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للعراق بأرسع وقت

أحال رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي س�لفه
عادل عبد امله�دي ووزراء حكومت�ه اىل التقاعد،
فيم�ا أطلقت دعوات إلصدار قرارات بمنع س�فر
وزراء ومس�ؤولني تورط�وا بالفس�اد أو أعم�ال
عنف ضد املتظاهرين.
ويف وثائ�ق ص�ادرة ع�ن مكت�ب رئيس ال�وزراء
مصطفى الكاظمي ،اطلعت «املستقبل العراقي»
عليها ،أصدر الكاظمي امرا ً ديوانيا ً بإحالة رئيس
الوزراء السابق عادل عبد املهدي ووزرائه االثنني
والعرشين اىل التقاعد بدءا من السابع من الشهر
الحايل .وجاء يف االمر الديواني للكاظمي «بالنظر
ملنح مجل�س النواب العراقي بدورت�ه االنتخابية
الرابع�ة الثقة للحكومة العراقي�ة وأدائها اليمني
الدستورية واستنادا اىل الصالحيات املمنوحة لنا
بموجب الدستور قررنا احالة الحكومة العراقية
الس�ابقة املش�ار اليهم اىل التقاعد بدءا من .7.5
 2020وتتوىل الس�لطات ذات العالق�ة تنفيذ هذا
االم�ر» .وكان عبد املهدي وهو م�ن مواليد بغداد
ع�ام  1942قد توىل رئاس�ة الحكومة العراقية يف
 24ترشين االول عام  2018خلفا لرئيس الوزراء
املنتهية واليته حيدر العبادي.
لكن�ه ق�دم يف  30ترشي�ن الثان�ي ع�ام 2019
اس�تقالته وص�ادق عليه�ا الربمل�ان يف اجتماعه
املُنعقد يف االول من كانون االول من العام نفس�ه
بعد تصاعد الضغط الش�عبي وانطالق تظاهرات
احتج�اج واس�عة يف بغ�داد و 9محافظ�ات يف
الوسط الجنوب تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة
السياسية الحاكمة.

التفاصيل ص2
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وزيـر الصحـة :تسخيـر جـمـيـع اإلمكـانيـات ملـواجـهـة «كورونـا»

ص2

ص3

احلكومة تقرر متديد ساعات احلظر وتعلن فرض
«حظر شامل» خالل العيد

بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ررت اللجن�ة العليا للصحة والس�المة
الوطني�ة فرض حظ�ر التجوال الش�امل
خ�الل عيد الفط�ر املبارك ،فيما س�جلت
وزارة الصح�ة  88إصاب�ة جدي�دة
ب�»كورونا».
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي لرئي�س الوزراء
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،ان «اللجنة العليا للصحة والس�المة
الوطني�ة  /ملواجه�ة جائح�ة كورون�ا
عقدت ،اجتماعها برئاسة رئيس مجلس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ،ملناقش�ة

بعد ختفيف القيود ..املانيا تسجل ارتفاع ًا بإصابات «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي

رصح معهد روب�رت كوخ ملكافحة األمراض املعدية وغري
املعدي�ة يف تقري�ره اليومي ب�أن عدد من ينق�ل إليهم كل
مري�ض العدوى ،واملعروف بمعدل نرش العدوى ،ارتفع إىل
 .1.1وتعد نس�بة م�ا فوق واحد م�ؤرشا مقلقا عىل تزايد
اإلصابات ،ويعترب الخرباء هذا املقياس أساس�يا للسيطرة
عىل الوباء وضمان عدم تعرض النظام الصحي لإلنهيار.
وكان�ت أملاني�ا قد ق�ررت فت�ح االقتص�اد مج�ددا عقب
ضغوط قوية مارس�تها الواليات األملانية عىل املستش�ارة
األملانية أنغيال مريكل والحكوم�ة االتحادية لعودة الحياة

وزير النقل :سنواصل العمل
بنفس الوترية املتصاعدة لتحقيق
ما نطمح اليه من مشاريع
ص3

ج�دول أعماله�ا املتضم�ن مراجع�ة
وتقيي�م قرار حظ�ر التج�وال ،وعدد من
القضاي�ا ذات العالق�ة بجه�ود الوقاي�ة
من فاي�روس كورون�ا .وأك�د الكاظمي،
بحس�ب البيان ،أن «جائحة كورونا تمثل
حرب�ا وتحديا حقيقيا ،والب�د من تكثيف
جهود مواجهتها» .وشدد رئيس مجلس
ال�وزراء ع�ىل «أهمي�ة مضاعف�ة جهود
التوعية الصحية يف وس�ائل اإلعالم كافة
وزيادة بث النصائح واإلرشادات الصحية
ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها
للمس�اهمة به�ذا الجه�د وحماي�ة
املواطنني من ه�ذا الخطر ،وااللتزام التام

بالوقاي�ة الصحية ملنع حص�ول زيادة يف
اإلصابات».
وأشار البيان إىل أن «اللجنة العليا استمعت
اىل تقري�ر ق ّدمه وزير الصحة والبيئة عن
تطورات الوضع الصحي وعدد اإلصابات
والوفيات وحاالت التعايف».
وتاب�ع أن «اللجنة ق�ررت أن يكون حظر
التجوال من الس�اعة الخامسة عرصا اىل
الخامس�ة فج�راً ،وف�رض حظر ش�امل
للتجوال خالل أيام عيد الفطر املبارك».
وأك�د البيان أن�ه «تم وض�ع وزارة النقل
رشوطا لسالمة نقل املواطنني يف وسائط
النق�ل الداخ�ي ومحاس�بة املخالف�ني

بالتنس�يق مع وزارة الداخ�ي» .بدورها،
أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تس�جيل
 88إصاب�ة جدي�دة بف�ريوس كورون�ا
يف الب�الد ،فيم�ا أك�دت تماث�ل  32حال�ة
للش�فاء .وذك�رت الوزارة يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،انه «تم
فحص ( )2233نموذج يف كافة املختربات
املختصة يف العراق ،وبذلك يكون املجموع
ال�كي للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداي�ة
تس�جيل املرض يف الع�راق (.»)127153
وأضاف�ت أن «مخترباته�ا س�جّ لت ()88
ا ٕصابة يف العراق موزعة كالتايل:
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نائب يتحدث عن «حرمان الفقراء» من الرعاية االجتامعية بسبب «االجراءات املتبعة»

االجتماعي�ة .وأعلنت مريكل يوم األربعاء املايض إجراءات
تشمل فتح مزيد من املتاجر وعودة الدراسة تدريجيا .بيد
أنها يف الوقت ذاته أقرت آلية تسمح بإعادة فرض القيود إذا
زادت حاالت اإلصابة عن خمس�ني لكل  100ألف شخص.
وع�ىل صعيد موازي ،خففت أملانيا م�ن القواعد الصارمة
املفروضة عىل حدودها يف إطار مكافحة الجائحة العاملية،
وذل�ك لتمكني الراغبني يف االحتفال مع عائالتهم بعيد األم
الذي يوافق العارش من أيار/مايو من كل عام.
وحسب معلومات وردت إىل وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ)،
فق�د قررت الرشط�ة االتحادية قبول زي�ارة الوالدة اليوم
األحد كسبب وجيه لدخول البالد.

التحـالف الدويل يعـتزم معـاودة مهامـه يف العراق :سنركز عىل اجلهد االستخباري
بعد ( )٧٢ساعة عىل تشكيل احلكومة ..متظاهرو الوسط واجلنوب يعودون إىل الشارع

الزراعة تعلن بدء حصاد
« »٦ماليني دونم من حمصويل
احلنطة والشعري يف نينوى
ص3

وزير الصناعة واملعادن يتفقد
مصانع ألبان أبو غـريب ملتابعـة
سري العمـل واالنتـاج فيهـا
ص3

عدنان درجال:
املرحلة املقبلة تتطلب العمل
بروح الفريق الواحد
ص7

ص2

ص2

ص2

الرتبية تؤكد استعدادها إلجراء االمتحانات النهائية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلنت وزارة الرتبية ،أمس األحد ،اتمام استعداداتها إلجراء
االمتحان�ات التمهيدية والعام�ة بمواعيدها التي كانت قد
حددتها خالل االس�بوع املايض .وق�ال مصدر بالوزارة ،إن
«ال�وزارة وبالتع�اون مع مديري�ة التقوي�م واالمتحانات،
اكملت جميع االس�تعدادات الخاصة باالمتحانات النهائية
للمراح�ل املنتهية للعام الدرايس الحايل (.»)2020 – 2019
وبني ان «االس�تعدادات تضمنت تهيئ�ة الدفاتر االمتحانية
واملراكز التي س�تجرى فيها االمتحانات ،اضافة اىل القوائم
بأسماء املراقبني يف املراكز ،فضال عن االجراءات االستباقية
املتضمن�ة تعف�ر املراك�ز والقاع�ات االمتحاني�ة قبل بدء
االمتحانات» .واش�ار املصدر اىل انه «سيتم اتباع االجراءات
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احلكومة اجلديدة حتيل «املستقيلة» إىل التقاعد
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أح�ال رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظمي س�لفه
عادل عبد املهدي ووزراء حكومته اىل التقاعد ،فيما
أطلقت دع�وات إلصدار قرارات بمنع س�فر وزراء
ومس�ؤولني تورطوا بالفس�اد أو أعم�ال عنف ضد
املتظاهرين.
ويف وثائ�ق ص�ادرة ع�ن مكت�ب رئي�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظمي ،اطلعت «املس�تقبل العراقي»
عليها ،أصدر الكاظمي ام�را ً ديوانيا ً بإحالة رئيس
الوزراء الس�ابق عادل عبد امله�دي ووزرائه االثنني
والعرشين اىل التقاعد بدءا من الس�ابع من الش�هر
الحايل.
وج�اء يف االم�ر الديوان�ي للكاظم�ي «بالنظر ملنح
مجلس النواب العراقي بدورت�ه االنتخابية الرابعة
الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمني الدستورية
واس�تنادا اىل الصالحي�ات املمنوح�ة لن�ا بموج�ب
الدس�تور قررنا احالة الحكومة العراقية الس�ابقة
املشار اليهم اىل التقاعد بدءا من  2020 .7.5وتتوىل
السلطات ذات العالقة تنفيذ هذا االمر».
وكان عب�د املهدي وهو من مواليد بغداد عام 1942
قد توىل رئاس�ة الحكوم�ة العراقي�ة يف  24ترشين
االول ع�ام  2018خلف�ا لرئي�س ال�وزراء املنتهي�ة
واليته حيدر العبادي.
لكنه قدم يف  30ترشين الثاني عام  2019استقالته
وصادق عليها الربمل�ان يف اجتماعه املُنعقد يف االول
من كانون االول من العام نفسه بعد تصاعد الضغط
الشعبي وانطالق تظاهرات احتجاج واسعة يف بغداد و9
محافظات يف الوس�ط الجنوب تطالب برحيل ومحاسبة
الطبقة السياسية الحاكمة.
وبالرتافق مع انتهاء والية عبد املهدي ،اطلق ناش�طون
عىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي هاش�تاغ «القصاص
العادل م�ن عادل ..مطلب العراقيني» هاجموا فيه االداء
الس�ئ لحكومته ،فيما حملوه مس�ؤولية دماء ش�باب

االحتجاجات الذين سقطوا يف االحتجاجات الشعبية منذ
ترشين األول املايض.
بدوره ،دعا عضو لجنة النزاهة الربملانية صباح العكييل
رئي�س مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي منع جميع
الوزراء الس�ابقني من السفر لحني ارسال كتب للجهات
التحقيقية او اخذ تعهدات رسمية منهم بالحضور متى
ما ُطلِب منهم ذلك.
وق�ال العكييل ،يف ترصي�ح صحفي ،إن «هنال�ك العديد

م�ن امللفات ال زالت قيد التحقيق س�واء يف القضاء او يف
لجن�ة النزاهة او هيئة النزاهة او باقي الجهات الرقابية
والتحقيقية» ،مبينا ً ان�ه «صار لزاما ً عىل رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي منع جميع الوزراء السابقني
من الس�فر لحني ارسال كتب للجهات التحقيقية تلك او
اخذ تعهدات رسمية بالحضور متى ما طلب منهم ذلك».
وأض�اف أن «واجب الحكوم�ة الحالية وخاصة وزراءها
فتح تحقيق معمق داخل الوزارات ،وأبواب رصف اموال

املوازنة للعام املايض» ،الفتا اىل اننا «عىل يقني بحال
فت�ح تحقيقات معمقة ،فس�وف تنكش�ف الكثر
م�ن الخفايا ،وان هذا الفعل س�وف تكون له داللة
واضح�ة امام الش�عب واثب�ات ملصداقي�ة الوزراء
الحالي�ني وهمتهم العالي�ة للمرحلة القادمة ،وهو
ما ينتظره الجميع منهم».
ب�دوره ،حذر الكاظمي ش�قيقا ل�ه يدعى «عماد»
من التوسط اىل أي شخص واستغالل منصبه.
وأظه�ر رشي�ط مص�ور الكاظمي يف مكت�ب هيأة
التقاعد العامة يف بغداد وهو يتصل بأخيه مخاطبا ً
شخص يف
إياه قائالً «ليس من حقك أن تتصل بأي
ٍ
الدولة العراقية وتقول له إنني أخ فالن» يف إش�ارة
اىل استغالل اسم الكاظمي بمنصب رئيس الوزراء،
فيم�ا حذره قائال «أنت أخ�ي الكبر واحرتمك لكن
أنا للناس وليس لك».
وق�ال الكاظمي لش�قيقه أن�ه «س�يبلغ كل دوائر
الدول�ة ب�أن أي تصدي ل�ك بأي موضوع س�يعترب
انتحال شخصية».
وم�ن جهته ق�ال الصحايف هيوا عثم�ان الذي نرش
الفيدي�و ع�رب صفحت�ه ع�ىل موق�ع «توي�رت» إن
«الكاظمي خالل زيارته لدائرة التقاعد العامة قال
له أحد املوظفني إنه يعرف أخيه الكبر وإن عالقته
طيبه به».
وأضاف أن «الكاظمي أعتق َد بان هذا نوع من أنواع
(الواس�طات) ليتص�ل بأخي�ه أمام املوظ�ف الذي
كان م�ن بني املتواجدين يف الغرفة التي ُ
صورت بها
املكاملة» .وكان الكاظمي زار ،بشكل مفاجئ ،دائرة
التقاع�د العام�ة يف بغ�داد ملتابعة قضي�ة رصف رواتب
املتقاعدين حيث استمع اىل شكاوى املتقاعدين وذويهم
من املراجع�ني يف الدائرة ووجه مدي�ر الدائرة بمتابعتها
وحسمها يف أرسع وقت .وكان رئيس الوزراء قرر السبت
اطالق رصف رواتب املتقاعدين فيما أكد انه لن يس�مح
بتأخرها وذلك بعد ان كان سلفه عبد املهدي قد اوقفها
تحت ذريعة الوضع االقتصادي.
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تسجيل ( )88إصابة وشفاء (ً )32
مصابا من «كورونا»

احلكومة تقرر متديد ساعات احلظر وتعلن فرض «حظر شامل» خالل العيد
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ررت اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والس�المة
الوطنية فرض حظر التجوال الشامل خالل
عي�د الفط�ر املب�ارك ،فيم�ا س�جلت وزارة
الصحة  88إصابة جديدة ب�»كورونا».
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
ان «اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية
 /ملواجهة جائحة كورونا عقدت ،اجتماعها
برئاس�ة رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظمي ،ملناقشة جدول أعمالها املتضمن
مراجعة وتقييم ق�رار حظر التجوال ،وعدد
من القضايا ذات العالقة بجهود الوقاية من

نائبة :ترشيح ثالث
شخصيات «برصية» للنفط
والتصويت قبل العيد
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت النائبة عن محافظ�ة البرصة
ميثاق ابراهيم ،االحد ،عن ترشيح ثالثة
ش�خصيات من املحافظة لتويل منصب
وزارة النف�ط كاس�تحقاق للب�رصة
ضمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي .وقالت ابراهي�م يف ترصيح
ل /املعلوم�ة  ،/إن “ن�واب الب�رصة
رش�حوا ثالث ش�خصيات لتويل منصب
وزارة النفط التي خصصت للمحافظة
كاستحقاق ضمن حكومة الكاظمي”،
الفت�ة إىل إن “نواب البرصة س�يرتكون
حري�ة االختي�ار للكاظمي بع�د تقديم
مرش�حيهم ول�ن يفرض�وا عليه اس�م
مع�ني” .وأضافت أن “نهاية األس�بوع
الحايل س�يتم تقدي�م األس�ماء لرئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي لغرض
تقدي�م ما تبق�ى من كابينت�ه الوزارية
ملجلس النواب قبل عيد الفطر املبارك”.
وكان مجلس النواب قد صوت ،الخميس
امل�ايض ،ع�ىل تمري�ر حكوم�ة رئي�س
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي بواق�ع
 15وزارة وتأجي�ل وزارت�ي الخارجي�ة
والنف�ط ،فيما رفضت خم�س وزارات
لعدم حصولها عىل تأييد الربملان.

فايروس كورونا.
وأكد الكاظمي ،بحس�ب البيان ،أن «جائحة
كورونا تمث�ل حربا وتحدي�ا حقيقيا ،والبد
من تكثيف جهود مواجهتها».
وش�دد رئيس مجلس الوزراء ع�ىل «أهمية
مضاعف�ة جه�ود التوعي�ة الصحي�ة يف
وس�ائل اإلعالم كافة وزيادة ب�ث النصائح
واإلرش�ادات الصحية ودعوة جميع وزارات
الدولة ومؤسس�اتها للمساهمة بهذا الجهد
وحماية املواطنني من هذا الخطر ،وااللتزام
التام بالوقاية الصحية ملنع حصول زيادة يف
اإلصابات».
وأش�ار البيان إىل أن «اللجنة العليا استمعت
اىل تقري�ر ق ّدم�ه وزير الصح�ة والبيئة عن

تطورات الوض�ع الصحي وع�دد اإلصابات
والوفيات وحاالت التعايف».
وتاب�ع أن «اللجن�ة ق�ررت أن يك�ون حظر
التج�وال م�ن الس�اعة الخامس�ة ع�رصا
اىل الخامس�ة فج�راً ،وفرض حظر ش�امل
للتجوال خالل أيام عيد الفطر املبارك».
وأك�د البي�ان أن�ه «ت�م وض�ع وزارة النقل
رشوطا لس�المة نقل املواطنني يف وس�ائط
النقل الداخيل ومحاسبة املخالفني بالتنسيق
مع وزارة الداخيل».
بدوره�ا ،أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة
ع�ن تس�جيل  88إصاب�ة جدي�دة بفروس
كورونا يف البالد ،فيما أكدت تماثل  32حالة
للشفاء.

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان�ه «ت�م فح�ص
( )2233نموذج يف كافة املختربات املختصة
يف الع�راق ،وبذل�ك يك�ون املجم�وع ال�كيل
للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداي�ة تس�جيل
املرض يف العراق (.»)127153
وأضاف�ت أن «مخترباته�ا س�جّ لت ()88
ا ٕصابة يف العراق موزعة كالتايل:
بغداد /الرصافة22 :
بغداد /الكرخ37 :
مدينة الطب7 :
ميسان11 :
البرصة8 :
دياىل1 :

ذي قار2 :
وأوضحت الوزارة ،أن « 32حالة تم شفاءها
من الوباء وكما ييل:
بغداد /الرصافة5 :
بغداد  /الكرخ13 :
مدينة الطب5 :
البرصة 5 :
كربالء 1 :
دهوك3 :
وبين�ت أن�ه «ت�م تس�جيل حالت�ي وفاة يف
بغداد الكرخ والرصافة» ،مبينة أن مجموع
االٕصاب�ات بل�غ  ،27٦7ومجم�وع الوفيات
بلغ  ،109فيما بلغ مجموع حاالت الش�فاء
 ،1734والراقدين الكيل »924

بعد ( )٧٢ساعة عىل تشكيل احلكومة ..متظاهرو الوسط واجلنوب يعودون إىل الشارع
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�هدت عددا من محافظات جنوب العراق ،ليلة السبت
واألح�د ،تظاه�رات بع�د  72س�اعة م�ن ني�ل حكومة
رئي�س مجلس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي ،ثقة
الربملان.
واس�تأنف آالف املتظاهرين العراقي�ني احتجاجاتهم يف
محافظات وس�ط الب�الد وجنوبها ،بعد أكثر من ش�هر
ونصف من توقفها جراء جائحة «كورونا».
ويأتي اس�تئناف الحراك الش�عبي ،غداة قرارات لرئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ،لرتضية الش�ارع ،منها
إطالق رساح جميع موقويف االحتجاجات ،وفتح تحقيق
يف مقت�ل متظاهري�ن ،وإعادة قيادات أمني�ة مقالة إىل
مناصبه�ا .وتواجه حكومة الكاظم�ي أوّل تصعيد من
الش�ارع .وتوافد مئات املتظاهرين إىل س�احة التحرير
وس�ط بغداد ،معلنني استئناف نش�اطهم االحتجاجي،

ومطالب�ني بالكش�ف الرسيع ع�ن قتلة أكث�ر من ٦00
متظاهر ،وإحالة الفاسدين إىل القضاء.
وأغلقت قوات األمن جرس الجمهورية املؤدي من ساحة
التحري�ر إىل املنطق�ة الخرضاء ،ومنعت عب�ور املدنيني
منه تحس�با ألي ط�ارئ .ويف بغداد ،تظاه�ر مئات من
املواطن�ني عىل جرس الجمهورية يف بغ�داد ،حيث قاموا
بإحراق االطارات ورفع االعالم العراقية.
واس�تعملت قوات مكافحة الش�غب قنابل الغاز املسيل
للدم�وع إليق�اف املتظاهرين ع�ن التق�دم إىل املنطقة
الخ�رضاء .ويف محافظ�ات ذي ق�ار واملثن�ى وواس�ط
والديواني�ة ،خ�رج مئ�ات املتظاهري�ن إىل الش�وارع
معلنني استئناف النش�اط االحتجاجي ،وسط إجراءات
أمنية مش�ددة ،بحسب ش�هود عيان ومحتجني .ونرش
ناشطون مقاطع فيديو عىل موقع التواصل االجتماعي
«توي�رت» ،تظهر محتج�ني يحرقون مق�رات قالوا إنها
«ح�رق جمي�ع مق�رات األحزاب السياس�ية الفاس�دة

يف محافظ�ة الكوت» .وعلق املرش�ح الس�ابق لرئاس�ة
الحكوم�ة ،عدنان الزريف بالقول إن «ثورة ترشين كانت
س�ببا ً يف إعادة رس�م سياس�ة الدول�ة وحرّك�ت املياه
الراك�دة للتخلص من الدولة العميقة وفاس�ديها ،هذه
الروح الوطنية لن تحرق أي مؤسسة حكومية او مدنية
ْ
وضعت
كتظاهرات االحزاب ذات االجندة املشبوهة إنما
أساس�ا ً (ش�عبياً) يب�دأ بنيان�ه م�ن صنادي�ق اإلقرتاع
لالنتخاب�ات املبك�رة القادم�ة» .وب�دأت االحتجاج�ات
املناهض�ة للحكومة واألحزاب الناف�ذة يف ترشين األول
 ،2019وتخللته�ا أعمال عنف واس�عة خلفت ما ال يقل
ع�ن  ٦00قتيل وفق رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح،
ومنظمة العفو الدولية .واس�تمرت االحتجاجات حتى
منتص�ف آذار املاض����ي ،قبل أن تتوق�ف بفعل حظر
التج�وال املفروض للحد من تف�ي كورونا ،لكن مئات
املعتصم�ني ال يزالون يف خيام بس�احات عام�ة ببغداد
ومحافظات أخرى.

نائب يتحدث عن «حرمان الفقراء» من الرعاية االجتامعية بسبب «االجراءات املتبعة»
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا عضو مجلس النواب جاسم البخاتي،
أم�س االح�د ،اىل رضورة تقيي�م واعادة
النظر لالجراءات املتبعة يف تقييم مستوى
الفقر ،مش�را اىل حرمان رشيحة كبرة
مس�تفيدة من راتب الرعايا االجتماعية
نتيجة لتلك االجراءات.

وق�ال البخاتي ،يف ترصي�ح صحفي ،ان
«هن�اك رشيحة كبرة م�ن العراقيني تم
حرمانهم من رواتب الرعايا االجتماعية
تح�ت ذريع�ة انه�م ف�وق خ�ط الفق�ر
بعد خ�روج لجان للكش�ف ع�ىل اماكن
معيش�تهم وتقيي�م وضعه�م فيج�دون
لديه�م ثالجة او جه�از كهربائ�ي فيتم
كتاب�ة تقري�ر ح�ول املس�تفيد بان�ه

اليستحق راتب الرعايا».
واض�اف البخات�ي ،ان «وج�ود ثالجة او
مجم�دة ال يعن�ي ان تلك العوائ�ل لديها
قوتها اليومي ،فه�ذه االجهزة قد تكون
مستهلكة او تربع لهم بها بعض العوائل
امليسورة».
وأوض�ح أن «تلك االجهزة بش�كل عام ال
تمث�ل املعي�ار الحقيقي عامليا ملس�توى

الفقر او الحاجة املعاشية» ،مشددا عىل
ان»تل�ك االجراءات حرمت رشيحة كبرة
من رزقهم ورزق عوائلهم».
وش�دد ع�ىل رضورة «العمل م�ن خالل
مجل�س الن�واب الع�ادة تقيي�م تل�ك
االجراءات واع�ادة النظر فيها مع وضع
الي�ات اكث�ر منطقي�ة لش�مول العوائل
الفقرة براتب الرعايا االجتماعية».

الوقائية الخاصة بمحاربة جائحة فروس كورونا ،السيما
ارت�داء الكمام�ات والكف�وف وتعقيم االي�دي وغرها من
العملي�ات به�ذا الص�دد» .وذك�ر ان «املواعي�د االمتحانية
التي اعلنته�ا الوزارة يف وقت س�ابق ،متفاوتة بني مرحلة
واخرى» ،موضحا «بخصوص مواد االمتحانات التمهيدية
لطلب�ة الخارج�ي للعام ال�درايس الحايل ،انه تم ش�مولهم
بقرار عدم املطالبة بدراس�ة املواد املعلقة ،بينما استثنتهم
الوزارة م�ن قرار التقلي�ص والحذف فهم غر مش�مولني
بذلك» .وتابع :ان «القرار شمل الطلبة املنتظمني بالدراسة
فق�ط ،منوها بأنه س�يتم ش�مولهم بذلك بع�د اجتيازهم
االمتح�ان التمهيدي والتأهيل اىل االمتحان النهائي» ،مبينا
انه «حينها سيشمل بقرار الحذف والتقليص ويرسي عليه
ما يرسي عىل الطالب املنتظم.
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رئيس وزراء ايطاليا للكاظمي :نقف دوم ًا
إىل جانب العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
تلق�ى رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ،أمس األحد،
برقي�ة تهنئ�ة م�ن رئي�س وزراء
جمهورية ايطاليا ،جوزيبه كونتي،
نق�ل فيه�ا تهاني�ه اىل الكاظم�ي
بمناسبة توليه رئاسة الحكومة.
واكد كونتي بحس�ب بيان لرئاسة

ال�وزراء تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه« ،ح�رص جمهورية
ايطاليا عىل الدعم املس�تمر للعراق
يف مواجه�ة التحدي�ات وتحقي�ق
االس�تقرار الدائم ،مبينا ان ايطاليا
تقف دوما اىل جانب العراق ،ومعربا
ع�ن تطلع�ه ألن تش�هد العالق�ات
العراقية االيطالية املزيد من التطور
والنجاح ويف جميع املجاالت».

جملس القضاء األعىل يوجه بإطالق رساح
املتظاهرين
بغداد  /المستقبل العراقي

انس�جاما مع دع�وة رئيس مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي بتاريخ 9
 2020 /5 /وج�ه مجلس القض�اء األعىل كافة املحاكم التي تعرض عليها
قضايا خاصة باملتظاهرين إلطالق رساحهم.
وذك�ر بي�ان ص�ادر عن املرك�ز االعالم�ي ملجل�س القضاء االع�ىل وتلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن «مجلس القضاء األعىل س�بق وان وجه
الس�ادة قضاة التحقيق بإطالق رساح من يت�م القبض عليه عن موضوع
التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب املادة  38من الدستور
ب�رشط أن ال يقرتن بفع�ل مخالف للقانون ضد مؤسس�ات الدولة أو ضد
األشخاص».

احلشد الشعبي يطهر ( )٦قرى جنوب
غرب املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت ق�وات اللواء  33بالحش�د
الش�عبي ،أمس األح�د ،من تطهر
س�ت قرى والعث�ور عىل ع�دد من
العب�وات الناس�فة جن�وب غ�رب
املوصل.
وقال الحشد الشعبي يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه
إن قطع�ات قيادة عملي�ات نينوى
للحش�د الش�عبي متمثل�ة بالل�واء
( )33التاب�ع لقي�ادة العملي�ات
تمكن�ت ،الي�وم ،م�ن تطه�ر عدد

من القرى واملن�ازل الواقعة جنوب
غ�رب املوص�ل وهي كالً م�ن قرية
تل الرمان ،قرية الحس�ينية ،قرية
ش�يخ يونس ،قرية الدباشة ،قرية
مزمالت ،قرية ملوثة.
وأض�اف ،أن عملي�ة التطهر التي
أجرته�ا الق�وات قد انطلق�ت منذ
مس�اء ي�وم أم�س لتطه�ر ق�رى
جن�وب غ�رب املوصل م�ن الخاليا
النائمة حي�ث تم العثور عىل بعض
العبوات الناسفة والتي تم التخلص
منها بش�كل آمن من ِقبل مكافحة
املتفجرات يف اللواء.

التحـالف الدويل يعـتزم معـاودة مهامـه
يف العراق :سنركز عىل اجلهد االستخباري
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مصدر امني ،أمس األحد ،ان التحالف الدويل س�يعاود القيام بمهامه
يف العراق ،فيما اش�ار اىل ابرز ما سيقوم به .وقال املصدر ان «التحالف الدويل
س�يعاود مه�ام عمله يف العراق م�ن خالل الرصد الج�وي وتحليل املعلومات
وتتبّ�ع تحركات فلول تنظيم داعش بني صحراء األنب�ار واملناطق الجبلية يف
الش�مال ،فضالً عن الرشيط الحدودي العراقي السوري البالغ أكثر من ٦00
كليومرت» ،مبينا ان «الجزء املتعلق بمعاودة الرضبات الجوية أيضا ً س�يكون
ضمن أنش�طة التحالف الدويل ،ويهدف ذلك إىل اس�تدراك الثغرات التي تسبب
فيه�ا تراجع عمليات التحالف الدويل خالل حكومة عادل عبد املهدي» .وتابع
ان «املعلوم�ات املتوف�رة تفيد ّ
بأن التحالف الدويل س�ركز ع�ىل دعم القوات
العراقية يف الجانب االستخباري ،وتقديم استجابة رسيعة بالرضبات الجوية
ض�د مخابئ ومواق�ع تنظيم داعش» ،الفتا إىل أن «التحال�ف الدويل لم يوقف
نهائيا ً عمله لكنه تراجع إىل أدنى حد له ،وقبل أيام نفذ رضبة جوية استهدفت
معقالً لداعش ش�مايل العراق ،لكنه س�يعمل عىل إعادة التنظيم إىل مس�توى
ال يش�كل به خطرا ً عىل امل�دن املحررة» .ويأتي ذلك مع تس�جيل  24هجوما ً
لتنظيم «داعش» ،بني  15نيسان املايض والسادس من شهر أيار الحايل ،راح
ضحيتها العرشات بني قتيل وجري�ح .وتركزت الهجمات يف محافظات دياىل
وصالح الدين وكرك�وك واألنبار .وتفاوتت بني هجمات مس�لحة وتفجرات
بواسطة عبوات ناسفة والصقة ،وقصف بقذائف الهاون واغتياالت لزعامات
محلية ،فضالً عن اعتداء انتحاري بواسطة حزام ناسف.

وصول إيزيديتني حمررتني من سوريا
اىل دهوك
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مكتب ش�ؤون املختطفني يف ده�وك ،أمس االحد ،اس�رتداد ناجيتني
ايزيدتني بعد تحريرهما يف سوريا ووصولهما اىل إقليم كردستان.
وق�ال مس�ؤول مكتب ش�ؤون املختطفني يف دهوك حس�ني ك�ورو يف تان
«ناجيت�ني ايزيديتني وصلتا اىل اقليم كردس�تان بع�د ان تم تحرريهما منذ
شهر» .وأضاف كورو أن «الناجية االوىل اسمها ليىل حسن مراد ( 17عاما)
وهي من اهايل محمع كوهبل ،والثانية تحمل اس�م رونيا فيصل مس�كني
( 17عاما) من قرية سوالغ الواقعة يف رشق قضاء سنجار وصلتا اىل اقليم
كردستان اليوم من معرب فيشخابور الحدودي مع سوريا».
وتاب�ع كورو ان «الناجيت�ني قد تم تحرريهما قبل ش�هر من مخيم الهول
ال�ذي يقطن�ه عوائل افراد داع�ش لكن غلق الحدود وقطع الطرق بس�بب
جائحة كورونا كانت سببا لعدم تمكنهما من الوصول اىل ذويهما».
وحس�ب احصائيات مكتب ش�ؤون املختطفني يف دهوك فان عدد الذين تم
تحريره�م اىل االن من يد داعش من النس�اء واالطف�ال يبلغ  3530وهناك
اكثر  2800اليزالوا مفقودين حتى االن.
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رئيس الوزراء يوجه باجياد آلية تتضمن انجاز
معامالت املتقاعدين بشكل رسيع
بغداد  /المستقبل العراقي
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مستشار حمافظ البرصة الفني :قرب وصول املجمع اخلاص
بمرشوع ماء «الساميد» إىل قضاء املدينة
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

وجّ �ه رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي ،بإيج�اد آلية تتضمن
انجاز معامالت املتقاعدين بشكل رسيع.
وذك�ر بيان ملكتب الكاظمي تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،أن
«رئيس مجلس الوزراء زار دائرة التقاعد الوطنية ،حيث تفقد بدء عملية
رصف رواتب املتقاعدين ،واطلع عىل س�ر العمل هناك واملش�كالت التي
تعرقل نيل املتقاعدين مستحقاتهم».
وأكد الكاظمي بحس�ب البيان« ،ح�رص الحكومة الجدي�دة عىل رعاية
رشائح املجتم�ع ويف مقدمتها املتقاعدون» ،مش�ددا ً عىل «أهمية العمل
من أجل ايجاد الطريق األسهل أمام املواطن للوصول إىل حقوقه».
وأشار البيان ،إىل أن «الكاظمي التقى عددا ً من املواطنن يف دائرة التقاعد
ووجه بإيجاد آلية تضمن إنجاز رسيع ملعامالت املتقاعدين».
وأش�ار الكاظمي إىل» أهمية إجراء عملية تنس�يق ب�ن مديرية التقاعد
ووزارة االتص�االت الس�تثمار مكاتب الريد املنت�رشة يف العراق ألغراض
تسهيل ايصال املرتبات للمتقاعدين وتسهيل معامالتهم.

أعلن مستش�ار محافظ البرصة للش�ؤون الفنية عب�د الكريم الرومي عن
أعادة العمل ملرشوع ماء (السمايد) يف قرية املحيات الواقعة ضمن الحدود
اإلدارية لقضاء املدينة ش�مال محافظة البرصة  ،مش�را ً اىل شحن املجمع
الخ�اص باملرشوع من دول�ة تركيا إىل محافظة الب�رصة مع معداته حيث
تقدر س�عة ضخ املرشوع للماء ( )400مرت مكعب بالس�اعة اي ما يعادل
( )9600م�رت مكع�ب باليوم والذي سيس�د حاج�ة ( )٣2الف مواطن من
أهايل القرية يف القضاء «.وقال الرومي يف ترصيح للمكتب اإلعالمي الخاص
ملحافظ البرصة بحسب بيان ورد ل�»املستقبل العراقي» ،أن «املرشوع كان
ضم�ن مش�اريع انعاش االه�وار حيث كانت أغلب املش�اريع يف الس�نوات
املاضي�ة متوقفة ونتيج�ة ألحتياج األهايل للم�رشوع يف فصل الصيف فقد
تدخ�ل محافظ الب�رصة املهندس أس�عد العيداني ألع�ادة العمل باملرشوع
وتحويله ضمن مشاريع تنمية األقاليم وقد تم شحن املجمع مع املعدات من
دولة تركيا إىل املحافظة ومن املؤمل أن يصل املجمع مع معداته خالل مدة
عرشة أيام «.وذكر مستش�ار محافظ الب�رصة أن «إحدى الرشكات املنفذة

للم�رشوع يف قضاء املدينة قامت بأعم�ال صب كل القواعد الكونكريتية يف
موق�ع العمل ويف حال وصول املجمع ومعداته س�يتم إنجاز املرشوع بمدة
ش�هر واحد والذي سيساهم يف حل مشاكل انقطاع املياه التي يعاني منها
األهايل يف منطقة السمايد التابعة لقرية املحيات يف قضاء املدينة .

التقى ممثلني عن مرضى «اللوكيميا» وتبنى مفاحتة الصحة لتأمني العالجات

الكعبي :سنعمل عىل عودة الرشكات العالجية االوربية الرصينة للعراق بأرسع وقت

بغداد  /المستقبل العراقي

اس�تقبل حس�ن كري�م الكعب�ي النائ�ب االول لرئيس
مجلس الن�واب بمكتبه بحضور عض�و لجنة الصحة
والبيئة ومقرر خلية االزمة النيابية د جواد املوس�وي،
ممثل�ن عن م�رىض ابيض�اض الدم النخاع�ي املزمن
(اللوكيمي�ا) والذين تأث�رت اوضاعهم الصحية نتيجة
توق�ف رشك�ة كيمادي�ا عن تام�ن عالجاته�م طيلة
االشهر املاضية.

واستمع الكعبي اىل اهم مطالب املرىض والتي تلخصت
بإعادة تامن عالج هذا املرض بس�عر مدعوم من قبل
رشكة كيماديا التابعة ل�وزارة الصحة ،حيث ان اغلب
املتوفر يف االس�واق من منايشء غ�ر رصينة وباهض
الثم�ن وال يتمتع بذات الفاعلي�ة لعالجهم ,االمر الذي
انعك�س س�لبا عىل الوض�ع الصحي ألكث�ر من 1100
مريض موزعن عىل اغلب محافظات العراق والنس�بة
االك�ر منه�م يف محافظت�ي البرصة وذي ق�ار ،فضال
ع�ن ارتفاع تكالي�ف التحاليل املختري�ة وتصل ملبالغ

ال يتمكن االنس�ان متوس�ط الدخل من تأمينها بشكل
ش�هري ،حي�ث كان�وا يحصلون ع�ىل ه�ذه التحاليل
مجان�ا من الرشكة الس�ويدية التي غ�ادرت العراق يف
وقت سابق.
وتبنى الكعبي و املوسوي مهمة مفاتحة وزارة الصحة
والحكوم�ة لتام�ن ه�ذه العالجات بش�كل مس�تمر
ولي�س متقطع و ايض�ا تامن امل�واد املخترية ألجراء
الفحوصات للمرىض بشكل دوري ومجاني.
واك�د الكعب�ي ان تامن العالج للمس�تحقن من ابناء

خالل مراسم استالم وتسليم احلقيبة الوزارية

وزير النقل :سنواصل العمل بنفس الوترية املتصاعدة
لتحقيق ما نطمح اليه من مشاريع
بغداد /المستقبل العراقي

ق�دم الوزير نارص حس�ن ش�كره وتقديره
إىل س�لفه لعيب�ي مثمن�ا ً ال�دور الكبر الذي

ش�هدت وزارة النق�ل ،أم�س االح�د،
مراسم استالم والتسليم الرسمي ملهام
ادارة حقيب�ة وزارة النق�ل بن الكابتن
ن�ارص حس�ن بن�در الش�بيل وس�لفه
املهندس عبد الله لعيبي باهض يف مقر
ديوان الوزارة وجرت مراس�م االستالم
والتس�ليم وس�ط اجواء ودية وأخوية
تبادل فيه�ا الطرفن التمنيات بالنجاح
والتوفيق لبعضهم�ا ،ودعوات التفاؤل
يف اإلدارات الكف�وءة الق�ادرة عىل ادارة
مؤسس�ات الدولة بنج�اح .من جهته،

بعد استمرار التكرير خالل «احلظر»..
النفط تعلن إيقاف استرياد البنزين
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت وزارة النفط ان عددا من املش�اريع الجاري العمل بها بقطاع املصايف،
ستؤمن حاجة البالد كما ونوعا ،كاشفة عن إيقاف استرادها ملادة البنزين
للشهر الحايل.
وقال وكيل الوزارة لش�ؤون
املصايف والغ�از حامد يونس
الزوبع�ي يف ترصيح صحفي
ان ال�وزارة «حرص�ت خالل
مدة حظ�ر التجوال الوقائي،
ع�ىل االس�تمرار بتكري�ر
مع�دالت النف�ط الخ�ام
باملص�ايف املحلي�ة نفس�ها
واملقدرة ب��  600الف برميل
يوميا ،لضمان تكوين خزين
كبر من املش�تقات بمستودعات بغداد واملحافظات ،بالرغم من قلة الطلب
عليها».وب�ن ان «الوزارة أوج�دت هذا الخزين ايضا لقرب موس�م الصيف
وزيادة الطلب عىل املش�تقات للمحطات الكهربائية اضافة اىل زيادة الطلب
عىل مادة البنزين ،منوها بأن تهيئة الخزين ،اس�همت بشكل كبر يف تقليل
حجم االسترادات ،مؤكدا ايقاف استراد مادة البنزين للشهر الحايل ،والتي
كانت تبلغ يوميا ثمانية اىل عرشة مالين لرت ،منوها بأن وزارته قد تستورد
البنزين املحسن فقط يف حال الحاجة له.
واكد الزوبعي ان عمليات التطوير واضافة الوحدات اىل املصايف مستمرة ،اذ
ش�هد مصفى الدورة اضافة وحدة ازمرة لتحسن نوعية البنزين ،مبينا انه
كان يفرتض ان يتم تش�غيلها من قبل مختصن بالرشك�ة العاملية املنفذة،
بيد ان انتش�ار جائحة كورون�ا حال دون ذلك ،منوها ب�أن وزارته بانتظار
ازالة الحظر الجوي ليتس�نى وص�ول فريق تش�غيله».واضاف :ان مصفى
الش�عيبة يش�هد حاليا اضافة وحدة ازم�رة اىل جانب لتحوي�ل النفط Fcc
عملية بناء وحدات الثقي�ل اىل منتجات خفيفة موضحا ان انجازها اضافة
اىل ادخال مصفى كربالء للعمل والبالغة نس�ب انجازه  86باملئة ،سيمكنان
الوزارة من تأمن حاجة البالد من مختلف املشتقات كما ونوعا.وعن مصايف
الصم�ود (بيجي) ،افاد وكيل الوزارة لش�ؤون املصايف والغ�از ،بان مصفى
ص�الح الدين  1يعمل حاليا بش�كل طبيعي وبطاقة تكريري�ة تبلغ  70الف
برميل يوميا ،ومصفى صالح الدين  2س�يدخل اىل العمل نهاية العام الحايل،
وبذات الطاقة التكريرية ،اما مصفى الشمال والذي كانت طاقته تبلغ 140
الف برميل يوميا ،فان مالكات الوزارة تزيل ما تم تدمره منه لتقييم حالته
ومعرفة متطلبات تاهيله الس�يما ان عصابات داعش دمروت بشكل معقد
طال مواقع حيوية منه.وافصح عن اسهام وزارته بتجهيز وزارات :الصحة
والداخلية والدفاع واملؤسسات التي تعد بتماس مبارش مع جائحة كورونا،
باملواد املعقمة مجانا ملواجهة الفروس.

بذل�ه خ�الل الف�رتة املاضية مؤك�دا ،حرصه
ع�ىل مواصلة التعام�ل الحض�اري الصحيح
بمختل�ف قطاع�ات النق�ل م�ن خالل
املش�اركة الفعلية م�ع القطاع الخاص
لتعظي�م امل�وارد وخل�ق ف�رص عم�ل
للمواطن الكريم  .من جانبه استعرض
املهندس عب�د الله لعيبي م�ا قامت به
الوزارة من اعمال خالل الفرتة املاضية،
مبينا ً ان جهودا ً كبرة بذلت من الجميع
لالرتق�اء بواق�ع العم�ل حي�ث حظيت
اغلب تشكيالت الوزارة بعناية من خالل
مشاريع الرنامج الحكومي والخاصة
بالنقل الري والبحري والجوي .

البلد هو واجب انس�اني قبل ان يكون واجب مهني او
اداري ،خاص�ة وال�كل يعلم بان اغل�ب املرىض هم من
طبقات متوسطة وفقرة  ,فتجد صعوبة بل استحالة
يف تام�ن بع�ض العالج�ات باهظ�ة الثم�ن ولفرتات
طويلة وهن�ا يجب ان تكون الدولة حارضة للرفع عن
كاه�ل هذه الرشائح  ,مش�را انه س�يعمل وبالتعاون
مع منظمات دولية عىل اعادة افتتاح مكاتب للرشكات
العالجية االوربية وبخاصة الس�ويدية مجددا يف بغداد
ألنهاء مثل هذه املشاكل مستقبال.

أعلنت حاجتها ملزيد من الفنادق

وزير الصحة :تسخري مجيع اإلمكانيات
ملواجهة «كورونا»
بغداد /المستقبل العراقي

أكد وزير الصحة والبيئة حس�ن التميمي ،تس�خر جميع إمكانيات املؤسسات الصحية
ملواجه�ة أزمة ف�روس كورونا.وقال التميمي ،إن «الوزارة ق�د تكون بحاجة للمزيد من
الفنادق خش�ية ازدياد أع�داد املصابن بفروس كورونا أو املالمس�ن لهم».وأضاف أنه
اطل�ع «ع�ىل حالة املصابن الراقدين يف مستش�فى ابن الخطيب ومستش�فىيات أخرى،
وعىل أوضاع الوافدين من خارج العراق الذين تم إس�كانهم يف فنادق استأجرتها يف وقت
س�ابق دائرة صح�ة الرصافة».وأش�ار اىل رضورة «تقديم الخدم�ات املتميزة للمصابن
وتس�خر جيع إمكانيات املؤسس�ات الصحية ملواجهة أزم�ة كورونا».من جانبه أوضح
مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي ،أنه «يوجد فئتان للمحجورين حجرا صحيا يف
الفنادق هما فئة املالمسن وفئة الوافدين» ،مؤكدا «وجود أكثر من  700شخص يف هذه
الفنادق التي تم استئجارها من قبل دائرة صحة الرصافة.

الرافدين يعلن املبارشة برصف
رواتب املتقاعدين لشهر أيار
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدي�ن ،امس األح�د ،مبارشته بتوزي�ع رواتب
املتقاعدين املدنين والعسكرين لشهر أيار .
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،إنه «تمت املبارشة برصف رواتب املتقاعدين املدني
والعسكري لشهر ايار عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني».
وأضاف البيان ،أنه «بإمكان املتقاعدين املدني والعس�كري تسلم
رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه».
وكان�ت هيئ�ة التقاع�د أعلن�ت ،قب�ل قلي�ل ،ع�ن رصف رواتب
املتقاعدين املدنين والعسكرين لشهر أيار.

امانة بغداد تبارش بتطوير واجهة
مخس مدارس ضمن مدينة الصدر
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الزراعة تعلن بدء حصاد
« »٦ماليني دونم من حمصويل
احلنطة والشعري يف نينوى

نينوى  /المستقبل العراقي
ب�ارشت وزارة الزراع�ة وم�ن خ�الل مديري�ة زراعة
نينوى بحصاد مس�احة تقدر باكثر من س�تة مالين
دونم مزروعة من محصويل الحنطة والشعر للموسم
الحايل يف نينوى «.
واعلنت مديرية زراعة نينوى يف بيان ورد ل�»املستقبل
العراقي» ،عن «البدء بحملة حصاد محصول الش�عر
وبمساحة أكثر من ثالثة مالين دونم للموسم الزراعي
 ، 2020 � 2019فيم�ا ت�م اتخ�اذ االج�راءات الالزمة
لنجاح الحمل�ة وتنفيذ الخطة الزراعية املوضوعة من
خالل انج�از التحاويل وقطوعات تس�ويق املحصول
للفالحن واملزارعن عند مراجعة الشعب الزراعية .
واوضحت املديرية ا ٕن «تنفيذ عملية الحصاد س�تكون
بمش�اركة الدوا ٔي�ر ذات العالق�ة والجه�ات الس�اندة
والعم�ل ج�اري بع�د اكم�ال االس�تعدادات الفني�ة
واللوجستية الستالم املحصول من الفالحن واملزارعن
وتسهيل عملية التسويق «.
وبيّن�ت املديرية ب�أن «وزارة الزراعة ح�ددت يوم 17
من ش�هر أيار الح�ايل لفتح مواقع اس�تالم محصول
الش�عر وتس�تعد رشكات الب�ذور م�ن خ�الل تهي ٔية
الساحات واملواقع الستالم كامل املحصول  ،فضالً أن
سعر استالم محصول الشعر سيكون  420ألف دينار
للطن الواحد  ،فيما سيكون حصاد محصول الحنطة
يف االسبوع االول لشهر حزيران املقبل.

فـي أولـى جوالتـه امليدانيـة

وزيـر الصناعـة واملعـادن يتفقـد مصانـع ألبـان
أبـو غريـب ملتابعـة سيـر العمـل واالنتـاج فيهـا
بغداد /المستقبل العراقي
تفق��د وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن منه��ل
عزي��ز الخب�از مصانع ألب�ان أبو غريب يف
أوىل جوالت�ه امليداني�ة ملتابعة س�ر العملية
اإلنتاجية والوقوف عىل املصاعب واملعوقات
التي تعرتضه��ا» .وأك�د الخباز خالل لقائه
بمس�ؤويل األقس�ام اإلنتاجي�ة واإلداري�ة
بحسب بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،عىل
«رضورة مراعاة الجودة والنوعية يف االنتاج
لتعزيز ثقة املواطن باملنتج الوطني خصوصا ً
وأن مصان�ع ألب�ان أب�و غري�ب تعت�ر من

املنش�آت الحيوية التي تمس حياة املواطن ،
داعيا ً يف ذات الوقت اىل أهمية مواصلة العمل
ال�دؤوب والتعامل بش�فافية بالش�كل الذي
يخدم املصلحة العامة «.وأش�ار اىل موضوع
عقود املشاركة مع القطاع الخاص موضحا ً
بأنه ال يقبل بأي تهاون او ممارسات خاطئة
يف ه�ذا املجال من أجل الحص�ول عىل نتائج
ايجابية وذلك للخروج من الفكر التقليدي اىل
التفكر العلمي الس�لي�م .وتط�رق اىل عقد
الرشاك�ة امل�رم م�ع الرشك�ة الرتكية حيث
وجه بإع�داد تقرير متكامل ع�ن هذا العقد
وآخر املستجدات الحاصلة في�ه .

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت امانة بغداد ع�ن املبارشة بتطوير واجهة  5مدارس ضمن
مدينة الصدر رشقي العاصمة.
وقالت الدائرة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» ،نسخة منه ،ان
دائرة املشاريع احدى مالكات امانة بغداد بارشت بتطوير واجهة
 5مدارس ضمن منطقة جميلة يف مدينة الصدر «.
واضافت ،ان «العمل يتضمن التسوية والتعديل مع فرش الحىص
ومن ثم الرصف بمادة املقرنص املنتج يف معامل الدائرة وبأسلوب
التنفيذ املبارش وبالجهد الذاتي للدائرة املذكورة «
يذكر ان امانة بغداد كانت قد انجزت يف وقت سابق تطوير واجهة
 10مدارس ضمن منطقة الزعفرانية جنوب بغداد.

تصنيع احلبوب تعلن املبارشة بالطحن
التجريبي واخلبازة باحلنطة املحلية

مبواصفات وتقنيات حديثة ووفق معايري الـ « »VIPالعاملية

العتبة احلسينية تنفذ مركز طبي ليكون أكرب
مركز لعالج املصابني بالرسطان يف العراق
كربالء  /المستقبل العراقي
تواص�ل املالكات الهندس�ية والفنية يف العتبة
الحس�ينية املقدس�ة اعماله�ا النج�از أك�ر
مرك�ز متخص�ص يف العراق ملعالج�ة امراض
الرسط�ان ،وتوفر العالج داخ�ل البلد».ويقع
امل�رشوع عىل الطريق الرابط بن مركز مدينة
كربالء املقدس�ة وقض�اء الحر ،والذي يش�يد
عىل مساحة تقدر ب�( )12دونما ،و يتألف من
ثالث�ة أبنية رئيس�ية مؤلفة م�ن ( )4طوابق.
وتق�در املس�احة البنائي�ة للطاب�ق األول ب��
(2700م) ويتكون من أقسام العالج باإلشعاع
املوضع�ي ،والعالج بالكيماوي ،والتش�خيص
باألش�عة والرن�ن ،والعملي�ات ،والط�وارئ،
وصيدلي�ة ،ومخت�ر ،والعدي�د م�ن العيادات
وغرف اإلداري�ن ،أما املبنى الثاني فس�يكون
خاص�ا لل�كادر الطبي.وينفذ امل�رشوع وفق

انظمة وتقنيات حديثة وضمن معاير ()VIP
العاملية ،وس�يوفر املرشوع انواع مختلفة من
االدوية وطرق عديدة للعالج وبأحدث االجهزة
ذات املناش�ئ العاملي�ة االملاني�ة واالمريكي�ة.
وتسعى العتبة الحس�ينية املقدسة من خالل
امل�رشوع اىل تحقي�ق ع�دة أه�داف ،أهمه�ا
إنش�اء مؤسس�ة متخصص�ة يف تش�خيص
وع�الج االورام بمس�توى ع�ا ٍل ،وخدم�ة
املري�ض العراق�ي ،وتقديم الخدم�ات الطبية
املتكاملة للمريض من الكش�ف والتش�خيص
اىل التداخالت والفحوص�ات اىل تحديد العالج.
الجدير بالذكر ان العتبة الحسينية املقدسة لم
تقترص عىل تنفيذ مرك�زا ً للرسطان يف كربالء
فقط ،ب�ل توجهت اىل تنفيذ مركز مش�ابه يف
محافظ�ة البرصة كونها تع�د من املحافظات
املتقدم�ة يف الرتتيب بعدد املصابن بالرسطان
ليكون املركز بخدمة املواطنن فيها.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشكة العام�ة لتصني�ع الحب�وب يف وزارة التجارة عن
تس�لم فروعه�ا كميات مح�دودة م�ن الحبوب املحلية املس�وقة
حديث�ا الجراء تجارب الطحن والخب�ازة تمهيدا لتجهيز املطاحن
بالخلطات املناسبة.
واض�اف مدير ع�ام الرشكة خطاب ع�يل القييس يف بي�ان تلقته
«املس�تقبل العراقي»،ان «اغلب فروع الرشكة يف املحافظات التي
ب�ارشت بتس�ويق الحنطة خالل املوس�م الحايل تس�لمت كميات
مح�دودة من الحنطة بخلطات متنوع�ة إلجراء الطحن والخبازة
التجريبي�ة بإرشاف لجان مش�رتكة م�ن ف�روع رشكات تجارة
وتصني�ع الحب�وب ودائ�رة الرقاب�ة التجارية باملحافظ�ات قبل
املبارشة بتجهيز املطاحن العاملة بحصصها املقررة.
واش�ار اىل نجاح التجارب يف اغلب املطاح�ن التي انتخبت إلجراء
التجارب مش�ددا ع�ىل تحديد الخلطات املقرتحة حس�ب نوعيات
الحبوب املس�وقة ،الفتا اىل ان التج�ارب جرت بمحافظات كربالء
وميسان والنجف والديوانية واملثنى والبرصة وذي قار.
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وزارة النفط
رشكة نفط ذي قار
رشكة عامة
رشكة نفط ذي قار  /رشكة عامة اعالن دعوة عامة

يير وزارة النفيط  /رشكة نفط ذي قيار ان تعلن عن وجود املناقصتن املرقمتين (/1ذ )2020/الخاصة ( مرشوع
انشياء بناية مركز رشطة يف املجمع النفطي) و ( /2ذ )2020/والخاصة ( مرشوع انشياء بناية مركز رشطة يف حقل
النارصية النفطي)

(اعالن اول)

 1ي عىل املقاولن الراغبن واملؤهلن من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف املناقصتن بتقديم املستمسكات املطلوبة
( شيهادة تأسييس للرشكة املجهزة مصدقة ونافذة لعام  2020من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد التأسيس
ومحرض التأسييس والنظام الداخيل وهوية غرفة التجارة واجازة ممارسية املهنة او هوية تصنيف املقاولن لرشكات
املقاولة عىل ان ال يقل رأسمالها عن ملياري دينار عراقي او ما يعادلها كتاب عدم ممانعة يف االشرتاك باملناقصات من
الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمجهزين العراقين  ،رقم الهوية الرضيبية للرشكات املسيجلة
يف العراق  ،حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب حسب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء  ،الحسابات
الختاميية واملوقيف املايل (الكفاءة املاليية ) مصادق عليها اصوليا من محاسيب قانوني للسينتن املاليتن االخريتن ،
االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املسيتفيدة للسينوات الخمسية االخرية مع االيراد السنوي  ،شهادة التأسيس لفرع
الرشكة االجنبية املسجلة يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية املصدقة من الجهات املعنية يف الخارج جميع
املناقصن يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء) اىل لجنة فتح العطاءات يف مقر الرشكة  /املجمع النفطي للحصول
عىل وثائق ورشوط املناقصة وحسب ما جاء يف وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية :
 2ي تقدم التأمينات عىل شيكل خطاب ضمان او صك مصدق او سيفتجة مثبتا فيها اسيم ورقم املناقصة صادرة من
مرصف عراقي متعمد حسب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي
 3ي يتيم تسيليم العطاءات اىل العنوان االتي  :عىل ان تودع يف صندوق اللجنية الدائمية لفتح عطاءات املحلية (صندوق
قار  /املجمع النفطي عىل ان تكون بنسختن مع
نفط ذي
الفتح الخاص باللجنة) الكائن يف (املوقع الرئييس)
Apago
لرشكة PDF
Enhancer
قرص مدمج ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق املحدد للمناقصة وسيتم رفض العطاءات
املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
 4ي املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت (الساعة الواحدة بعد الظهرا من يوم االحد )2020/6/1
 5ي مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسيارات املجهزين كاالتي  :سييتم عقد املؤتمر يف (مقر رشكة نفط ذي قار
/املجمع النفطي /هيأة املشاريع ) يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء)2020/5/25
 6ي زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات  :سيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد ساعة الغلق املحددة
بحضيور مقدميي العطاءات او ممثليهم قانونا للراغبن بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار /
املجمع النفطي  /مقر لجنة فتح العطاءات اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسيارات عطلة رسيمية يعترب
اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك
 7ي الرشكية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسيو علييه املناقصة اجور نرش االعالن او اي مصاريف
اخرى ترتتب من جراء املناقصة
 8ي يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني ()Toc.oil.gov.iq
 9ي املستمسكات املطلوبة  :حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث
ت

اسم المناقصة

رقمها

الكلفة التخمينية

التامينات االولية

()190,000,000
مشروع انشاء بناية
 1مركز الشرطة في (/1ذ )2020/مائة وتسعون مليون
دينارعراقي
المجمع النفطي

 1,900,000امليون
وتسعمائة الف دينار
عراقي ال غيرها

()200,000,000
مائتان مليون دينار
عراقي

 2,000,000مليونان
دينار عراقي

مشروع انشاء بناية
 2مركز الشرطة في (/2ذ)2020/
حقل الناصرية

ثمن الوثائق

نفاذية
العطاء

نوع الموازنة

150,000
مائة وخمسون  120يوم االستثمارية
الف دينار
150,000
مائة وخمسون  120يوم االستثمارية
الف دينار
مدير عام رشكة نفط ميسان
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العدد 111 :
مديرية بلدية املوصل
التاريخ  2020/3/17 :جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل عن ايج�ار العقارات التالي�ة وفق قانون
( )21لسنة  2013فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة
س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خال (  )30ي�وم ثاثون يوما تبدا
من اليوم التايل لنرش االعان يف الصحف املحلية لاطاع عىل الرشوط
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات
القانوني�ة البالغ�ة ( )%30م�ن القيمة املقدرة م�ع الترصيح االمني
للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع
يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعان
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعان واجور خدمة بنس�بة
( )%2من بدل االيجار
 � 1القط�ع املرقمة (47و )48م  24وادي عكاب املش�يد عليها محل
(بيع ادوات احتياطية ) وبمساحة ( )82م 2لكل قطعة وحسب واقع
الحال وملدة ثاث سنوات.
 � 2جزء من القطعة املرقمة ( )118/12م  40القاضية النشاء مخبز
ش�عبي عليها الواقعة يف حي الحدباء وبمس�احة ( )80م 2وحس�ب
واقع الحال وملدة خمسة عرش سنة.
 � 3القط�ع املرقم�ة ( 31و32و33و34و35و36و37و38و39و40و
41و42و43و44و45و46و49و )50م 24وادي عكاب املش�يد عليها
محل (بيع ادوات احتياطية ) وبمساحة ( )50م 2لكل قطعة وحسب
واقع الحال وملدة ثاث سنوات.
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
Enhancer
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تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة 2013
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل
خ�ال (  )30ي�وم ثاثون يوما تبدا من الي�وم التايل لنرش االع�ان يف الصحف املحلية
لاط�اع عىل ال�رشوط مس�تصحبني معهم هوي�ة االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن
والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك
باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة
الع�ارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش
االعان واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1القط�ع املرقمة (481أ و )411م 24وادي عكاب املش�يد عليه�ا محل (بيع ادوات
احتياطية ) وبمساحة ( )100م 2لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
 � 2القط�ع املرقمة ( 103و ) 104م 24وادي عكاب املش�يد عليه�ا محل (بيع ادوات
احتياطية ) وبمساحة ( )50م 2لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
 � 3القطع�ة املرقم�ة ( 1238أ ) م 24وادي ع�كاب املش�يد عليها مح�ل (بيع ادوات
احتياطية ) وبمساحة ( )50م 2وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
� 4كازين�و صيفي (بدون مش�يدات ثابتة) عىل جزء م�ن القطعة املرقمة ( )96م42
نين�وى الغربية يف الغابات وبمس�احة ( )1950م 2وبأبع�اد ( )35*60*30*60مر
وحسب واقع الحال وملدة خمسة عرش سنة
 � 5القطعة املرقمة ( )238م 24وادي عكاب املشيد عليها محل (وكيل ادوات احتياطية
وبائع سكراب) وبمساحة ( )200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
� 6القطعة املرقمة ( )2م  24وادي عكاب املشيد عليها محل (بيع ادوات احتياطية)
وبمساحة (  ) 60م 2وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
 � 7القطع املرقمة (3و4و5و6و7و )9م 24وادي عكاب املشيد عليها محل (بيع ادوات
احتياطية ) وبمساحة ( )50م 2لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
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العدد 110 :
مديرية بلدية املوصل
التاريخ  2020/3/17 :جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

تعل�ن اللجنة ع�ن كرس قرار العقار ادن�اه وفق قانون ( )21لس�نة 2013
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية
املوصل خال (  )7س�بعة ايام تبدا من اليوم التايل لنرش االعان يف الصحف
املحلي�ة لاط�اع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدنية
وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع
الترصي�ح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية
املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة
االعان ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعان واجور خدمة بنسبة
( )%2من بدل االيجار
 � 1القطع�ة املرقم�ة ( )261/1112م  40نينوى الرشقية النش�اء اس�واق
تجاري�ة عليه�ا يف حي امليثاق وبمس�احة ( )260م 2وحس�ب واقع الحال
وملدة عرشة سنوات
 � 2القطع�ة املرقم�ة ( )261/1113م  40نينوى الرشقية النش�اء اس�واق
تجارية عليها يف حي امليثاق وبمس�احة ( )262,5م 2وحس�ب واقع الحال
وملدة عرشة سنوات
 � 3متن�زه صيف�ي عىل القطعة املرقم�ة ( ) 1/23م  39نينوى الجنوبية
وبمساحة ( )1335م 2وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
 � 4املش�تل املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة ( )1/1539م  39حاوي
الكنيسة وبمساحة ( )5000م 2وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
 � 5كازينو شعبي عىل جزء من القطعة املرقمة ( )125/873م 38يارمجة
الش�مالية الواقعة يف حي دوميز وبمساحة ( )912م 2بابعاد (48و45و45
مثلثية الشكل) وحسب واقع الحال وملدة عرشون سنة
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد 112 :
التاريخ 2020/3/17 :

املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()51

العدد 100 :
التاريخ 2020/3/2 :

تعلن اللجنة عن كرس قرار العقار ادناه وفق قانون ()21
لسنة  2013فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية
مراجع�ة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوص�ل خال ( )7
سبعة ايام تبدا من اليوم التايل لنرش االعان يف الصحف
املحلية لاطاع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية
االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية
البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني
للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية
املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا
لليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترسو بعهدته
اجور نرش االعان واجور خدمة بنس�بة ( )%2من بدل
االيجار
*ساحة وقوف السيارات املشيدة عىل جزء من القطعة
املرقمة ( )140/1م  40القاضية وبمس�احة ()2400
م 2وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة.
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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العدد 8849 :
حمافظة نينوى
التاريخ  2020/5/7 :قسم العقود

حمافظة نينوى
قسم العقود

م /اعالن مناقصة عامة رقم A 2020/23
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
(جتهيز مواد لتطوير الشبكة الكهربائية يف نواحي (فايدة  ،وأنة  ،زيلكان  ،ديبكة)
( ضم�ن تخصيصات خط�ة تنمية االقاليم لع�ام  2019ملحافظة
نينوى) وبكلفة تخمينية ( 742,175,000دينار ) سبعمائة واثنان
واربعون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي وبمدة
تنفيذ ( )180يوم .
ع�ى مقدمي العطاءات م�ن الرشكات الراغب�ن بدخول املناقصة
مراجعة قس�م العق�ود يف دي�وان املحافظة (خالل اوق�ات الدوام
الرس�مي وابت�داءا من تاري�خ نرش االع�الن ولغاية نهاي�ة الدوام
الرسمي ليوم  )2020/5/18للحصول عى نسخة من الوثائق لقاء
مبل�غ مقطوع ق�دره  250,000دينار فقط ( مائتان وخمس�ون
الف دينار ) غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاح�ب العطاء او م�ن يخوله ,بظرف
مغل�ق ومختوم ويكتب علي�ه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء
وعنوانه ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف قسم العقود مرفقا
معه الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان
تاريخ الغلق يوم املوافق  2020/5/19الساعة الثانية عرش ظهرا
وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يك�ون مؤتمر ما قب�ل الغلق يف الس�اعة العارشة م�ن صباح يوم
الثالثاء املوافق  2020/5/12لالجابة عى االستفسارات يف العنوان
املذكور يف وثيقة العطاء
مع التقدير
Enhancer
نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

العدد 8724 :
التاريخ 2020/5/6 :

م /اعالن مناقصة عامة رقم A 2020/24
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
(جتهيز مواد لتطوير وتاهيل شبكة االنارة يف مركز املوصل)
( ضم�ن تخصيصات خط�ة تنمية االقاليم لع�ام  2019ملحافظة
نينوى) وبكلفة تخمينية ( 3,600,430,000دينار ) ثالث مليارات
وستمائة مليون واربعمائة وثالثون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ
( )360يوم .
ع�ى مقدمي العطاءات م�ن الرشكات الراغب�ن بدخول املناقصة
مراجعة قس�م العق�ود يف دي�وان املحافظة (خالل اوق�ات الدوام
الرس�مي وابت�داءا من تاري�خ نرش االع�الن ولغاية نهاي�ة الدوام
الرسمي ليوم  )2020/5/17للحصول عى نسخة من الوثائق لقاء
مبل�غ مقطوع ق�دره  250,000دينار فقط ( مائتان وخمس�ون
الف دينار ) غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاح�ب العطاء او م�ن يخوله ,بظرف
مغل�ق ومختوم ويكتب علي�ه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء
وعنوانه ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف قسم العقود مرفقا
معه الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان
تاريخ الغلق يوم االثنن املوافق  2020/5/18الساعة الثانية عرش
ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم االحد
املوافق  2020/5/10لالجابة عى االستفسارات يف العنوان املذكور
يف وثيقة العطاء
مع التقدير
Apago
PDF

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن اول ( )54الصادر يف 2020/5/1

تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري س�احة لبيع االغن�ام بصورة مؤقتة
وبدون مش�يدات ثابتة عى جزء من القطعة املرقمة  193/5م 65
جزيرة تلعفر الش�مالية بمس�احة  4080م 2والعائدة ملكيتها اىل
مديري�ة بلدية الت�ل وفقا الح�كام القانون ( )21لس�نة ()2013
وبطريق�ة املزايدة العلنية  .فعى الراغبن بااليجار مراجعة مديرية
بلدية التل وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن
بالصحف مس�تصحبن معهم التامين�ات القانونية البالغة ()%50
من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى
عى ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد
خ�الل مدة (ثالثون يوم) من تاري�خ تصديق قرار االحالة وبخالفه
يعترب املس�تاجر ن�اكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعى حس�اب
الن�اكل وتحمله فرق البدلن وكافة املصاري�ف االخرى املرتتبة عى
ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة
مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية التل
مالحظة  /علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط.
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

اعالن مناقصة رقم  / 34لسنة 2020
(منظومة اتصاالت واجهزة السلكية العاملة عىل منظومة ()TETRA
رقم املناقصة /34لسنة 2020

العدد 2469 :
التاريخ 2020/5/7 :

يرس ( محافظة ميس�ان) دعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل (بمرشوع
تجهيز منظومة اتصاالت واجهزة لالس�لكية العاملة عى منظومة ( )TETRAوبمبلغ قدره ()618,000,000
فقط (س�تمائة وثمانية ع�رش مليون دينار فقط ) وبمدة تنفيذ ( )60يوم (س�تون يوما) .املرشوع هو عبارة
عن تجهيز ونصب وتشغيل منظومة اتصاالت الالسلكية العاملة عى منظومة  TETRAلسايت قضاء امليمونة
وقض�اء الكح�الء ومركز مدينة العمارة لصالح مديرية رشطة محافظة ميس�ان  /وحس�ب ج�داول الكميات
املرفقة).
� ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية (يحدد الحقا).
 � 1ع�ى مقدم�ي العطاءات املؤهل�ن والراغبن يف الحصول ع�ى معلومات اضافية االتص�ال عى ( محافظة
ميس�ان  /قس�م العقود الحكومية  /مدير قسم العقود  )07707395086 /خالل (س�اعات الدوام الرسمي)
وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
 � 2متطلبات التاهيل املطلوبة :
أ � شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
ب � اجازة ممارس�ة املهنة وهوية تصنيف املقاولن العراقين ورشكات املقاولة العراقية النافذة وهوية غرفة
التجارة او هوية استرياد وتصدير
ج � براءة الذمة او كتب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادرة من الهيئة العامة للرضائب
و � كت�اب حجب البطاقة التموينية للمش�مولن بها واالوراق الثبوتية للمدير املف�وض ( هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن)
د � عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس
ز � جلب شهادة املنشا االصلية عند التجهيز
ر � سيوله نقدية بمبلغ (  )123,600,500مائة وثالثة وعرشون مليون وستمائة الف دينار فقط
ح � اعمال مماثلة خربة تخصصية بمبلغ ال يقل عن ( )185,400,000ولعقد منجز واحد للسنوات ( )10تسبق
موعد غلق املناقصة لتنفيذ عقود مماثلة العمال هذا العقد وتم انجازها بنجاح
 � 3بامكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ( محافظة
ميسان  /قسم العقود الحكومية ) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (  150,000مائة وخمسون الف دينار
فقط) غري قابلة للرد ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الرس�مية) ان اس�لوب
الدفع س�يتم من خالل ( دفع مبارش) وس�يتم اس�تالم الوثائق (التس�ليم باليد) ويكون العطاء نافذا ملدة ثالثة
اشهر من تاريخ غلق املناقصة
 � 4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل (محافظة ميسان  /مديرية التخطيط يف ميسان /قرب دائرة الهجرة
واملهجرين يف ميسان  /لجنة فتح العطاءات /الطابق االول ) يف املوعد املحدد يوم االحد املوافق ()2020/5/31
الس�اعة الثانية عرش ظهرا علما انه اخر موعد لغلق املناقصة والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وسيتم فتح
العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان التايل ( :محافظة ميس�ان/
مديرية التخطيط يف ميس�ان /قرب دائرة الهجرة واملهجرين يف ميس�ان  /لجنة فتح العطاءات /الطابق االول
) يف الزمان والتاريخ يوم االحد املوافق ( ) 2020/5/31كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب
ضمان مرصيف او صك مصدق ) وبمبلغ ( )6,180,000ستة مالين ومائة وثمانون الف دينار فقط )
 �5العناوين املشار اليها انفا هي ( محافظة ميسان  /قسم العقود الحكومية)
 � 6تعت�رب املرفق�ات املدرجة بالوثيقة القياس�ية (ج�دول الكميات  /ال�رشوط العامة  /ال�رشوط الخاصة /
املواصفات الفنية واملخططات ) جزء ال يتجزء من الوثيقة وملزمة للمناقصن
 � 7الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
 � 8الدائ�رة غ�ري ملزمة باالحالة والدخول باي الت�زام تعاقدي ما لم تقر املوازنة لع�ام  2020او موافقة وزارة
التخطيط بذلك
عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

 7رياضة
العدد ( )2136االثنين  11آيار 2020

بيان مشرتك :تعليامت محودي
خارج القانون

عدنان درجال :املرحلة املقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد

ً
خدم�ة لش�باب ورياضة
تظاف�ر الجه�ود
بلدن�ا ،و ك�رر ش�كره وتقدي�ره لس�لفه
الدكت�ور أحم�د ري�اض ملا قدم�ه من جهد
طيل�ة م�دة تس�نمه املنص�ب».ويف الختام
التذكارية بني
تم تب�ادل الهدايا
الوزيرين.

المستقبل العراقي /متابعة

تس�نم وزي�ر الش�باب والرياض�ة ،عدنان
درجال ،مهام عمله من سلفه أحمد رياض،
خالل مراسيم االستالم والتسليم التي اقيمت
ّ
ومستشاري
يف مقر الوزارة بحضور وكييل
ً
فض�ال عن املديري�ن العامني فيها.
الوزارة
وذكر بيان عن وزرة الشباب والرياضة ،أن
«مراسيم اإلستالم والتس�ليم ابتدأت أحمد
ري�اض وزير الش�باب والرياضة الس�ابق،
رحب فيها بالوزي�ر الجديد عدنان درجال،
قطاعي
راجي�ا ً له النجاح والتوفيق يف ادارة
ّ
الش�باب والرياض�ة خالل املرحل�ة املقبلة،
مؤك�دا ً يف الوقت نفس�ه وج�ود عمل كبري
وكثري ب� انتظاره الس�يما قطاع الش�باب
وس�بل النهوض ب�ه وتطوي�ره وفق رؤية
وفلس�فة جديدة ،ورضورة اكمال مشاريع
القوان�ني الخاص�ة باملؤسس�ات الرياضية
ً
قدم�ا وجنبا
يف القط�اع الري�ايض ،وامليض
اىل جن�ب م�ع وزارة التخطي�ط يف املرشوع
الوطني لتش�غيل الشباب ،فضال عن املهام
التي تضطلع بها الوزارة ،كونها عىل تماس

مبارش مع أكرب رشيحة يف املجتمع أال وهي
رشيحة الش�باب».من جانبه ق�دم درجال
ش�كره وتقديره إىل سلفه الدكتور رياض،
وأع�رب عن «اعت�زازه بما تحق�ق للوزارة
خالل م�دة وجيزة من اس�تيزاره» ،مؤكدا
يف الوق�ت نفس�ه عىل «حرص�ه الكبري عىل
مواصل�ة العمل وبذل الجه�ود من الجميع

لينجليت حياور أبناء برشلونة
من حجر كورونا

إصابة خطرية لالعب
فولفسبورج

زوجة تياجو سيلفا حتدد موقفه من سان جريمان
المستقبل العراقي /متابعة
ال يزال موقف تياجو س�يلفا ،مدافع وقائد باريس
ً
معلق�ا يف ظل انته�اء التعاقد م�ع ناديه
س�ان جريمان،
الفرنيس بنهاية املوسم الجاري.
وقال�ت زوج�ة الالع�ب الربازييل ح�وار لصحيف�ة «لو
باريزي�ان»« :أتمن�ى أن يواصل تياجو مس�ريته مع بي
إس ج�ي ،فنح�ن نحب الن�ادي واملدينة وفرنس�ا ،إنها
املكان الذي نشأ فيه أطفالنا».
واس�تدركت «الوضع مجمد ،ال نعرف شيئا ،لقد توقف
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المستقبل العراقي /متابعة

 ٢83ملي�ون ي�ورو ،وإذا ت�م تخفيضها بنس�بة
 ،%3٠س�يدخر النادي  8٥مليون يورو ،وسيصل
هذا املبل�غ إىل  1٠٠مليون يورو ،بإضافة .خصم
النس�بة من رواتب فريق الش�باب (كاس�تيا)».
وأش�ار التقرير ،إىل أن كبار أندية أوروبا تتجه إىل
تخفي�ض الرواتب يف ظل األزم�ة املالية الطاحنة
بس�بب ف�ريوس كورونا.وس�بق وأعل�ن باريس
س�ان جريمان الفرنيس رغبت�ه يف تخفيض %٥٠
من رواتب الالعبني وهو ما رفضه الربازييل نيمار
دا س�يلفا نج�م الفريق.وأف�ادت الصحيف�ة ،أن
هذه الخس�ائر املالية س�تؤثر عىل كيانات كربى
يف ك�رة الق�دم ،والتعاقدات الخيالية باتت ش�يئا
من املايض ،حيث لن يرصف أي نا ٍد مبالغ كبرية،
حتى تعود قوة االقتصاد مرة أخرى.

اىل الرشيك نصري تركي علوان
توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر بلديه الكوف�ه لغرض اصدار
اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م  3٥٤93/3حي ميس�ان خالل
عرشه ايام وبخالفه س�تتم االجراءات دون حضورك طالب
االجازه نعيمه صباح فرحان
اىل الرشيك  /سيف عيل بديوي
اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف
االرشف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام رشيكك(
أنور طالب جاس�م ) بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة(  )٥٠٥9٢/3ح�ي الن�داء رقم املقاطع�ة  ٤جزيرة
النجف لغرض تس�ليفه قرض اإلسكان .وخالل مدة أقصاها
خمس�ة ع�رش يوم داخ�ل العراق وش�هر خارج الع�راق من
تاريخ نرش اإلعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض
مستقبال.
تنويه
كن�ا قد نرشن�ا يف جريده املس�تقبل العراق�ي بالعدد( ٢1٢9
) يف  ٢٠٢٠ / ٤ / 3٠اعالن�ات مديري�ه زراع�ه ص�الح الدين
ولوج�ود اخطاء يف اإلعالنات عدد (  ) ٢وجب الغاء اإلعالنات
لذا اقتىض التنويه

املباراة األخرية (قب�ل التوقف) عىل
أربيل ،واستعدنا التوازن».
وأض�اف أن هذا الفوز قفز بالفريق
إىل املرك�ز الثال�ث ،وم�ن ث�م دخل
أجواء املنافس�ة ع�ىل الصدارة ،مما
يعن�ي أن األمور مس�تقرة.وبني أن
التالع�ب باملفردات ونقل أخبار غري
دقيقة الهدف منه اإلساءة للطرفني.
وتاب�ع« :إدارة الن�ادي عملت معنا
بش�كل منتظم وتعاقدنا مع مدرب
إس�باني و ٤محرتف�ني ومستش�ار

نفط الوس�ط،
كش�ف مدرب
 PDFرايضApago
Enhancer

ريال مدريد جيهز قرار ًا صادم ًا لالعبيه
كش�ف تقرير صحفي إسباني ،عن قرار مرتقب
ُتخط�ط إدارة ري�ال مدري�د إلص�داره يف الفرتة
املقبلة ،س�يمثل صدمة لنج�وم فريق كرة القدم
بالن�ادي امللكي.وبحس�ب صحيف�ة «مون�دو
ديبورتيفو» اإلس�بانية ،فإن ريال مدريد ُيخطط
لتخفي�ض  %3٠م�ن أج�ور الالعب�ني يف املوس�م
املقب�ل ،يف ظل األزم�ة االقتصادية الت�ي يمر بها
النادي بس�بب جائحة كورونا.وأوضحت أن هذا
التخفيض سيكون مس�تقال عن النسبة التي تم
فرضها هذا املوسم ،بسبب الظروف الحالية والتي
بلغ�ت .%1٠وأضاف�ت الصحيفة« :ري�ال مدريد
يدف�ع رواتب للفريق األول والجهاز الفني بقيمة

جاءت بمخاضات عسرية إلعادة هيبة القانون وسلطاته»،
مبينا ً ان «االوملبية الدولية ابلغت حمودي أكثر من مرة بعدم
التدخ�ل يف االتحادات الرياضية وهيئاتها العامة وان تحرتم
استقالليتها وعالقتها مع اتحاداتها الدولية».

كل يشء بس�بب ف�ريوس كورون�ا ،وال نع�رف حت�ى متى
سنعود إىل باريس ،نحن يف منطقة مظلمة مثل أي شخص
آخر».
وواصلت «نفتقد منزلنا يف باري�س ،لقد أصبحنا مواطنني
فرنسيني ،نحب البلد وشعبها بشكل حقيقي».
ويق�يض تياجو س�يلفا وعائلت�ه فرتة الحج�ز الصحي يف
الربازيل منذ  18مارس/آذار املايض ،وأبدى الالعب الربازييل
أكثر من مرة رغبته يف االستمرار ،وتجديد تعاقده.
ويلعب سيلفا بصفوف بي إس جي منذ انتقاله قادمً ا إليه
من نادي ميالن اإليطايل يف .٢٠1٢

شنيشل يفند شائعات رحيله عن نفط الوسط

أك�د أوليف�ر جالس�نر ،املدير الفن�ي لنادي فولفس�بورج
األملاني ،وقوع إصابة خطرية لالعب يانيك جريهارت أثناء
التدريبات أمس السبت.
وقال جالس�نر يف مؤتمر عق�ده مع صحفيني عرب الهاتف
إن الالعب «وقعت له كس�ور يف الوجه جراء تصادم يف كرة
رأسية» معربا عن شعوره باألىس الشديد ملا حدث.
ويرقد جريهارت « ٢6سنة» حاليا يف املستشفى ،وستوضح
الفحوص التي س�يجريها غدا اإلثنني ما إذا كان س�يتعني
خضوعه لعملية جراحية ،واملدة التي سيغيبها.
وسيلتقي فولفسبورج مع أوجسبورج يوم السبت املقبل
مع اس�تئناف الدوري م�ن جديد ،بعد توقف دام أس�ابيع
بسبب أزمة كورونا.
وق�د وقعت اإلصاب�ة لجريهارت خ�الل التدريب الذي كان
يجري�ه الفريق أثناء مح�اكاة ملباراة تنافس�ية ( 11العبا
أمام  11العبا).

المستقبل العراقي /متابعة

أص�درت اتح�ادات الس�باحة والفروس�ية
والرماية والجودو وكرة السلة ،بيانا ً مشرتكا ً
بش�ان مصادق�ة رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة،
رع�د حمودي ،عىل التعليم�ات الخاصة بعقد
اجتماعات الهيئة العامة غري االعتيادية.
وذك�ر البي�ان ،أن «مستش�اري رعد حمودي
يحاول�ون برسع�ة دفعه اىل مع�اداة القانون
مجددا ،فالتعليمات الصادرة باسمه وتوقيعه
يف  ٢٠٢٠ / ٥ / ٤والت�ي ن�رشت عرب وس�ائل
االعالم تمثل مخالف�ة قانونية ،مربزة يعاقب
عليه�ا قان�ون العقوب�ات العراقي ع�ىل انها
انتح�ال لصفة الغري  ،بع�د ان جرده القضاء
العراق�ي م�ن صفة رئي�س اللجن�ة االوملبية
يف قرار س�ابق لم يلغ�ى لغاية االن وبذلك فل�ن يكون لهذه
التعليمات اي اثر قانوني».
وأضاف أن «حمودي تناىس بأن الحكومة العراقية الجديدة

لالرتقاء بواقع الشباب والرياضة السيما
يف ظ�ل الظ�رف االس�تثنائي الراه�ن
الذي يم�ر به الع�راق والعال�م أجمع
بس�بب جائح�ة كورون�ا واالزم�ة
االقتصادية».وأض�اف درج�ال
«س�نعمل ب�روح الفري�ق الواحد
خالل املرحلة املقبلة التي تتطلب

المستقبل العراقي /متابعة
أج�رى مداف�ع برش�لونة ،كليمون�ت لينجلي�ت ،محادثة
افرتاضي�ة ي�وم األح�د ،مع ع�دد من أبن�اء الن�ادي الذين
يس�اهمون يف مكافح�ة ف�ريوس كورون�ا ،للتع�رف عىل
قصصه�م وكيف عاش�وا األزمة الصحي�ة ودروس الحياة
التي تعلموها.
وق�ال الالع�ب «تعجبن�ي الرفق�ة التي نعيش�ها اآلن .مع
انتش�ار كوفي�د  19نم�ر بوقت صعب والجمي�ع يدعمون
بعضهم البعض ،وهو األمر الذي ربما لم نفعله حتى وقت
قريب».
وأض�اف «آمل أن نحتف�ظ بكل هذا عندم�ا يمر الفريوس
ونعود إىل الحياة الطبيعية».
وأكد لينجليت ،الذي يقيض العزل بسبب الفريوس التاجي
بمنزله يف برش�لونة مع صديقته ،أن�ه يتابع األخبار حول
الوباء عن كثب.
وتعم�ل وال�دة مداف�ع برش�لونة ،ممرض�ة ،لذل�ك فإن�ه
يع�ي بش�كل كبري العمل الش�اق الذي يقوم ب�ه العاملون
الصحيون الذين يقاتلون يوم ًيا عىل خط املواجهة ملحاربة
الفريوس.
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شنيشل ،حقيقة رحيله عن الفريق،
وإبالغ�ه إدارة الن�ادي ،بالبح�ث
ع�ن م�درب آخ�ر ،لع�دم رغبته يف
االستمرار بمنصبه.
وقال شنيشل يف ترصيحات خاصة
ل« :أنا ملتزم مع نادي نفط الوسط
لنهاية املوسم ،وال يمكن أن أتحدث
بهذه الطريق�ة ،خاصة أننا فزنا يف
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مدافع ليل يدخل خطط ريال مدريد

كش�ف تقرير صحفي إس�باني عن س�عي ري�ال مدريد
إلب�رام صفق�ة دفاعية م�ن صفوف لي�ل الفرنيس خالل
سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ً
ووفق�ا لصحيفة «موندو ديبورتيف�و» ،فإن ريال مدريد
يلب التوقعات يف موسمه
يرى أن الربازييل إيدر ميليتاو لم ِ
األول م�ع الفري�ق ،م�ا دفع امل�درب زي�ن الدي�ن زيدان
للمطالبة بضم مدافع جديد.

وأضافت الصحيفة أنه بخالف دايوت أوباميكانو ،مدافع
اليبزي�ج ،ال�ذي يعترب ع�ىل رأس اهتمامات ري�ال مدريد
بش�أن تدعيم الدفاع ،ظهر يف الص�ورة الربازييل جابرييل
دوس سانتوس ماجاليس مدافع ليل البالغ من العمر ٢٢
عاما.ويملك ماجالي�س عق ًدا مع ليل حتى صيف ،٢٠٢3
ويمكن أن يتخىل عنه ناديه مقابل  3٠مليون يورو.
وانض�م الالع�ب الربازييل لصف�وف ليل موس�م -٢٠17
 ،٢٠18لكن�ه لع�ب مُ ع�ارًا يف الس�نوات األخ�رية ل�رتوي
ودينامو زغرب ،قبل أن يلعب أساس�يا يف صفوف الفريق

نافاس يستذكر اإلنجاز العظيم مع ريال مدريد
المستقبل العراقي /متابعة

اس�تعاد الكوس�تاريكي كيلور ناف�اس حارس مرمى
باري�س س�ان جريم�ان الح�ايل ،ذكرياته م�ع فريقه
السابق ريال مدريد ،الذي رحل عنه الصيف املايض.
وق�ال نافاس خ�الل حديثه مع متابعيه عىل حس�ابه
الش�خيص عىل «إنس�تجرام»« :لقد كان�ت فرتة مليئة
بالنجاحات يف
مسريتي».
وعن أهم لقب حققه يف مس�ريته ،أجاب« :كل األلقاب
الت�ي حققته�ا رائعة ،لكن التتويج ب�دوري األبطال 3
مرات متتالية مع املرينجي كان مميزا».
وحقق نافاس لقب الدوري الفرنيس هذا املوس�م ،بعد
قرار الحكومة الفرنس�ية بإلغاء املسابقة ،واآلن يضع

محكمة بداءة الرميثة
العدد /1٠٠ /ب٢٠٢٠/
التاريخ ٢٠٢٠/٥/7
اىل املدع�ى علي�ه  /جعفر منص�ور محم�د ( مجهول محل
االقامة)
اق�ام املدعي ( عالء طال�ب رصاوه) دع�وى للمطالبة برفع
التجاوز ع�ىل العقار املرق�م  ٤19/٥1مقاطعة  ٢6ام الخيل
وص�در حك�م غياب�ي بحق�ك واملرق�م /1٠٠ب ٢٠٢٠/يف
 ٢٠٢٠/3/9واملتضم�ن الحكم برفع التج�اوز الحاصل عىل
العق�ار املرق�م  ٤19/٥1مقاطع�ة  ٢6ام الخيل وتس�ليمي
العق�ار خايل من الش�واغل ولدى تبليغك تب�ني بأنك مجهول
مح�ل االقامة حس�ب كتاب مركز رشطة العرشين واش�عار
مختار املنطقة تبني انه كنت تس�كن س�ابقا قضاء الرميثة
ومرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة ولكونك مجهول مح�ل االقامة
يف الوق�ت الح�ارض عليه تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتني واس�عة االنتش�ار بقرار الحكم الغياب�ي اعاله ويف
حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال معذره رشعية ف�ان القرار
سوف يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
حيدر حميد عبد الحسني

فن�ي وخضن�ا مباري�ات يف الدوري
بمستوى مميز».
وأردف« :الحدي�ث عن املس�تقبل يف
ظل املجهول بس�بب توقف الدوري
نتيج�ة فريوس كورون�ا أمر معقد،
ننتظ�ر مص�ري املس�ابقة وحينه�ا
سنقرر مستقبلنا».
يش�ار إىل أن إدارة ن�ادي نف�ط
الوسط أكدت هي األخرى تمسكها
بالجهاز الفني بقيادة املدرب رايض
شنيشل.

الفري�ق تركيزه عىل التأهل لرب�ع نهائي دوري أبطال
أوروبا.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف الحرية
العدد /1 /مجدد٢٠٢٠/
التاريخ ٢٠٢٠/٥/6
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار
بن�اء عىل ثب�وت عائدية تم�ام العقار املرق�م  33البو
زوين البالغة مساحته (  67,٠8م ٢اىل العراقي حسني
ناجي حس�ني بموجب قرار تثبي�ت العائدية املرقم /1
مج�دد ٢٠٢٠/يف  ٢٠٢٠/3/٤الصادر عن لجنة تثبيت
العائدي�ة يف الحرية فعىل م�ن لديه اعرتاض عىل القرار
الطعن به تمييزا لدى رئاسة محكمة استئناف النجف
االتحادي�ة بصفتها التمييزية خالل م�ده ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل للنرش وعند انتهاء املدة ستبارش
مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة وفق قرار تثبيت
العائدية
القايض
عباس عيل هادي

الفرنيس هذا املوسم.
ويلع�ب جابرييل م�ع املنتخب الربازييل تح�ت  ٢٠عاما،
ُ
وتعد مشكلته األساسية أن ريال مدريد حال تعاقد معه،
لن يكون له مكانا يف الفريق األول نظرًا لعدم وجود مكان
ً
فارغا يف قائمة الالعبني من خارج االتحاد األوروبي.

ويوجد يف القائمة الثالثي الربازييل ميليتاو وفينيس�يوس
ورودريج�و ،وينتظ�ر ً
أيض�ا الثنائ�ي الش�اب رين�ري
وتاكيفوس�ا كوبو الذي ال يوجد لهم�ا مكانا مع الفريق
األول حتى اآلن.

منافس جديد لليونايتد وتشيليس
عىل سافيتش
المستقبل العراقي /متابعة

انضم توتنهام هوتس�بري لكل من مانشسرت
يونايت�د وتش�يليس ،يف الس�باق الخاص عىل
ضم س�ريجي ميلينكوفيتش سافيتش ،نجم
التس�يو اإليطايل.ويمل�ك الالع�ب البال�غ من
العم�ر  ٢٥عامً �ا ،عق� ًدا ممت� ًدا مع التس�يو
حت�ى ع�ام  ،٢٠٢٤ويقدره فريق�ه اإليطايل
ب� 8٠مليون جنيه إسرتليني.وجذب متوسط
امليدان الرصبي األنظار ،بعد تسجيله  ٥أهداف
وصناع�ة  7آخرين ،يف  3٠مباراة خاضها مع
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد /٤ /مجدد٢٠19/
التاريخ ٢٠٢٠/٥/1٠
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بناء عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل  1٤8محلة الرباق
والبالغ مس�احته (  )1,٠,1٠اىل ( عبد املحس�ن محمد رشاد
محم�د ع�يل ) بموجب قرار تثبيت العائدي�ة الصادر بالعدد
/٤مجدد ٢٠19/بتاريخ  ٢٠٢٠/3/1٢والصادر من رئاس�ة
لجن�ة تثبيت امللكية يف النج�ف لذا نعلن هذه القرار فعىل من
لدي�ه اعرتاض عىل مضمون�ة الطعن به تمييزا لدى رئاس�ة
محكمة استئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية خالل
مده ثالث�ني يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لن�رش هذا االعالن
وعند انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار لتقديم طعن س�تبارش
مديري�ة التس�جيل العق�اري يف النجف باجراءات التس�جيل
وفقا القرار تثبيت العائدية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

التس�يو هذا املوس�م ،ما جعل منه منافسً �ا
قو ًي�ا عىل الفوز بلقب ال�دوري اإليطايل ،قبل
إيقاف املوس�م بسبب تفيش فريوس كورونا.
وبحس�ب موقع «كالتش�يو مريكات�و» ،فإن
التس�يو يعاني م�ن ضغوط كب�رية للحفاظ
ع�ىل خدم�ات العبه ال�ذي ترغ�ب الكثري من
األندية يف ضمه ،وبات توتنهام هوتسبري آخر
املهتم�ني بالظفر بخدماته.واعرتف التس�يو
منذ أيام بأن مس�تقبل س�افيتش أصبح بني
يديه ،بعدما س�بق وأن رصح النادي من قبل
بأن الالعب ليس للبيع.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة املحمودية
العدد/69 :ب٢٠٢٠/
التاريخ ٢٠٢٠/٥/7
اعالن
اىل املدعى عليه  /ناجي حمد معيوف
اقام املدعي  /املدير العام لرشكة التأمني الوطنية  /اضافة لوظيفته
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /69ب ٢٠٢٠/الت�ي صدر فيها ق�رار الحكم
امل�ؤرخ يف  ٢٠٢٠/٢/٢7واملتضمن قررت املحكم�ة الحكم بالزام املدعى
علي�ه ناجي حم�د معيوف جلع�وط الدليمي بتأديته للمدع�ي مدير عام
رشكة التأم�ني الوطنية  /اضافة لوظيفته مبلغا ق�دره ( )8,7٥٠,٠٠٠
ثماني�ة مالي�ني وس�بعمائة وخمس�ون ال�ف دين�ار وتحميله الرس�وم
واملصاري�ف واتع�اب محام�اة وكيل�ة الحقوق�ي عمر عيل دح�ام مبلغا
قدره خمس�مائة الف دينار استنادا للمواد ( )٢٢اثبات و (  1/٥6و1٥6
و161و177و18٥و )٢٠3مرافع�ات مدنية و  63محام�اة حكما غيابيا
قابال لالعرتاض واالستئناف والتمييز وافهم علنا يف  ٢٠٢٠/٢/٢7ولعدم
ثب�وت محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ عليه ق�ررت املحكمة
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني بق�رار الحكم اعاله ومن
حقك االعرتاض واالس�تئناف والتمييز وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
حيدر عباس عبيد

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2136االثنين  11آيار 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

صالح حزام

برصاحة اىل السيد مصطفى الكاظمي ()1

العوملة واالستقاللية

رئي�س مجل�س وزراء العراق مصطف�ى الكاظمي بم�ا له وما علي�ه وما بني
ثناياه ويف جنبيه نحاول ان نكون معه ملا عرفنا او نعرف بعيدا ً عن الشخصنة
املقص�ودة او النوايا املح�دودة .كلنا يعرف إن الكاظم�ي صحفيا ً وكان رئيس
تحرير مجلة االس�بوعية التي تعود للرئيس برهم صالح .ال نأتي بجديد اذا ما
قلنا ان الوضع يف العراق أعقد من املعقد وأشكل من اإلشكال واملشكلة واخطر
م�ن كل خط�ر وأظلم م�ن كل ظالم واتعس م�ن كل تعي�س ..خزينة منهوبة
ومافي�ات من اللص�وص الكبار من ذوي الحصانة والوق�ار وطواغيت وأرشار
ورؤوس وزعام�ات وقيادات وفوىض وانفالت وداعش وامريكا وادواتها وايران
وم�اله�اوح�ربومعرك�ةوصول�ةودول�ةأك�رادداخ�لالدول�ة.
بل�د كالعراق به�ذه املواصفات وما فيه وما يحيطه وم�ا ال الحال اليه يحتاج
اىل رئيس وزراء من نوع خاص بقرار حاد ورجولة مس�تنفرة وعقل استثنائي
وفطن�ة تؤهل�ه ليقرأ م�ن معه ومن حوله وم�ن يأتيه أو يذه�ب عنه .نحن يف
ظرف اس�تثنائي ومرحلة اس�تثنائية نحت�اج اىل رئيس وزراء اس�تثنائي بكل
املقاييس والق�درة والقرار والترصف .حتى يف اللغة ه�و رئيس للعراق جمجة
العرب وموطن الش�عر وس�يد البالغة واللغة وهو صحف�ي ايضا فال يجوز له
وال يح�ق وال يص�ح ان يبقى ينص�ب الفاعل ويرفع املفعول ب�ه ويكرس املبتدأ
ويضي�ع علين�ا الخرب .نريد من األخ الكاظم�ي ان ال يبلع حرفا يف الكالم ونحن
املبلوعني يف بطون الفس�ادين واملنافقني والس�فلة .ال نريد منه قرارا بال تنفيذ
ووع�دا بال تحقي�ق ولجنة بال نتائج .دع عن�ك اإلرساف بالعاطفة بال عقل كي
تس�تقيم وتجن�ب العق�ل بال عاطفة ك�ي يلني .مش�اكل العراق كث�رة ال تعد
وال تح�ى وألنها كث�رة وال تعد وال تح�ى فعليك يا س�يادة الرئيس باألهم
قب�ل املهم واألخطر قب�ل الخطر .مي�زان العدالة اوىل ان تهتم ب�ه فورا وحاال
والي�وم قبل الغ�د .انت صاحب الق�رار وعليك ان توقف الظل�م والرسقة وهدر
امل�ال .نتمنى منك ايها الكاظمي ان تطل علينا بكلمة واضحة ش�فافة منقحة
لتق�ر ما ييل .إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والرئاس�ات وابتداء من الجمعية
الوطنية وان يعود النائب اىل وظيفته السابقة ليكون تقاعده منها فهو مكلف
ولي�س نّ
معني .تقليص رواتب الرئاس�ات والنواب وال�وزراء والدرجات الخاصة
اىل ح�د  % 25فيك�ون رات�ب النائب ثالث�ة او اربعة ماليني دين�ار والوزير مثله
والرئي�س تس�عة ماليني وهكذا .الغاء اف�واج الحمايات الرئاس�ية والحمايات
النيابية وابقاء شخصني لحماية النائب والوزير فقط ال غرهم .تفعيل سلطة
الط�ران املدني عىل كافة املطارات العراقية والس�يطرة االتحادية الكاملة عىل
املنافذ الحدودية يف الشمال والوسط والجنوب واملوانيء العراقية كافة وإنشاء
قوة خاصة باسم قوة املتابعة لرئيس الوزراء لألرشاف والتنفيذ .حسم الوضع
من األكراد وس�يطرة (س�ومو) عىل تصدير النفط بالكامل ومحاس�بتهم عىل
اموال السنني املاضية وان يكون لألمن الوطني االتحادي واملخابرات االتحادية
س�طوتهم وحضوره�م هناك وال تبق�ى اربيل مق�را وايواء املجرم�ني واعداء
العملية السياس�ية .س�يادة الرئي�س الكاظمي ..الزال يف الق�ول الكثر لكنني
ذكرت لك األهم وتركت املهم لرس�الة اخ�رى فهذه اإلجراءات تحرر العراق من
أي أزمة مالية رغم كل الظروف الحالية.

يف تس�عينيات القرن املايض ،وخالل الحصار ،نشأت سياسة اعالمية حكومية
موجهة تهاجم العوملة وتمنع الحديث عنها اال اذا كان املتحدث او الكاتب ينتقد
العوملة ويهاجمها ويعتربها سياسة امربيالية تهدف اىل الهيمنة عىل العالم.
يف تل�ك األج�واء تجرأت وقدم�ت ورقة عن العومل�ة اىل ندوة عق�دت يف جمعية
االقتصاديني العراقيني (كنت عضوا ً يف اللجنة العلمية يف الجمعية).
الندوة كانت مكرسة ملناقشة موضوع منظمة التجارة العاملية .ولم يكن الهدف
من الندوة التعرف عىل هذه املنظمة الجديدة بش�كل موضوعي وعلمي ،وانما
كان الهدف التشهر بها كمؤامرة عىل العالم من قبل االمربيالية والصهيونية.
الورق�ة الت�ي قدمتها كانت محاول�ة للتعري�ف بالعوملة (باعتب�ار ان منظمة
التج�ارة العاملية كانت بمثابة اط�ار تنظيمي للعالقات التجارية الدولية يف ظل
العوملة) .كنت اس�عى اىل القول ان العوملة حقيقة قائمة نتيجة ترابط العالم يف
كل يشء تقريباً.
وقلت ان الجوانب الس�لبية م�ن العوملة متحققة بالفعل ب�دون موافقة الدول
وانها تنتهك س�يادة الدول عىل اراضيها رغم�ا ً عنها .وكمثال عىل ذلك االنتهاك
واالرتباط الس�لبي ،ه�ي الجريمة املنظم�ة العابرة للحدود وتج�ارة املخدرات
والتلوث وانتشار االوبئة وبعض اشكال البث االذاعي والتلفزيوني التي تحرض
الشعوب عىل حكوماتها ونظمها السياسية.
ويشهد العالم تأثرات مدمرة نجمت عن انتشار وباء يف بلد معني لكنها الحقت
الرضر بكل العالم نتيجة الرتابطات املعروفة.
كما ان الروابط التجارية بني دول العالم واعتماد بعضها عىل بعض يف الحصول
ع�ىل احتياجاتها والنظام املرصيف العامل�ي واالرتباط الثقايف والعلمي بني الدول
والشعوب ووجود االنهار الدولية املشرتكة التي تجعل حياة شعب كامل تعتمد
عىل ام�دادات املياه من دولة أخرى وخطوط الط�ران والنقل الربي والبحري،
هي ادلة عىل ان العوملة موجودة وان العالم اصبح بالفعل يمتلك اقتصادا ً واحدا ً
تقريباً.
َّ
َ
بن�اء عىل ذلك ،مل�اذا ال ُتنظ�م هذه العالق�ات يف اطار منهجي يجع�ل الجميع
يس�تفيد من هذا الواقع ويحفظ الحقوق ويمنح مزايا للدول األقل نمواً؟
طبعا ً معظم الحضور تعاطف مع ورقتي بحذر خوفا ً من االتهام بدعم العوملة،
ولكني لن انس ابدا ً انفجار الس�يدة نارصة السعدون (توفيت قبل ايام رحمها
الله) من الغضب ومطالبتها جمعية االقتصاديني بمنع واسكات هذه االصوات
الت�ي ت�روج للفكر االمربي�ايل كالعومل�ة والديمقراطية ونح�ن يف حالة حصار
ونحتاج اىل تماسك الجبهة الداخلية.
كان�ت ه�ذه التهم خطرة جدا ً يف ذلك الوقت ،بالطبع ،اضافة اىل كون الس�يدة
نارصة السعدون عضوة مهمة يف الحزب وشخصية معروفة ،ولكن لم يتعاطف
معه�اأح�دتقريب�ا ًب�لانتقده�االكث�رون(بالخف�اءبع�دالن�دوة).
اتذكر اني قلت لها وباس�لوب (انتحاري) :استاذة ،ان وجود الحصار املفروض
ع�ىل العراق يؤكد وجود العوملة الننا لو ل�م نكن نحتاج العالم ونرتبط به بقوة
ملا كان للحصار أي تأثر عىل حياتنا ..هذا جعلها تغضب بش�دة وترتك القاعة
وهي تردد كالم لم افهمه.

كـاريكـاتـير

نجدة بغداد :ضبط سيارات وسالح يف العاصمة

دراسة حتذر :األرض قد تواجه درجات حرارة «ال تطاق»

Apago PDF Enhancer

بغداد  /املستقبل العراقي
كش�فت نجدة بغ�داد ،أمس األح�د ،عن ضبط
سيارات وسالح غر مرخص خالل ممارستني
امنيتني يف العاصمة بغداد.
وذكر اعالم النجدة ان يف بيان تقلت املس�تقبل

العراقي نس�خة من�ه أن «دورياتنا تمكنت من
ضبط س�يارات ع�دد ( )2عليها اش�ارة حجز
ضمن مناط�ق (الكرسة ،النهروان)» ،مش�را
اىل ان «عملية الضبط جاءت خالل املمارس�ات
االمني�ة التي تجريه�ا الدوريات به�دف تعزير
االمن واالستقرار».

هكذا تقلع عن التدخني أثناء فرتة
العزلة الذاتية

نصحت طبيبة ومس�ؤولة صحية روسية ،املواطنني استغالل فرتة العزلة
الذاتي�ة لإلقالع عن العادات اليومية املرضة ،وعىل رأس�ها عادة التدخني،
واعتربت أن مراكز الدعم عن بعد تساعد عىل ذلك.
وقال�ت رئيس�ة املركز االتح�ادي للعالج والط�ب الوقائي ،التاب�ع لوزارة
الصحة يف روس�يا ،الدكتورة مارينا غامباريان ،إنه يمكن االس�تفادة من
ف�رتة العزلة الذاتي�ة للوقاية من تعاط�ي التدخني والس�يطرة عىل هذه
الع�ادة الض�ارة وغرها من العادات الس�يئة ،عن طريق طلب مس�اعدة
مراكز الدعم عن بعد لإلقالع عن التدخني.
وأضافت« :نويص باس�تخدام الدعم عن بعد وعقاقر استبدال النيكوتني
املتوفرة بدون وصفة طبية».ونقلت صحيفة «رسيس�كايا غازيتا» اليوم
ع�ن الخب�رة قوله�ا« :إذا كنا ننصح ع�ادة باإلقالع عن التدخني بش�كل
مفاجئ ومتزامن ،فمن املمكن اآلن تقليل عدد السجائر التي يتم تدخينها
تدريجيا حتى يعتاد الشخص عىل هذه الفكرة ويسهل عليه ترك التدخني
خالل تمضية هذه الفرتة الصعبة».

العراقـي

وأضاف البيان «كما تم ضبط شخصني يحمالن
سالح غر مرخص نوع مسدس ضمن مناطق
(مدخل الراش�دية ،رسيع محمد القاسم) ،من
خالل إجراء ممارسات أمنية».
وأش�ار اىل «تس�ليم جمي�ع الح�االت اعاله اىل
مراكز الرشطة».

يواج�ه كوك�ب األرض ارتفاع�ا «ال يطاق» يف
درج�ات الح�رارة خالل ع�دة عق�ود ،يف حال
استمرار معدل تغر املناخ ،وذلك حسب دراسة
أمركية ،ن�رشت وكالة أنباء الرشق األوس�ط
مقتطفات منها ،األحد.
وق�ال القائم�ون ع�ىل الدراس�ة م�ن مرص�د
«المون�ت دوهرت�ي ل�ألرض» يف «جامع�ة
كولومبي�ا» األمركي�ة« :يف الس�نوات األخرة،
س�جلت بع�ض املناطق ،بم�ا يف ذل�ك الخليج
وش�به الق�ارة الهندي�ة وبع�ض املناط�ق
املكس�يكية ،مجموعات من الحرارة والرطوبة
خارج املخططات».
وأضافت الدراس�ة أنه «لف�رتة وجيزة ،وصلت
بعض املدن إىل الحد األعىل من التحمل البرشي
فيما يتعلق بدرجات الحرارة».
وأوضحت الدراسة أنه يف حاالت عديدة وصلت
الظ�روف املحلي�ة إىل «درج�ة ح�رارة مبللة»
تبلغ  35درجة مئوي�ة ،وهذا املقياس للحرارة
والرطوبة مش�ابه ملا تس�ميه تقارير الطقس
املحلية «مؤرش الحرارة».
وترتجم عالمة  35درجة مبللة إىل مؤرش حرارة
 71.11درج�ة مئوية ،ويعتقد أن هذا هو الحد
األعىل ملا يمكن أن يتحمله البرش.

وتعليقا عىل نتائج الدراسة ،قال الباحث كولني
ريم�ون األس�تاذ يف مرص�د المون�ت دوهرتى
ل�ألرض يف جامعة كولومبيا األمركية« :يمكن
لألش�خاص التأقلم مع الح�رارة والرطوبة إىل
حد ما ،كلنا نفعل ذلك».
وأضاف« :مع ضعف آلي�ة التربيد الطبيعية يف
الجس�م ،فإن األش�خاص املعرضني ملثل هذه
الحاالت الشديدة يمكن أن يستسلموا لرضبات

مهرجان الكرتوين للدمى والعرائس يف مواجهة كورونا يف البرصة
اعلن�ت عم�ادة كلي�ة الفن�ون الجميلة
يف محافظ�ة الب�رصة اليوم الس�بت عن
ا ٕطالق النسخة االوىل من املهرجان الدويل
اإللكرتون�ي مل�رسح الدم�ى والعرائ�س
تحت عنوان (مرسح الدمى بنية تربوية
واجتماعية يف مواجهة كورونا).
وق�ال عمي�د كلي�ة الفن�ون الجميل�ة
الدكتور عيل الكنان�ي للمربد ان جامعة
الب�رصة تدعو وب�أرشاف اللجن�ة العليا
للمهرجان الفرق املرسحية تدعوا الفرق
املرسحي�ة العراقي�ة والعربي�ة والعاملية
كافة املختص�ة بإنتاج ع�روض مرسح
الدم�ى للمش�اركة ع�رب إرس�ال عروضه�م
ع�ىل الراب�ط الت�ايل https://forms.gle/
 PcjpKX11S5e6iAg27للف�رتة أقصاه�ا

( ،)25/5/2020مبين�ا ً ان اللجن�ة وضع�ت
ع�ددا ً من ال�رشوط للمش�اركة يف املهرجان
وه�ي ان تكون الع�روض باللغ�ة الفصحى
وان التقل العروض عن  5دقا ٔيق وال تزيد عن

 15دقيق�ة وأن تكون مواضيع العروض
( اجتماعية  ،علمي�ة  ،تربوية ) وبعيدة
عن السياسة والطائفية او العنرص.
موضحا انه من بني رشوط املش�اركة يف
املهرجان يفضل انتاج املواضيع املتعلقة
بالظرف الحايل الذي يعيشه العالم اجمع
(الحج�ر ،الحظ�ر ،الوقاي�ة الصحي�ة،
التباعد االجتماعي...وغرها )وان يكون
الع�رض منت�ج بدق�ة عالية وج�ودة يف
الصوت ويذكر مع ارس�ال العمل اسماء
كادر املرسحية.
موضحا ً ان املهرجان س�يكون بأرشاف
قس�م الرتبي�ة الفني�ة يف الكلي�ة وس�يكون
ً
الكرتوني�ا تماش�يا ً مع ق�رارات خلية االزمة
املمانعة للتجمعات واملؤتمرات.

طرق للوقاية من حرقة املعدة يف رمضان
خالل أيام شهر رمضان املبارك ،وألن موائدنا تكون
ممتلئة بكل ما لذ وطاب من الطعام يف وقت اإلفطار
تحديداً ،قد يعاني الكثرون من حرقة املعدة بسبب
تغير نظام وأوقات األكل التي اعتادوا عليها .األمر
الذي ق�د يجعل صيامهم صعب�ا ً يف بعض األوقات.
لذلك ال ب نّد لنا من القيام ببعض األمور التي س�وف
تقينا من هذه املش�كلة ،وإليكم أبرز طرق الوقاية

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

من حرق�ة املعدة يف رمضان .أوالً ،علينا أن نحرص
ع�ىل اإلعت�دال يف تناول الطع�ام ،وأن نح�اول قدر
اإلم�كان تجنب التخمة بس�بب األكل املُفرط .لذلك
ُينصح بتقس�يم أوقات الطع�ام إىل  4أو  5وجبات،
تبدأ من وجبة إفطار صحية ليست دسمة وكبرة،
ث�م وجبت�ني خفيفتني يف أوقات مختلف�ة ،ومن ثم
وجبة الس�حور .كم�ا علينا أن نقلل ق�در اإلمكان

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

من األطعم�ة املرشوبات التي تحتوي عىل الكافيني
واملنبه�ات ،مث�ل القهوة والش�اي والش�وكوالته،
وأن نخف�ف أو ُنقل�ع ع�ن التدخني ان اس�تطعنا.
وأن نح�اول وضع نظ�ام غذائي صحي يس�اعدنا
ع�ىل فقدان الوزن خالل ش�هر رمضان ،ما س�وف
يس�اعدنا أيض�ا ً بالتخلص من بعض الس�لوكيات
الخاطئة يف تناول وجباتنا.

07801969233
07901463050
07709670606

الحرارة أو حتى فشل األعضاء».
وأش�ار إىل أن اآلث�ار الصحي�ة املميت�ة يمكن
رؤيته�ا من خ�الل التع�رض لف�رتات طويلة
لدرجات حرارة أقل رضرا ،الفتا إىل موجة الحر
القاتلة التي رضب�ت أوروبا عام  ،2003وكان
نقص تكييف الهواء يف أماكن غر معتادة عىل
هذه الحرارة أحد العوامل يف الخسائر البرشية
الكبرة .

تقنية جديدة يضيفها «تويرت»
للمتابعني

قال�ت تقارير بأن «تويرت» س�يطرح تغي�را كليا عىل تقني�ة «إعادة
التغريد» وس�تبدأ خالل الفرتة القادمة ميزة تجريبية جديدة ،لعرض
ع�داد جديد يع�رض ع�دد إع�ادة التغريدة الت�ي حصل�ت عليها مع
تعليقات.
وتابعت التقارير بانه س�تفصل تلك التقنية بني مرات إعادة التغريدة
العادية وإع�ادة التغري�دة املرفقة بتعليقات ،كما س�تضيف صفقة
جديدة إلع�ادة التغريدة ،بحي�ث يمكن اإلطالع ع�ىل القائمة بصورة
كاملة.
واك�دت القاري�ر ب�ان التقني�ة األخرة س�تكون متاحة ملس�تخدمي
«تويرت» عىل نظام تش�غيل «أندرويد» فقط ،فيما أن «تويرت» لم يعلن
عن التوقيت الذي س�تطرح فيه التقنية الجديدة ،التي أشارت إىل أنها
ال تزال حال ًيا يف مراحل االختبار لعدد محدود من املستخدمني.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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