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حمافظة بغداد حتدد
األمبـيـر الـذهـبـي بـ  12ألـف:
ص3
املخالفون إىل السجون

النقل تعقد اجتامع ًا
لبحث سبـل االرتقـاء بـواقـع
ص3
االعالم احلكومي

ق�ال رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ،أمس
الثالث�اء ،إن حكومت�ه تمكنت من إنج�از خطوات
مهم�ة ع�ى طري�ق اإلص�الح ،وإنق�اذ البل�د ماليا ً
واقتصادي�اً ،واملح�اوالت مس�تمرة لوض�ع البل�د
ع�ى الطري�ق الصحيح ،برغ�م من الرتك�ة الثقيلة
والتحديات الكبرية .وأضاف الكاظمي خالل جلسة
مجل�س الوزراء أنه «بع�د ان طوينا العام األول من
عمر الحكوم�ة التي منحها مجلس الن�واب الثقة،
نؤكد أن العراق قادر عى أن يلعب دوره الحضاري يف
هذا العالم ،فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون
وال ِعلم» .وأشار إىل «تقرير األداء الحكومي السنوي
الذي أطلق مؤخراً ،أدرجت فيه املعلومات والقراءات
بكل شفافية ودقة ووضوح ،وهو يتضمن منجزات
الحكوم�ة خالل ع�ام كامل» .وأوض�ح أن «تقرير
األداء الحكوم�ي ي�درج بكل ش�فافية وحيادية ما
أنجزته الحكومة من ش�هر أيار  2020اىل شهر أيار
 ،2021كذل�ك كل ما ه�و بصدد اإلنج�از» .وتابع،
«لقد عانى ش�عبنا كثريا وخذله الفاس�دون وتجار
الش�عارات ومن ال ضمري له ،والي�وم نضع امامكم
وبكل ش�فافية ما انجزناه وما لم ننجزه بعد ،وما
نح�ن يف طريق إنج�ازه ،خدمة للع�راق والعراقيني
الذي�ن يس�تحقون األفض�ل» .وأك�د الكاظمي ،أن
«الس�نوات والعقود الطويلة من التخريب والتدمري
أرهقت كاه�ل العراق ،وراكمت عى أهله املش�اكل
واآلالم» .وق�ال رئي�س ال�وزراء «أسس�نا مس�ارا ً
لإلصالح والتغيري وبدأنا بالتقدم فيه ،ومعا ً سنطوي
س�نوات امل�ايض وننطلق اىل مس�تقبل مرشق واعد
يلبي آمال الشباب».
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وزير العدل يذكر السفري السويرسي بقرار أممي يقيض بإطالق األموال العراقية املحجوزة

اخلارجية الربملانية :تركيا متهد لبناء قواعد عسكرية بعد جتريف األرايض

ص2

ص2

الـحـكـومـة تـهـدد بـ «عقـوبـات قــاسيـة»
حلائزي السالح غري املرخص

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مستش�ار رئيس الوزراء لشؤون
األمن االنتخابي مهند نعيم ،أمس الثالثاء،
عن فرض عقوبات قاسية لحيازة وحمل
الس�الح دون ترخي�ص ،مبين�ا ً أن حيازة
السالح سيكون محددا ً عى فئات محددة.
وق�ال نعي�م إن «لجنة األم�ر الديواني 96
ش�كلت بأمر من رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي وه�ي معنية بربنام�ج احتكار
الس�الح بيد الدول�ة» ،مبينا ً أن «تش�كيل
اللجن�ة اتخذ بعد تدارس املوضوع ووجود
الكثري م�ن الثغ�رات يف قانون  57لس�نة

حمكمة الهاي تصدر حك ًام هنائي ًا بحق «سفاح البلقان»
بغداد  /المستقبل العراقي

رفضت املحكمة الدولية يف الهاي ،أمس الثالثاء ،استئناف
حكم الس�جن املؤبد الذي أصدرته بحق القائد العس�كري
السابق لجيش رصب البوسنة راتكو مالديتش بعد إدانته
بارتكاب جرائم حرب يف يوغوس�الفيا السابقة ،وال سيما
مج�زرة رسيربينيتس�ا ع�ام  .1995ويعترب ق�رار رفض
االس�تئناف أمر نهائيا ،بمعنى أن�ه أصبح نافذا وال مجال
للطع�ن فيه مجددا .وكان راتكو مالديتش قد قدم يف وقت
س�ابق اس�تئنافا عى الحكم املؤبد الذي صدر بحقه عام
 .2017وبقي مالديتش قراب�ة العرشة أعوام هاربا ،حتى

حقوق اإلنسان:
الدخول الشامل حل ملا مر به
الطلبة من أزمات
ص3

 2017الخاص باالس�لحة ،حيث إن نسبة
انتشار السالح غريبة يف العراق».وأضاف
أن «ه�ذه اللجنة تعمل منذ اربعة اش�هر
بحزمة كامل�ة من اجه�زة الدولة املعنية
بمجلس ش�ورى الدولة اضاف�ة اىل جهاز
االمن الوطني وجهاز املخابرات والداخلية
ومكت�ب رئي�س ال�وزراء ،وم�ن ضم�ن
مهامها تعديل قانون االسلحة ،حيث إنها
شارفت عى االنتهاء وتوصلت اىل االحكام
الختامي�ة يف القان�ون» ،مش�ريا اىل أن�ه
«سوف تكون هناك مسودة قانون مهمة
ج�دا بالتعامل يف الس�الح ك�ون ترخيص
السالح س�وف يكون برس�وم عالية جدا

يف انتش�ار الس�الح» ،الفتا اىل أن «مجلس
القضاء االعى س�يكون متفاعالً يف ايقاع
العق�اب الق�ايس ع�ى موض�وع حي�ازة
الس�الح».وأكد أن «هن�اك تعدي�الت ع�ى
القانون تضمنت ايقاع العقوبة بالس�قف
االع�ى للحي�ازة باالضاف�ة اىل أن وزارة
الداخلية ستكون هي املعنية بفتح مكاتب
الس�الح ومتابعتها مع تقليص االسترياد،
وتكون املؤسسات الحكومية ومؤسسات
الدولة س�واء يف التصني�ع الحربي ووزارة
الدف�اع ووزارة الداخلية تكون هي املعنية
بتصنيع السالح الخفيف».

وعقوبات حيازة الس�الح ستكون قاسية
جدا مع وضع رشوط وح�دود لحامليه».
وتاب�ع أن «القان�ون س�يتضمن تقن�ني
وتقلي�ص حي�ازة الس�الح للش�خصيات
املعنوي�ة مثل االح�زاب والرشكات وكذلك
مبدأ التعامل باملثل مع الرشكات االجنبية
س�واء رشكات الحماي�ة او الهيئ�ات
والبعث�ات الدبلوماس�ية» ،موضح�ا ً أن
«تعديل القانون الذي تبنته الحكومة مهم
جدا وس�يكون عى طاولة مجلس النواب
يف االس�ابيع القادم�ة ،وننتظ�ر التفاعل
الكبري يف ترشيع هذا القانون».وبني نعيم
أن «أزم�ة ومحن الش�عب العراقي تكمن
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جملس اخلدمة :أكثر من  2٠ألف خريج سيتنافسون عىل التعيينات اجلديدة

قبض عليه عام  ،2011بينما أدين من قبل القضاء بتهمة
«اإلب�ادة» يف مج�زرة «رسيربينيتس�ا» ،ومن ث�م ارتكاب
جرائ�م ض�د اإلنس�انية أثناء ح�رب البوس�نة ،فضال عن
الوق�وف وراء حم�الت «تطه�ري عرقي» .وتس�ببت حرب
البلق�ان الت�ي كانت يف الف�رتة بني عام�ي 1992و،1995
بمقت�ل نح�و  100ألف ش�خص ،بينما ن�زح  2.2مليون.
وقال املحلل الرويس دينيس كوركودينوف إن ممارس�ات
القائد الس�ابق لجيش رصب البوس�نة ،راتكو مالديتش،
تس�ببت يف «اإلب�ادة الجماعية للمس�لمني البوس�نيني يف
رسيربينيتس�ا؛ ويف هذا الصدد ،ف�إن إقرار محكمة الهاي
له عقوبة السجن املؤبد سيكون أمر منطقي تماما».

رئيس جملس القضاء يوجه برضورة رسعة حسم قضايا قتل املتظاهرين
مؤسسة الشهداء توجه دعوة إىل محلة الشهادات العليا :التعيينات قادمة

توقع زيادة الرحالت..
الطائر األخرض ينقل  88ألف
مسافر يف أيار
ص3

احلشد الشعبي يرشع
بعملية امنية لتأمني املناطق
املحيطة بقضاء خانقني
ص2

بسبب البطاقات
امللونة ..العبان سيغيبان
عن املنتخب
ص7
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ص2
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الرتبية :سنطلق استامرة لتشغيل خرجيي التعليم املهني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت وزارة الرتبية ،الثالثاء ،التنسيق مع منظمة اليونسكو ضمن مرشوع تطوير التعليم املهني يف محافظات
بغداد وكربالء والبرصة ونينوى ودهوك ،فيما أش�ارت إىل اس�تعدادها إلطالق اس�تمارة خاصة لتشغيل خريجي
التعلي�م املهن�ي يف القطاعني العام والخ�اص .وقال مدير ع�ام التعليم املهني بالوزارة دريد ض�اري الحيايل إن
«املرشوع يهدف إىل اصالح وتطوير املدارس والجامعات املهنية ضمن املحافظات املذكورة» ،مشريا ً إىل أن «الوزارة
نفذت جوالت ميدانية لالتفاق عىل اختيار املدارس املش�مولة باملرشوع ،ورصف املبالغ املخصصة لكل مدرس�ة
بما يمكنها من تطبيق برنامج التطوير ضمن مبلغ الخمس�ة ماليني يورو املخصص من املنظمة» .وأعلن عن
«مساع حثيثة للتواصل مع خريجي املدارس املهنية من خالل مرشوع االستمارة االلكرتونية الذي سيكون بوابة
لالتص�ال تربط الطلبة الخريجني من مدارس التعليم املهني بس�وق العم�ل ضمن تخصصاتهم املهنية» .وتابع
مدي�ر عام التعليم املهني بالوزارة أن «االس�تمارة س�تعمل ايضا عىل ايجاد فرص عمل أس�وة بما معمول به يف
مراكز التوظيف والتأهيل يف جامعات البالد من خالل التنسيق مع القطاعات الخاص والعام واملختلط فضال عن
اعتمادها نقطة ارتكاز يف التنسيق معهم ما يحقق االهداف املوضوعة يف توظيفهم بتلك املؤسسات».
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قال رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي ،أمس
الثالثاء ،إن حكومته تمكنت من إنجاز خطوات
مهم�ة عىل طريق اإلصالح ،وإنق�اذ البلد ماليا ً
واقتصادي�اً ،واملحاوالت مس�تمرة لوضع البلد
عىل الطريق الصحيح ،برغم من الرتكة الثقيلة
والتحديات الكبرية.
وأض�اف الكاظم�ي خ�الل جلس�ة مجل�س
ال�وزراء أن�ه «بع�د ان طوينا الع�ام األول من
عم�ر الحكوم�ة الت�ي منحها مجل�س النواب
الثقة ،نؤكد أن العراق قادر عىل أن يلعب دوره
الحضاري يف هذا العال�م ،فهو عراق الحضارة
والكتابة والقانون وال ِعلم».
وأشار إىل «تقرير األداء الحكومي السنوي الذي
أطلق مؤخراً ،أدرجت فيه املعلومات والقراءات
بكل ش�فافية ودق�ة ووضوح ،وه�و يتضمن
منجزات الحكومة خالل عام كامل».
وأوض�ح أن «تقرير األداء الحكومي يدرج بكل
ش�فافية وحيادي�ة م�ا أنجزت�ه الحكومة من
ش�هر أيار  2020اىل شهر أيار  ،2021كذلك كل
ما هو بصدد اإلنجاز».
وتاب�ع« ،لق�د عان�ى ش�عبنا كث�ريا وخذل�ه
الفاسدون وتجار الشعارات ومن ال ضمري له،
واليوم نضع امامكم وبكل شفافية ما انجزناه
وما لم ننجزه بعد ،وما نحن يف طريق إنجازه،
خدم�ة للع�راق والعراقي�ني الذين يس�تحقون
األفضل».
وأك�د الكاظم�ي ،أن «الس�نوات والعق�ود الطويل�ة من
التخري�ب والتدمري أرهقت كاهل الع�راق ،وراكمت عىل
أهله املشاكل واآلالم».
وقال رئيس الوزراء «أسس�نا مس�ارا ً لإلصالح والتغيري
وبدأن�ا بالتق�دم في�ه ،ومعا ً س�نطوي س�نوات املايض
وننطلق اىل مستقبل مرشق واعد يلبي آمال الشباب».
وأردف« ،نجحن�ا يف إبع�اد ش�بح الح�رب ع�ن الع�راق،
ومضين�ا بسياس�ات داخلي�ة متزن�ة ،وعالق�ات فاعلة
ومتوازنة مع جمي�ع جرياننا والقوى اإلقليمية والدولية
املختلفة».

ولف�ت الكاظم�ي اىل ان�ه «وضعن�ا اول خط�ة لإلصالح
االقتصادي يف تاري�خ العراق ،ومهدن�ا جميع املتطلبات
لالنتخاب�ات ،كم�ا حققن�ا نجاح�ات يف قط�اع النف�ط
والزراع�ة واالتص�االت وامل�وارد املائي�ة ،وفعلن�ا مل�ف
مكافحة الفس�اد بإلقاء القبض عىل العرشات من كبار
الفاسدين».
وأكد أنه «بالرغم من كل املعرقالت وصعوبة املهمة التي
تحملته�ا ه�ذه الحكوم�ة ،مازلنا نعتق�د بأنها حققت
تقدما ً كبريا ً يف ّ
ملفات ع ّدة».
وأكد رئيس ال�وزراء كذلك أنه «لن نصغي لألصوات التي
غرضه�ا النيل من الحكومة وعمله�ا ،خاصة إجراءاتها
الت�ي رضبت مطامعه�م ،ألننا وضعنا مصلح�ة العراق

أوالً وال مطامع لدينا» .وكش�ف الكاظمي عن «مرشوع
وطن�ي لتوزيع قطع االرايض ع�ىل املواطنني من الفئات
ّ
املستحقة ،وهناك عمل دؤوب منذ أشهر لتسهيل عملية
التوزيع ،واألولوية يف االس�تحقاق س�تكون وفق معايري
عادل�ة وواضحة ،».مبينا ان «عملي�ة فرز األرايض تمّت
من قبل وزارة االعمار واالس�كان والبلديات واملؤسسات
املعني�ة ،وكذل�ك تصحي�ح وضعه�ا القانوني لتس�هيل
التمليك للمستحقني بال عقبات قانونية».
واك�د انه من «أجل من�ع أي تالعب ،و من اج�ل العدالة
يف توزيع االستحقاق ،سيكون هناك (تطبيق الكرتوني)
يعلن عنه قريبا ً لغرض تس�جيل وفرز فئات املستحقني
ل�الرايض واألولوي�ة يف توزي�ع االرايض س�تحدد ب�ني

املواطنني املس�تحقني حس�ب النق�اط ودون
تفضيل أو تدخل من أي جهة».
واوض�ح ان «العمل جار ع�ىل توفري القروض
م�ن البن�وك واملص�ارف ملس�تلمي األرايض
ك�ي يرشع�وا ببن�اء وحداتهم الس�كنية وكل
عمليات البناء ستخضع للقوانني واملخططات
العمرانية ومخططات البنى التحتية ،وسنمنع
حص�ول أي تش�وّه عمران�ي يف املجمع�ات
السكنية الجديدة».
وق�ال رئيس الوزراء ان «أمن العراق كمجتمع
ينطل�ق م�ن أم�ن العوائ�ل العراقي�ة ،وتوفري
الس�كن الالئ�ق والكريم هو جزء اس�اس من
ه�ذه الجهود وإطالق توزيع االرايض س�يزيد
من عدد فرص العمل يف القطاع الخاص لفئات
ال حرص لها ،وستعود عجلة االقتصاد الداخيل
اىل الدوران ملا فيه خري املجتمع العراقي».
بدوره ،أعل�ن املتحدث باس�م مجلس الوزراء
حس�ن ناظم أن قروض ميرسة ستطلق لبناء
املساكن لجميع رشائح املجتمع ،فيما أشار إىل
توفري فرص عمل.
وق�ال ناظ�م يف مؤتم�ر صح�ايف« ،س�تكون
هن�اك قروض مي�رسة لبناء املس�اكن لجميع
الرشائح».
وأض�اف «هن�اك مزيد من اللقاح�ات تأتي إىل
الع�راق وندعو املواطن�ني إىل التوجه ألخذها»،
مش�ريا ً إىل أن «س�يتم تطبيق بعض القرارات
التي تتعل�ق بدوام املوظفني يف ح�ال عدم أخذ
اللقاح».ولف�ت إىل «تصويت مجلس الوزراء عىل التعاقد
مع خ�راء مرصفيني محليني ودولي�ني إلصالح القطاع
ً
مبين�ا أنه «هناك مش�اكل كث�رية يف القطاع
امل�رصيف»،
املرصيف العراقي».
وتاب�ع ،أن «مجل�س ال�وزراء صوت عىل تنفي�ذ املرحلة
االوىل من مرشوع ماء البدعة يف البرصة».
وأكد ،أنه «س�يتم توفري  6آالف فرصة عمل للمهندسني
يف الرشكات النفطية».
وأشار ناظم إىل «توقيع اتفاقية بني الحكومتني العراقية
والصينية لتأهيل مطار النارصية» ،موضحا ً أن «مجلس
الوزراء صوت عىل توفري زيت الوقود إىل دولة لبنان».

احلكومة هتدد بـ»عقوبات قاسية» حلائزي السالح غري املرخص
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مستش�ار رئيس ال�وزراء لش�ؤون
األم�ن االنتخابي مهند نعي�م ،أمس الثالثاء،
عن فرض عقوبات قاس�ية لحي�ازة وحمل
الس�الح دون ترخي�ص ،مبين�ا ً أن حي�ازة
السالح سيكون محددا ً عىل فئات محددة.
وق�ال نعي�م إن «لجن�ة األم�ر الديواني 96
ش�كلت بأمر م�ن رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي وه�ي معني�ة برنام�ج احتكار

جملس اخلدمة:
أكثر من  ٢٠ألف خريج سيتنافسون
عىل التعيينات اجلديدة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مجلس الخدمة االتحادي ،أمس
الثالثاء ،عن تسلمه أسماء الخريجني
االوائل الثالثة من وزارة التعليم ،فيما
أش�ار اىل أن أكث�ر م�ن  20ألف خريج
سيتنافسون عىل التعيني يف مؤسسات
الدولة.
وقال رئيس املجلس محمود التميمي،
إن «املجلس تس�لم أس�ماء الخريجني
االوائ�ل الثالث�ة م�ن وزارة التعلي�م
الع�ايل» ،مبينا ً أن «األس�ماء ش�ملت
الخريج�ني ألكثر من  ٣٤كلية ومعهدا ً
حكومياً».
وأض�اف أن «أكث�ر م�ن  20أل�ف
خري�ج سيتنافس�ون ع�ىل التعيني يف
مؤسس�ات الدولة املختلفة» ،مش�ريا ً
اىل أن «األس�ماء بحاج�ة إىل تأم�ني
التخصيص�ات املالي�ة والدرج�ات
الوظيفية».
واك�د التميمي أن «املجل�س لم تصله
أس�ماء خريج�ي العل�وم املش�مولني
بقان�ون الت�درج الطب�ي املع�دل من
وزارة الصح�ة حتى االن» ،الفتا اىل ان
«تعينات درجات الحذف واالستحداث
س�تطلق بعد املصادقة عىل مالك تلك
الدوائ�ر والحاج�ة لها من ال�وزارات
والجهات غري املرتبطة بوزارة».

السالح بيد الدولة» ،مبينا ً أن «تشكيل اللجنة
اتخذ بعد تدارس املوضوع ووجود الكثري من
الثغ�رات يف قانون  57لس�نة  2017الخاص
باالس�لحة ،حيث إن نس�بة انتش�ار السالح
غريبة يف العراق».
وأضاف أن «ه�ذه اللجنة تعم�ل منذ اربعة
اشهر بحزمة كاملة من اجهزة الدولة املعنية
بمجل�س ش�ورى الدول�ة اضاف�ة اىل جهاز
االم�ن الوطني وجهاز املخاب�رات والداخلية
ومكتب رئيس ال�وزراء ،ومن ضمن مهامها

تعديل قانون االس�لحة ،حيث إنها ش�ارفت
عىل االنته�اء وتوصلت اىل االحكام الختامية
يف القان�ون» ،مش�ريا اىل أنه «س�وف تكون
هناك مس�ودة قانون مهمة جدا بالتعامل يف
الس�الح كون ترخيص السالح سوف يكون
برس�وم عالية جدا وعقوبات حيازة السالح
س�تكون قاس�ية ج�دا م�ع وض�ع رشوط
وحدود لحامليه».
وتابع أن «القانون سيتضمن تقنني وتقليص
حي�ازة الس�الح للش�خصيات املعنوية مثل

االح�زاب وال�رشكات وكذل�ك مب�دأ التعامل
باملثل مع الرشكات االجنبية س�واء رشكات
الحماية او الهيئات والبعثات الدبلوماسية»،
موضح�ا ً أن «تعدي�ل القان�ون ال�ذي تبنته
الحكوم�ة مهم جدا وس�يكون ع�ىل طاولة
مجلس النواب يف االسابيع القادمة ،وننتظر
التفاعل الكبري يف ترشيع هذا القانون».
وبني نعيم أن «أزمة ومحن الش�عب العراقي
تكم�ن يف انتش�ار الس�الح» ،الفت�ا اىل أن
«مجلس القضاء االعىل س�يكون متفاعالً يف

ايق�اع العقاب القايس ع�ىل موضوع حيازة
الس�الح».وأكد أن «هن�اك تعدي�الت ع�ىل
القانون تضمن�ت ايقاع العقوبة بالس�قف
االع�ىل للحي�ازة باالضاف�ة اىل أن وزارة
الداخلية س�تكون هي املعنية بفتح مكاتب
الس�الح ومتابعته�ا مع تقليص االس�ترياد،
وتكون املؤسس�ات الحكومية ومؤسس�ات
الدول�ة س�واء يف التصني�ع الحرب�ي ووزارة
الدف�اع ووزارة الداخلي�ة تك�ون هي املعنية
بتصنيع السالح الخفيف».

وزير العدل يذكر السفري السويرسي بقرار أممي يقيض بإطالق األموال العراقية املحجوزة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير العدل ساالر عبد الستار ،أمس الثالثاء ،عن إصدار
مجل�س األم�ن الدويل قرارا ً يق�ي بإطالق األم�وال العراقية
املحج�وزة ،فيما دع�ا اىل اهمية التعاون الجاد مع س�ويرسا
وتوقي�ع مذكرة تعاون بني الطرفني .وق�ال املكتب االعالمي
للوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن «وزير
العدل س�االر عب�د الس�تار محمد اس�تقبل الي�وم يف مكتبه
الرس�مي ،الس�فري الس�ويرسي لدى العراق ل�وكاس جارس،
بحض�ور مدير عام دائرة العالق�ات العدلية احمد لعيبي عبد
الحس�ني ومدير عام دائرة التس�جيل العقاري رعد سعد الله

عيل ومدي�ر عام الدائرة القانونية حنان منذر نصيف» ،مبينا
انه «تم خالل اللقاء بحث س�بل تعزيز التعاون املش�رتك بني
الجانبني الس�يما يف امكانية توقيع مذكرة تعاون بني وزارتي
الع�دل العراقي�ة والس�ويرسية لتب�ادل الخ�رات القانوني�ة
والتبليغات القضائي�ة لتطوير تنمية قدرات موظفي الوزارة
يف املس�تقبل القريب».ودعا الوزي�ر اىل «اهمية التعاون الجاد
بني الدولتني والتي من ش�انها أن تساهم يف تعزيز أطر العمل
وتب�ادل الخ�رات وم�ن ضمنه�ا توقي�ع مذكرة تع�اون بني
الطرف�ني يف املس�تقبل القري�ب بما يخدم مصلحة الش�عبني
الصديقني».واستعرض الجانبان ايضا مناقشة إطالق مبالغ
مالي�ة عائ�دة للحكوم�ة العراقي�ة محجوزة ل�دى الحكومة

الس�ويرسية ،وطال�ب وزير الع�دل «برفع الحج�ز عن هذه
األم�وال وإعادته�ا ،علمًا بأن هناك قرارًا ص�ادرًا من مجلس
األمن الدوىل بإطالق هذه املبالغ».كما تمت مناقشة مشاركة
جمهوري�ة العراق يف كتابة الخطة الوطنية لحقوق االنس�ان
التي اعدتها الوزارة وبقية الوزارات املمثلة يف اللجنة الوطنية
لكتابة التقارير التعاهدية والتي س�تقام يف شهر التاسع من
العام الحايل يف جنيف.من جانبه ،أعرب الس�فري الس�ويرسي
ع�ن ش�كره الكب�ري للوزي�ر ع�ىل تعاون�ه الكب�ري وحفاوة
االستقبال ،معربا عن استعداد بالده «للتعاون بني الطرفني،
يف مجال تب�ادل الخرات وامكانية توقي�ع مذكرة تعاون بني
الجانبني يف املستقبل القريب».

اخلارجية الربملانية :تركيا متهد لبناء قواعد عسكرية بعد جتريف األرايض
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة ،أم�س
الثالثاء ،أن تجريف أرايض داخل اإلقليم يمهد
لبن�اء قواعد تركية ،فيم�ا دعت الحكومة اىل
اتخاذ موقف رسمي.
وقال�ت عض�و لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة
النيابي�ة آال طالبان�ي ،للوكال�ة الرس�مية،

إن «تجري�ف األرايض والبس�اتني م�ن قب�ل
تركي�ا فيه جانبان س�يايس وبيئ�ي ،ويف كال
الجانبني خرق للدستور واملعاهدات واحرتام
حس�ن الجوار» ،مبينة أن «أطنان األخشاب
التي قطعت س�وف تؤثر ع�ىل البيئة يف إقليم
كردستان والعراق وبطرق غري قانونية».
وأشارت اىل أن «هناك شهود عيان يؤكدون أن
أطنان األخش�اب التي تقطع تؤخذ اىل تركيا

عن طري�ق الش�احنات ،وهذا خ�رق واضح
للس�يادة» ،الفتة اىل أن «املعلومات تش�ري اىل
أنها بداية لبناء قواعد عسكرية تركية».
وأوضحت أن «تركيا تدعي أن هدفها مطاردة
ح�زب العم�ال ( )PKKولك�ن بهذا الش�كل
ودون موافقات حكومة بغ�داد واإلقليم يعد
هذا خرقا ً للس�يادة» ،مشرية اىل أن «تجريف
الغابات والبساتني يعد جريمة إنسانية».

ودع�ت طالبان�ي «الحكوم�ة االتحادي�ة اىل
اتخ�اذ موقف رس�مي» ،مؤك�دة أن»لجنتها
سوف تصدر بيانا ً وموقفا ً تجاه ذلك».
وع ّدت حكومة إقليم كردس�تان ،يف األول من
حزي�ران الحايل ،قيام تركيا بقطع األش�جار
يف املناطق الحدودي�ة التابعة لإلقليم ب�»غري
املقب�ول» ،فيم�ا طالب�ت باح�رتام األرايض
العراقية.

مؤسسة الشهداء توجه دعوة إىل محلة الشهادات العليا :التعيينات قادمة
دع�ت مؤسس�ة الش�هداء ،االثن�ني ،جمي�ع
الرشائ�ح م�ن حمل�ة الش�هادات العليا غري
املعينني واالوائل (املاجس�تري والدكتوراه) اىل

مراجعة مديريات الشهداء لتثبيت اسماءهم
لغرض التعيينات القادمة.
وذكرت املؤسس�ة يف بيان ،تلقت «املس�تقبل

العراقي» نس�خة منه« ،ندعو ذوي الشهداء
م�ن جمي�ع الرشائح م�ن حملة الش�هادات
العلي�ا غ�ري املعين�ني واالوائ�ل ( املاجس�تري

والدكتوراه ) اىل مراجعة مديريات الش�هداء
يف املحافظ�ات وخ�الل اس�بوعني لتثبي�ت
اسماءهم».
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رئيس اجلمهورية عن االنتخابات املقبلة:
مصريية ومفصلية وتأسيسية

بغداد  /المستقبل العراقي
رأى رئيس الجمهورية برهم صالح،
أمس الثالثاء ،أن االنتخابات املقرر
إجراؤها يف العارش من ترشين االول
املقبل ،تأسيسية ،ومفصلية ،فيما
شدد عىل ضمان نزاهتها.
ّ
موس�ع
وقال صالح ،خالل اجتماع
حول مراقب�ة االنتخاب�ات النيابية
املقبل�ة ،يف قرص الس�الم ،إن «احد
أسباب االحتقان السيايس يف العراق
يع�ود إىل مكامن الخل�ل يف العملية

االنتخابي�ة التي فق�دت الكثري من
رشعيته�ا أم�ام املواط�ن العراقي،
ومن ثم فإن االنتخاب�ات املقبلة يف
ترشي�ن االول مصريي�ة ومفصلية
وتأسيس�ية ويجب ضمان نزاهتها
وعدالتها».وأشار إىل أن «االنتخابات
املقبلة له�ا أهمية كرى ألنها تأتي
بعد حراك ش�عبي وإجم�اع وطني
واس�ع ع�ىل أن األوض�اع يف البل�د
بحاج�ة إىل إصالح�ات جذري�ة،
وس�تكون اختب�ارا ً مهما ً للمس�ار
الديمقراطي يف البلد ومستقبله».

التقى ممثلي تظاهرات تشرين

رئيس جملس القضاء يوجه برضورة رسعة حسم
قضايا قتل املتظاهرين
بغداد  /المستقبل العراقي
التقى رئيس مجلس القضاء االعىل فائق زيدان ،عددا من ممثيل تنسيقيات
تظاهرات ترشين.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي ملجلس القض�اء األع�ىل يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نسخة منه ،ان «رئيس مجلس القضاء االعىل القايض فائق زيدان
اس�تقبل وبحضور رئي�س هيئة االرشاف القضائي القايض مس�لم متعب
مدب ممثيل تنس�يقيات تظاهرات ترشين مؤكدا ً لهم عىل ان حق التظاهر
السلمي مكفول بموجب احكام الدستور».
وأضاف البيان ،انه «تم االس�تماع اىل طلبات ومالحظات ممثل املتظاهرين
وت�م التاكيد ع�ىل الهيئ�ات التحقيقية برضورة رسعة حس�م قضايا قتل
املتظاهرين واالعتداءات التي تعرضوا لها و توجيه كافة محاكم االستئناف
االتحادي�ة ع�ىل متابعة تلك القضايا وكذلك رسعة حس�م قضايا الفس�اد
امل�ايل واالداري مع رضورة ادامة التواصل م�ع املتظاهرين لبيان مالديهم
من مش�اكل والتاكد من املعلوم�ات الواردة من الجه�ات التحقيقية بحق
املتظاهرين خشية الكيد بهم».
وب�ني رئيس املجلس ان»محكمة تحقيق الرصافة رشعت باجراء التحقيق
االص�ويل عن ح�ادث قت�ل متظاهرين يف مظاه�رات ي�وم 2021/ 5/ 25
ومتابعة االج�راءات التحقيقية بتل�ك القضية وصوالً اىل تحديد املس�ؤول
املب�ارش عن الح�ادث» ،مؤكدا أن «القضاء يتعامل م�ع االدلة املعروضة يف
كل قضي�ة من ناحية كفايته�ا لالدانة من عدمه فال يمكن اصدار اي قرار
قضائ�ي دون االس�تناد اىل ادلة معترة قانونا ً بعيدا ً ع�ن اي تدخل يف عمل
القضاء من اي جهة كانت».

جلنة العشائر تتبنى إحياء ذكرى ثورة
العرشين يف الربملان
بغداد  /المستقبل العراقي
يستعد الرملان لعقد مؤتمر إلحياء
الذكرى  101لث�ورة العرشين ،يوم
الثالثني من الش�هر الج�اري ،بتبن
من لجنة العشائر الرملانية.
وق�ال عضو مجل�س النواب مرض
االزيرج�اوي ،يف ترصيح�ات
صحفي�ة ،إن «الرمل�ان وبتبن من
لجن�ة العش�ائر ،س�يعقد مؤتم�را
كب�ريا إلحي�اء ث�ورة العرشي�ن يف

الثالث�ني م�ن حزي�ران الح�ايل،
وألهمي�ة الح�دث التاريخ�ي ف�أن
الرملان سيعمل عىل إبرازه بصورة
تليق بهذه املناسبة».
وأضاف ،أن «لجنة العشائر النيابية
تعمل ع�ىل تقديم قانون العش�ائر
للقراءة األوىل بمجرد أن يتم اإلعالن
ع�ن موع�د الجلس�ات» ،مبين�ا ً أن
«ه�ذا القانون مهم وس�يعمل عىل
تنظيم العش�ائر وعملها من خالل
ترتيبها وترتيب أنسابها».

احلشد الشعبي يرشع بعملية امنية لتأمني
املناطق املحيطة بقضاء خانقني
بغداد  /المستقبل العراقي
رشعت قوة من اللواء  110يف الحشد الشعبي ،أمس الثالثاء ،بعملية أمنية
لتأمني املناطق املحيطة بقضاء خانقني يف محافظة دياىل.
وذكر اعالم الحشد الشعبي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،ان
«العملي�ة تهدف ملالحقة املطلوبني بقضايا اإلرهاب وفق مذكرات قضائية
للحفاظ عىل أمن املواطنني وتأمني قواطع املسؤولية».

وزير اخلارجية الربيطاين يف بغداد
ويوقع مذكرة تفاهم
بغداد  /المستقبل العراقي
وص�ل وزير الخارجية الريطاني ،دومني�ك راب ،اىل العاصمة بغداد ،اليوم
الثالثاء ،يف زيارة رس�مية تستغرق يوما ً واحداً.ووقع راب مع نظريه فؤاد
حسني مذكرة تفاهم بني البلدين.وعقد الوزيران مؤتمرا ً صحفيا ً مشرتكاً.
ونرشت وزارة الخارجية العراقية مجموعة صور للوزيرين.
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ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﲢﺪﺩ ﺍﻷﻣﺒﲑ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﺑـ  ١٢ﺃﻟﻒ:
ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
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ارض لبناء
قطعة
بتخصيص
ﺍﻟﺒﴫﺓيوجه
حمافظ البرصة
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺍﺭﺽ
ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ
ﳏﺎﻓﻆ
العرب
ﺷﻂ شط
ﻻﻫﺎﱄالهايل
متكـامل
مستشفى
ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ /ﺻﻔﺎء اﻟﻔﺮﻳﺠﻲ

وﺟـﻪ ﻣﺤﺎﻓـﻆ اﻟﺒـﴫة أﺳـﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪاﻧﻲ،
أﻣـﺲ اﻟﺜﻼﺛـﺎء ،ﺑﺘﺨﺼﻴـﺺ ﻗﻄﻌـﺔ ارض
ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻﻫﺎﱄ ﻗﻀﺎء ﺷﻂ
اﻟﻌﺮب.
وﺿﻤﻦ زﻳﺎراﺗﻪ اﻤﻟﺴـﺘﻤﺮة ﻤﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺨﺪﻣﻴـﺔ ﰲ ﻗﻀﺎء ﺷـﻂ اﻟﻌـﺮب ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺒـﴫة اﻤﻟﻬﻨـﺪس اﺳـﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪاﻧـﻲ وﺟﻪ
ﺑﺘﺨﺼﻴـﺺ ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﺸـﻔﻰ
ﻣﺘﻜﺎﻣـﻞ ﻻﻫـﺎﱄ اﻟﻘﻀﺎء ﺿﻤﻦ اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ
اﻟﺘـﻲ اﻋﺪﺗﻬـﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒـﴫة ﻓﻀﻼً ﻋﻦ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﺑﻌﺾ
ﻣﺪراء دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ .

ﻗـﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴـﺔ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﴫة،
أﻣـﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﺗﺤﺮي ﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ
اﻟﺪواﺟـﻦ ﰲ ﻗﻀﺎء اﻟﺰﺑﺮﻴ وﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳـﻔﻮان ﻣﻦ

www.almustakbalpaper.net

اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺑﻐﺪاد /
ضاحي  /عادل احمد
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞطالب
المستقبل العراقي /

ﻣﻤﺜـﲇ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺔ ﺑﻴﻄﺮﻩ اﻟﺒـﴫة واﻟﺰراﻋﺔ
واﻟﺼﺤﺔ واﻻﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨـﻲ وﻗﻴﺎدة اﻟﴩﻃﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ.وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﴫة اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ
وﺗﻠﻘﺖ اﻤﻟﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،ان
”اﻻﺟﺘﻤـﺎع اﻻول ﻟﺨﻠﻴﺔ اﻻزﻣﻪ ﻤﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺑﺎء
اﻧﻔﻠﻮﻧﺰا اﻟﻄﻴـﻮر ﰲ اﻟﺒﴫة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ان
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻇﻬـﻮر اﺻﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪﻩ ﰲ ﺳـﻔﻮان
واﻟﺰﺑﺮﻴ“.وأﺿﺎف ان ”اﻟﻠﺠﺎن ﺗﺒﺪأ زﻳﺎراﺗﻬﺎ
اﻷرﺑﻌﺎء ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮل ﻟﺤﴫ اﻟﻮﺑﺎء
ﺑﺎﺿﻴـﻖ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،وﻛﺸـﻒ اﻻﺻﺎﺑﺎت
اﻟﺘـﻲ ﻟـﻢ ﻳﺒﻠـﻎ ﻋﻨﻬـﺎ اﺻﺤـﺎب اﻟﺤﻘـﻮل
واﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﻋﲆ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮة ﺑﻌﺪم اﺻﺪار
اي ﺷـﻬﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸـﻒ اﻤﻟﻮﻗﻌﻲ
ﻟﻠﺤﻘﻮل«.

ﻫـﺪدت ﻣﺤﺎﻓﻈـﺔ ﺑﻐﺪاد ،أﻣـﺲ اﻟﺜﻼﺛـﺎء ،ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻠـﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت ﺿﺪ
اﺻﺤـﺎب اﻤﻟﻮﻟﺪات اﻻﻫﻠﻴﺔ اﻤﻟﺨﺎﻟﻔﻦﻴ ﻟﺘﺴـﻌﺮﻴة اﻷﻣﺒـﺮﻴ اﻤﻟﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ .وﻗﺎل ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻐﺪاد ﻟﺸـﺆون اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﻴﺲ
اﻟﻜﻼﺑـﻲ إن »اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﻮﱠﻟـﺖ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳـﻌﺮ اﻷﻣﺒﺮﻴ،
»ﺷﻨﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت ﱢ
ﻧﻈﺮا ً ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﻦﻴ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ« ،ﻣﺆﻛﺪا ً ّ
ﺑﺤﻖ
أﺻﺤﺎب اﻤﻟﻮﻟﺪات اﻤﻟﺨﺎﻟﻔﻦﻴ ﻟﻠﺘﺴـﻌﺮﻴة ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺼﺪر
واﻤﻟﻨﺼـﻮر واﻟﻐﺰاﻟﻴـﺔ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧـﺮى ،ﻣﻦ ﻟﺠﺎن
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻐﺪاد واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ« .ﻳﺬﻛﺮ أن اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﺪدت ﰲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻌﺮ اﻷﻣﺒﺮﻴ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ )اﻟﺬﻫﺒﻲ( ﺑـ ١٢أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ،وﺳـﺒﻌﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺘﺸـﻐﻴﻞ اﻻﻋﺘﻴﺎدي ﻟـ  ١٢ﺳﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب
ﻣﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ أﻛﺪت ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
زﻫﺮة اﻟﺒﺠﺎري وﺟﻮد ﻓﺴﺎد ﻳﻜﺘﻨﻒ ّ
ﻣﻠﻒ اﻤﻟﻮﻟﺪات ،وﺗﻮاﻃﺆ ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
ﻻﺳـﺘﻨﺰاف اﻤﻟﻮاﻃﻨﻦﻴ ﻣﺎدﻳﺎ ً ﺧﻼل أﺷـﻬﺮ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻼﻫـﺐ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻤﱠﻠﺖ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
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ﺑﻐﺪاد  /اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﺃﻣﲔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻳﻜﺸﻒ ﲨﻠﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﺑﺜﲈﲏ ﳏﻼﺕ ﺳﻜﻨﻴﺔ

أﻛﺪ أﻣﻦﻴ ﺑﻐﺪاد ﻋﻼء ﻣﻌـﻦ ،اﻟﻴﻮم أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،أن رﺋﻴﺲ
اﻟـﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻳﴩف ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ دراﺳـﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮﻴة ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻤﻟﺸﺎرﻳﻊ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻼت ﺳﻜﻨﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﻌﻦ إن »اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺸـﺎري اﻟﻜﺒـﺮﻴ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺴـﻮر اﻟﻜﺒﺮﻴة واﻟﻄﺮق اﻟﺤﻠﻘﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎج اﱃ دراﺳﺔ
ﺟﺪوى« ،ﻻﻓﺘﺎ ً اﱃ أن »أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ﺗﺪرس ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟـﻮزراء وﺑـﺈﴍاف رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء ﻣﺼﻄﻔـﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻟﺨﻴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬﻩ اﻤﻟﺸﺎرﻳﻊ«.

وأوﺿﺢ أن »ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﺸﺎرﻳﻊ
ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺜـﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟـﺪول أو اﻟﺘﻮﺟـﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺠﻬﺪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ«.وأﺿـﺎف ﻣﻌﻦ أن »ﻫﻨﺎك ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ
ﺗﻨﺘﻈـﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺠـﺮد اﻧﻄﻼق اﻷﻣـﻮال اﻤﻟﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ«،
ﻣﺒﻴﻨﺎ ً أن »ﻫﻨﺎك ﻣﺸـﺎرﻳﻊ ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻼت ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻤﻮﻗـﻊ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐـﺪاد وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬـﺎ اﻟﻔﻀﻴﻠﻴـﺔ واﻤﻟﺤﻼت
اﻷﺧﺮى ،وﺳـﺘﻨﻄﻠﻖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎل إﻃﻼق اﻷﻣﻮال
ﻣﻦ وزارة اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ«.وأﻛﺪ أن »اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺳـﺘﴩع ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ
اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻐﺪاد
ورﺷـﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ« ،ﻣﺸـﺮﻴا ً اﱃ أن »اﻷﺷـﻬﺮ اﻤﻟﺘﺒﻘﻴﺔ

ﻣﻦ اﻟﺴـﻨﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻤﻟﺸﺎرﻳﻊ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ
واﻛﺴﺎء ،ﻣﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻤﻟﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ،دون
أي ﻣﻌﺮﻗﻼت وﻫﺬا ﺳﻴﺆدي اﱃ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻻﴍاف ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺸـﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ« .وﺗﺎﺑـﻊ ﻣﻌﻦ »وﺿﻌﻨﺎ ﴍﻛﺔ اﺑﻦ رﺷـﺪ
إﺣﺪى ﴍﻛﺎت أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﺴـﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ
وﻟﺘﻜﻮن ﻫـﺬﻩ اﻟﴩﻛﺔ ﻣﴩﻓـﺔ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﻔﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﻜﻞ ﻣﺸـﺎرﻳﻌﻨﺎ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺎ ً أن »ﻫـﺬﻩ
اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ ﻟﻴﺴﺖ اﺳـﺘﺜﻤﺎراً ،وإﻧﻤﺎ ﺑﺠﻬﻮد ذاﺗﻴﺔ وﺑﺤﺴﺐ
ﺣﺠـﻢ اﻤﻟـﴩوع ،وﻟﻜﻦ اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮﻴة اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﺤﺘﺎج اﱃ ﺧﱪات اﺟﻨﺒﻴﺔ« .وﻟﻔﺖ اﱃ أن »أﻗﺮب اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ
اﻟﺘـﻲ ﺳـﺘﻨﺠﺰ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﻔﻀﻴﻠﻴـﺔ وﺧـﻼل أﺳـﺒﻮﻋﻦﻴ

ﺳـﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ واﻻﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺠﻬـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ«،
ﻣﺒﻴﻨـﺎ ً أن »ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﺤﻼت ﻳﺘﻢ ﺑﺠﻬﻮد وإﻳﺮادات ذاﺗﻴﺔ
ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴـﺔ أﺷـﻬﺮ اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺎﻹﻳـﺮادات اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻼﻣﺎﻧـﺔ« .وأﻛﺪ» :ﻧﺤـﻦ ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﲆ
أن ﺗﻜـﻮن ﴍق اﻟﻘﻨـﺎة ﻧﻤﻮذﺟـﺎً ،وﺑﻌـﺾ اﻤﻟﻨﺎﻃـﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺑﻬﺎ،
وﻟﻜﻨﻨـﺎ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺣﻴﺎء ﺑﻐـﺪاد ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﻛﺒﺮﻴة« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ً
أﻧـﻪ »ﻟﻴـﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﴍق اﻟﻘﻨـﺎة ﻓﻘﻂ ﻫﻲ اﻟﺘـﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ،
وإﻧﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐﺪاد ﺗﻌﺎﻧـﻲ ﻣﻦ ﺗﺮدي اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻃﻴﻠﺔ
اﻟﺴـﻨﻮات اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ ،وﻟﻢ ﺗﺸـﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣـﺎت ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت
واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ ١٧اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ«.

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺯﻣﺘﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻣﻌﺮﺽ
ﺑﻐﺪاد /اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺍﻟﺒﴫﺓ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ

أﻋﻠﻨـﺖ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ واﻵﺛـﺎر،
ﺗﻌﺮض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﻌﺮاق اﱃ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻛﺒﺮﻴة ﺑﺴـﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴـﺔ وﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
وﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ.
وﻗﺎل اﻤﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳـﻢ اﻟﻮزارة ،أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎوي
»اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮت ﻛﺜﺮﻴا ً ﻛﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان
ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻣﺆﻛﺪا ان »اﻟﻌﺮاق ﻳﺘﻌﺮض
اﻟﻴﻮم ﻟﺨﺴـﺎرات ﻛﺒﺮﻴة ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻣﻦ

ﺟﻬـﺔ أﺧﺮى ﻓﺎن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺤﺮج داﺧﻠﻴﺎ ً وﻻ ﺑﺪ
ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻤﻟﻮارد«.
وأﺿﺎف »ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻻن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﰲ ﻣﺪن اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ ﺗـﻜﺎد ﺗﻜـﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ ،وﻻ
ً
ﻣﺜـﻼ ﻋﲆ اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ
ﻳﻮﺟـﺪ ﻟﺪﻳﻨـﺎ اﺳـﺘﺜﻤﺎر
اﻵﺛﺎرﻳـﺔ وﻇﻬـﺮ ﻫـﺬا اﻤﻟﻮﺿـﻮع واﺿﺤﺎ ﺑﻌﺪ
زﻳـﺎرة ﺑﺎﺑـﺎ اﻟﻔﺎﺗﻴـﻜﺎن اﱃ ﻣﺪﻳﻨـﺔ أور ﰲ آذار
اﻤﻟﺎﴈ«.
وأوﺿـﺢ اﻟﻌﻠﻴـﺎوي »ﻟﺪﻳﻨـﺎ  ١٥اﻟـﻒ ﻣﻮﻗـﻊ
أﺛﺮي ﻣﺴـﺠﻞ رﺳـﻤﻴﺎ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اي ﺗﻮﺟﻪ

ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺗﻌﻠﻦ ﺑﺪﺀ ﴏﻑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﻣﺴﻮﻗﻲ ﺍﳊﻨﻄﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ  /ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻋﻠـﻦ اﻤﻟﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤـﻦ اﻟﺠﻮﻳﱪاوي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﴩﻛـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺤﺒـﻮب ﺗﺨﺼﻴـﺺ دﻓﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠـﻎ ) (٥٠٠ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺳـﻴﺘﻢ ﴏﻓﻬﺎ
ﻟﻠﻔﻼﺣـﻦﻴ و اﻤﻟﺴـﻮﻗﻦﻴ ﻤﻟﺤﺼﻮل اﻟﺤﻨﻄﺔ ﻟﻌـﺎم  ، ٢٠٢٠اﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻤﻟﺴـﻮﻗﻲ
ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺸﻠﺐ ﻟﻌﺎم .٢٠٢٠
وأﻛـﺪ اﻟﺠﻮﻳـﱪاوي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻤﻟﺒﻠﻎ ﻳﺘﻢ ﴏﻓﻪ ﻤﻟﺴـﻮﻗﻲ ﻣﺤﺼﻮل
اﻟﺤﻨﻄـﺔ ﻟﻌـﺎم  .٢٠٢٠واﺿـﺎف اﻧﻪ ﺗـﻢ ﺗﺨﺼﻴـﺺ ﻛﺎﻣﻞ اﻤﻟﺒﺎﻟـﻎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﺴـﻮﻗﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺸـﻠﺐ ﻟﻌﺎم  ٢٠٢٠وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺴـﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت
اﻟﻔﻼﺣﻦﻴ واﻤﻟﺴﻮﻗﻦﻴ ﻟﻌﺎم  ٢٠٢٠ﻤﻟﺤﺼﻮﱄ اﻟﺤﻨﻄﺔ و اﻟﺸﻠﺐ.
وﺷـﺪد ﻣﺪﻳﺮ ﻋـﺎم اﻟﴩﻛﺔ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﲆ ﺣﺮص اﻟﺪﻛﺘـﻮر ﻋﻼء اﻟﺠﺒﻮري وزﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﲆ ﻏﻠﻖ ﻣﻠﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻔﻼﺣﻦﻴ ﻟﻪ اﻻﺛﺮ ﰲ ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﺎﻣﻦﻴ ﻛﺎﻣﻞ
اﻤﻟﺒﻠﻎ ﻟﻠﻔﻼﺣﻦﻴ ﻟﺪورﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
وﻛﺬﻟﻚ اﻋﻠﻦ اﻟﺠﻮﻳﱪاوي ﺣﺼﻮل ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﲆ ﻣﺒﺎﴍة
ﻓـﺮوع وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﴩﻛـﺔ ﺑﴫف اﻟﺪﻓﻌـﺔ اﻻوﱃ ﻣﻦ ﻣﺴـﺘﺤﻘﺎت اﻟﻔﻼﺣﻦﻴ و
اﻤﻟﺴﻮﻗﻦﻴ ﻤﻟﺤﺼﻮل اﻟﺤﻨﻄﺔ ﻟﻌﺎم . ٢٠٢١
وﻗـﺎل إن اﻤﻟﺒﺎﻟﻎ ﺳـﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ اﱃ اﻟﻔـﺮوع واﻤﻟﻮاﻗﻊ ﺧﻼل اﻻﻳـﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺴـﻴﺎﻗﺎت اﻤﻟﻌﺘﻤﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻻﺳـﺒﻘﻴﺔ
ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ :ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺣﻞ ﳌﺎ ﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ
ﺑﻐﺪاد /اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ
اﻟﻌﺮاق ،أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ
ﺑﺈﺻـﺪار ﻗـﺮار ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل اﻟﺸـﺎﻣﻞ
ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺼﻔﻮف اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ.وﻗﺎل
ﻋﻀـﻮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴـﺎن
ﰲ اﻟﻌـﺮاق ﻓﺎﺿﻞ اﻟﻐـﺮاوي ﰲ ﺑﻴﺎن
ﺗﻠﻘـﺖ اﻤﻟﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻧﺴـﺨﺔ
ﻣﻨﻪ ،ان »اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻌﺮﺿﻮا اﱃ ازﻣﺎت
ﺻﺤﻴـﺔ وﻧﻔﺴـﻴﺔ وﻋـﺪم اﻧﺘﻈـﺎم
اﻟﺪوام وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪم اﻛﻤﺎل اﻤﻟﻨﻬﺎج
واﻟﺬي ﻳﻘﺘﴤ ﴐورة اﺻﺪار ﻗﺮار
ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل اﻟﺸﺎﻣﻞ
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس
اﻹﻋﺪادي«.
وأﺿـﺎف ،أن »اﻧﺘﺸـﺎر ﺟﺎﺋﺤـﺔ
ﻛﻮروﻧـﺎ وﻋـﺪم ﻗـﺪرة اﻟﻌﺪﻳـﺪ
ﻣـﻦ اﻟﻄﻠﺒـﺔ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺪراﺳـﺔ

اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴـﺔ ﻳﺴـﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻨـﺎ
ﻟـﻮزارة اﻟﱰﺑﻴـﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤـﺎد درﺟـﺔ
ﻧﺼـﻒ اﻟﺴـﻨﺔ ﻛﺪرﺟـﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴـﺔ
ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻤﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳـﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﺼـﻒ اﻟﺴـﺎدس اﻻﻋـﺪادي اﻟﺬي
ﻳﻘﺘـﴤ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴـﺺ اﻤﻟﻨﻬﺎج
ﻟﻬـﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫـﺬا اﻟﻌـﺎم ﻫﻮ ﻋﺎم
اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻜﺎﻓـﺔ اﻤﻟﻘﺎﻳﻴـﺲ واﺛﺮ
ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺒـﺎﴍ ﻋـﲆ اﻤﻟﺴـﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ«.

ﺳـﻴﺎﺣﻲ ﻧﺤﻮ ﻫـﺬﻩ اﻤﻟﻮاﻗـﻊ وﻻ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺪى
اﻟﺠﻬـﺎت اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ﻟﺠـﺬب اﻟﺴـﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ اﱃ
داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق«.
وأﻛﺪ ،ان »وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺒـﻼد وﻫـﻲ ﺗﻌﻤـﻞ ﻋـﱪ ﻫﻴﺄة
اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ وﻣﻨﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻬﺬﻩ
اﻤﻟﺮاﻓﻖ وﻧﻨﺘﻈﺮ ﻓﻘﻂ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺴﺎﻧﺤﺔ ﻟﱰﺗﻴﺐ
اﻟﻮﺿـﻊ اﻟﻮﻗﺎﺋـﻲ وﺗﻢ ﻃـﺮح ﻣﻘـﱰح ﺗﻮﻓﺮﻴ
اﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻟﻠﻮﻓﺪ اﻟﺴـﻴﺎﺣﻴﺔ وأﺧـﺬ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ اﻟﻠﻘﺎح«.

ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﴐﻳﺒﺔ
ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻣﻴﺴﺎﻥ
ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺗﻠﻘﻲ ﺭﺷﻰ
ﺑﻐﺪاد  /اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻫﻴﺄة اﻟﻨﺰاﻫـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ،أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﻣﻦ
ﺿﺒـﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﴐﻳﺒـﺔ وأرﺑﻌﺔ ﻣﻮﻇﻔـﻦﻴ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﻴﺴﺎن ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻼﻏﺎت ﺗﻠﻘﻲ رﳽ.
وذﻛـﺮت اﻟﻬﻴﺌـﺔ ﰲ ﺑﻴـﺎن ﺗﻠﻘـﺖ اﻤﻟﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ً
واﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﻤﻟﺎ دﻋﺎ
ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻨﻪ» ،ﺑﻮﺗﺮﻴ ٍة ﻣﺼﺎﻋﺪةٍ،
إﻟﻴﻪ رﺋﻴﺴـﻬﺎ اﻟﻘـﺎﴈ )ﻋـﻼء اﻟﺴـﺎﻋﺪي( َﺗ َﺘ َﺤﺮ ُﱠك
ﻣﻼﻛﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﱠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﻳﺮﻳﱠﺎت
وﻣﻜﺎﺗـﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬـﺎ ﰲ ﻋﻤﻮم ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﻌﺮاق ﻹﻳﻘﺎع اﻟﻔﺎﺳـﺪﻳﻦ واﻤﻟﺘﻼﻋﺒﻦﻴ ﺑﻘﻮت اﻟﺸـﻌﺐ
واﻤﻟﺒﺘﺰﻳـﻦ ﻤﻟﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺪواﺋـﺮ اﻟﺨﺪﻣﻴﱠﺔ ﺑﴩ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ؛
ﺟﺰا ًء وﻓﺎﻗﺎ ً وﻗﺼﺎﺻﺎً؛ ﻤﻟﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن«
واﺿﺎف اﻟﺒﻴـﺎن ،ان »ﰲ واﺣﺪ ٍة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﱠﺎت اﻟْﻤُ ِﻬ ﱠﻤﺔ
اﻟﺘـﻲ َﻧ ﱠﻔ َﺬ ْﺗ َﻬـﺎ ﻣـﻼﻛﺎت ﻣﻜﺘـﺐ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻟﻬﻴﺌـﺔ ﰲ
ﺑﻼﻏﺎت
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻴﺴـﺎن اﻟﺘﻲ َﺗ َﺤﺮ َﱠﻛ ْﺖ ﻓﻮر َﺗﻠَ ﱢﻘﻴﻬﺎ
ٍ
ﱢ
َ
ﻣـﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻦﻴ ﻋـﻦ وﺟﻮد ﺣـﺎﻻت ﻣﺴـﺎوﻣ ٍﺔ َ
وﺗﻠﻘﻲ
رﳽ وﺗﻮاﻃـﺆ ﺑﻦﻴ ﻣُ ﻮ ﱠ
َﻇ ِﻔـﻲ داﺋﺮة ﴐﻳﺒﺔ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ
وﻋﺪ ٍد ﻣـﻦ اﻟْﻤُ َﻌ ﱢﻘ ِﺒﻦﻴ َ
وﺗﻠَ ﱢﻘﻲ ﻫﺪاﻳـﺎ ،اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻼﻛﺎت
اﻤﻟﻜﺘﺐ إﱃ ﻣﻘﺮ داﺋﺮة ﴐﻳﺒﺔ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ؛ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ
اﻟﻘﺒـﺾ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺤـﻖ ﻣﺪﻳـﺮ اﻟﺪاﺋـﺮة وأرﺑﻌ ٍﺔ ﻣﻦ
اﻤﻟُﻮ ﱠ
َﻇ ِﻔ َ
ـﻦﻴ اﻟﺬﻳـﻦ وردت ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺗﻬـﻢ اﻟﺘﻮاﻃﺆ وأﺧﺬ
اﻟﺮﳽ«.
ﺑﺪورﻫـﺎ ،أﻛـﺪت داﺋـﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎت ﰲ اﻟﻬﻴﺌـﺔ ،ﰲ
ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻬـﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﱠﺔ اﻟﺘﻲ ُﻧ ﱢﻔ َ
ـﺬت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﺟﻬﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﻘﺒﺾ ﻋﲆ ﻣﺪﻳﺮ ﴐﻳﺒﺔ
ﻣﻴﺴـﺎن وأرﺑﻌ ٍﺔ ﻣﻦ اﻤﻟُﻮ ﱠ
َﻇ ِﻔ َ
ﻦﻴ اﻵﺧﺮﻳـﻦ ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﱠﺔ
اﻟﺘﻬﻢ اﻤﻟﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﻢ ،إذ ﺳـﻴﻖ اﻤﻟُ ﱠﺘ َﻬﻤﻮن إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﱠ
اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮﱠرت ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻋﲆ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ذﻣﱠ ﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؛ اﺳـﺘﻨﺎدا ً إﱃ أﺣـﻜﺎم اﻤﻟﺎدة ) (٣٠٧ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﱠـﺔ ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﱠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻷوﻟﻴﱠﺔ ﻣﻊ
وﻛﺎﻻت رﺳـﻤ ﱠﻴ ٍﺔﺗ ﱠﻢ
ﻣُ َﻌ ﱢﻘﺒـﻦﻴ اﺛﻨـﻦﻴ ﻳﻌﻤﻠـﻮن دون
ٍ
ﺿﺒﻄﻬـﻢ ﺻﺤﺒـﺔ ) (١٠ﻣﻌﺎﻣـﻼت ،إذ اﻋﱰﻓـﻮا
ﺑﺈﻗﺪاﻣﻬﻢ ﻋـﲆ إﻋﻄﺎء رﳽ وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟ ﱠﻴ ٍﺔ وﻫﺪاﻳﺎ إﱃ
ﻣﺠﻤﻮﻋ ٍﺔ ﻣﻦ ﻣُ ﻮ ﱠ
َﻇ ِﻔﻲ داﺋﺮة ﴐﻳﺒﺔ ﻣﻴﺴﺎن )وﻣﻨﻬﻢ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪاﺋﺮة( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺸﻴﺔ اﻤﻟﻌﺎﻣﻼت.
واوﺿﺤﺖ ان »اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺮﺑﻴﺔ اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ ﺷـﻬﺪت ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴﱠﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﻮﻋﻴﱠـﺔ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﻌﺮاق اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ َﻧ ﱠﻔ َﺬ ْﺗﻬـﺎ ﻣﻼﻛﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﱠﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاق اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ:
ﻗﺒﺾ ﺑﺤﻖ اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﴩﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺬﻛﺮة
ٍ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﱠﺔ ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﱠﺔ ﺿﺒـﻂ أوﻟﻴﺎت ﻋﻘﺪ
ﻣﱪم ﺑﻦﻴ اﻟﴩﻛﺔ وإﺣـﺪى اﻟﴩﻛﺎت اﻷﻫﻠﻴﱠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
وﺗﺸﻐﻴﻞ رﺻﻴﻒ ) (١١ﰲ ﻣﻴﻨﺎء أم ﻗﴫ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ .

ﺑﻐﺪاد  /اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
أﻋﻠﻨـﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ،أﻣـﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﻋﻦ
ﻣﻮﻋـﺪ اﻧﻄـﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌـﺮض اﻟﺒﴫة
اﻟﺪوﱄ اﻟﺸﺎﻣﻞ.
وﻗـﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرض
واﻟﺨﺪﻣـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ اﻟﴩﻛـﺔ
ﴎﻣـﺪ ﻃﻪ ﺳـﻌﻴﺪ ﰲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺘﺠـﺎرة ﺗﻠﻘﺖ
وﻛﺎﻟـﺔ }اﻟﻔـﺮات ﻧﻴـﻮز{ ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻨـﻪ ،ان
اﻤﻟﻌﺮض ﺳﻴﻘﺎم »ﻟﻠﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﴩ
ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﺷـﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان
اﻟﺠـﺎري ﺑﻤﺸـﺎرﻛﺔ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ  ٣٠ﴍﻛﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﴫة«.
وﺑـﻦﻴ ،ان »أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛﻦﻴ ﴍﻛـﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ

ﴍﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴـﺔ وأﺧـﺮى أﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻣـﻦ
}اﻟﻜﻮﻳـﺖ  ،اﻟﻬﻨـﺪ ،اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ ،اﻳﻄﺎﻟﻴـﺎ،
ﻓﺮﻧﺴـﺎ ،ﺑﺎﻛﺴـﺘﺎن ،ﺗﺮﻛﻴﺎ ،إﻳـﺮان ،ﻣﴫ،
اﻻﻣـﺎرات ،ﻟﺒﻨﺎن وﺳـﻮرﻳﺎ{ ،ﺳﺘﺸـﺎرك ﰲ
اﻤﻟﻌﺮض«.
وأﺿـﺎف ،أن »اﻤﻟﻌـﺮض ﺳﻴﺸـﻬﺪ ﻋـﺮض
ﻣﻨﺘﺠـﺎت ﻋﺮاﻗﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴـﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟـﴩﻛﺎت اﻤﻟﺸـﺎرﻛﺔ ﻣـﻦ اﻤﻟـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
واﻟﺴﺠﺎد واﻤﻟﻨﻈﻔﺎت واﻟﻨﺤﺎﺳﻴﺎت واﻤﻟﻼﺑﺲ
واﻟﻌﻄﻮر واﻤﻟﻮاد اﻤﻟﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺪﻳﻜﻮر وﻏﺮﻴﻫﺎ
ﻣﻦ اﻤﻟﻮاد«.
وﻟﻔـﺖ ﺳـﻌﻴﺪ اﱃ اﻧﻪ »ﺳـﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻴﻊ
ﻣﺒـﺎﴍ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨـﻦﻴ ﺧـﻼل ﻣـﺪة إﻗﺎﻣـﺔ
اﻤﻟﻌﺮض«.
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ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ﺍﻷﺧﴬ ﻳﻨﻘﻞ  ٨٨ﺃﻟﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﰲ ﺃﻳﺎﺭ
ﺑﻐﺪاد /اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
أﻋﻠﻨـﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ  /اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺨﻄـﻮط اﻟﺠﻮﻳـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ ﻋـﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ زﻳـﺎدة ﰲ ﻧﺴـﺐ اﻟﺮﺣﻼت
واﻤﻟﺴـﺎﻓﺮﻳﻦ ﺧـﻼل ﺷـﻬﺮ آﻳـﺎر ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وﻗـﺎل ﻣﺪﻳـﺮ ﻋـﺎم اﻟﴩﻛـﺔ ﻛﻔـﺎح
ﺣﺴـﻦ،ﰲ ﺑﻴـﺎن ﺗﻠﻘـﺖ اﻤﻟﺴـﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،ان »ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺐ
ﺗﻮزﻋـﺖ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺤﻮ  ٨٢١رﺣﻠﺔ ﻣﺒـﺎﴍة اﱃ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
واﻤﻟﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻠﻮا ﻋﲆ ﻣﺘﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻼت ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤﻮ  ٨٨,٠٢٨ﻣﺴﺎﻓﺮ«.
وﺗﺎﺑﻊ ﺣﺴـﻦ »ﻣﻦ اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة اوﺳﻊ ﺧﻼل اﻻﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻤﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ وﺗﺸـﻐﻴﻞ اﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻻﺳـﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﴩﻛﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻨﻮاﻗﻞ اﻻﺧﺮى«.

ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺣﺎﻭﻻ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﴫﺓ
ﺑﻐﺪاد /اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﱠ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﱠﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ
ﻬﻤـﻦﻴ اﺛﻨـﻦﻴ ﺣـﺎوﻻ اﺑﺘـﺰاز اﻤﻟﻮاﻃﻨـﻦﻴ
ﻣُ ﱠﺘ
ِ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳـﺘﺤﺼﺎل ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﱠﺔ وإﻳﻬﺎﻣﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻦﻴ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﱠﺔ واﻟﺒﴫة.
وذﻛﺮت داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺑﻴـﺎن ﺗﻠﻘـﺖ اﻤﻟﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻧﺴـﺨﺔ
ﻣﻨﻪ» :ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﱠﺘـﻦﻴ اﻟﻠﺘﻦﻴ ﱠ
ﻧﻔﺬﺗﻬﻤﺎ
ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﻣُ ﱠ
ﺬﻛﺮﺗـﻦﻴ ﻗﻀﺎﺋﻴﱠﺘـﻦﻴ ،أﻓـﺎدت
ﱡ
ﺑﺘﻤﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣـﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﰲ
ﱟ
ﱠ
ﱠ
)ﻣُ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﱠﺔ ،ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺒﺘﺰ ( ﻳﺪﻋﻲ أن ﻟﺪﻳﻪ
ً
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺣﺪ ُ
ﺿﺒﱠﺎط اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﱠﺔ وﻳﻘﻮم
ُ
ﱠ
ﺑﺎﺑﺘﺰاز اﻤﻟﻮاﻃﻨﻦﻴ ﻟﻘﺎء ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴ ٍﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
وﻋﻮ ٍد ﻛﺎذﺑ ٍﺔ ﺑﺈﺗﻼف دﻋﻮى«.
ﱡ
إﱃ«ﺗﻤﻜـﻦ ﻓﺮﻳـﻖ ﻋﻤـﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﱠﺔ
وأﺷـﺎرت
َ
ﻣُ
ﻛﻤـﻦﻴ ﺤﻜ ٍﻢ
ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻟﺒﴫة ﻣـﻦ ﺧﻼل
ٍ

ﱠ
ﻬـﻢ ﻣُ ﺘﻠﺒﺴـﺎ ً ﺑﺘﺴـﻠﱡﻢ ﻣﺒﺎﻟـﻎ
ﺑﻀﺒـﻂ ﻣُ ﺘ ٍ
ﱠـﺔ ﻣﻦ أﺣـﺪ اﻤﻟﻮاﻃﻨـﻦﻴ ﻣﻘﺎﺑـﻞ وﻋﻮ ٍد
ﻣﺎﻟﻴ ٍ
ﻛﺎذﺑـ ٍﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴـﻦﻴ ،ﻣُ ﱠﺪﻋﻴـﺎ ً اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺣـﺪ
اﻷﺟﻬـﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﱠـﺔ« .واﺿﺎﻓـﺖ ،اﻧـﻪ »ﺗ ﱠﻢ
ﺿﺒـﻂ أﺻﻮﻟﻴﱠﻦﻴ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﻣﺤﴬي
ٍ
اﻟﻌﻤﻠﻴﱠﺘﻦﻴ ،وﻋﺮﺿﻬﻤﺎ ﻋﲆ ﻗﺎﺿﻴﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻤﻟُ ّ
ﺨﺘﺼـﻦﻴ؛ ﻻﺗﺨـﺎذ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ُ
ﱢ
ﺨﺘﺺ
اﻤﻟﻨﺎﺳـﺒﺔ ،إذ ﻗﺮﱠر ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻤﻟ
ﺗﻮﻗﻴـﻒ اﻤﻟُ ﱠﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﱠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ ذﻣﱠ ـﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ«ُ .ﻳﺸـﺎ ُر إﱃ ﱠ
أن »رﺋﻴـﺲ اﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﱠ
ﺣﺾ ﻋﲆ ﺗﺼﻌﻴـﺪ وﺗﺮﻴة ﻋﻤﻠﻴﱠﺎت
ﻛﺎن ﻗـﺪ
اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﺠﺮم اﻤﻟﺸﻬﻮد ،واﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﻟﻌﻤﻞ
اﻤﻟﻴﺪاﻧﻲ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻀـﻮر اﻟﺪاﺋﻢ داﺧﻞ
ّ
ﻣُ ﱠ
ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺨﺪﻣﻴﱠﺔ ﻣﻨﻬﺎ،
ﱡ
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
واﺳﺘﺸـﻌﺎر ﺣﺎﺟﺎت اﻤﻟُﻮاﻃﻨﻦﻴ
ﻋﺪم ﺗﻌﺮﱡﺿﻬﻢ ﻟﻼﺑﺘﺰاز واﻤﻟُﺴـﺎوﻣﺔ ،وﻋﺰل
اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ واﻤﻟُﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﻋﲆ اﻤﻟﺎل اﻟﻌﺎم«.

ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﲈﻋ ﹰﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ
ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ

ﺑﻐﺪاد  /اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻋﻘـﺪت وزارة اﻟﻨﻘﻞ  /ﻗﺴـﻢ اﻹﻋـﻼم واﻻﺗﺼـﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أﻣﺲ
اﻟﺜﻼﺛﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﺸـﱰﻛﺎ ﻤﻟﺪراء اﻗﺴﺎم وﺷﻌﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋﻼم
ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺔ ودﻗﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،وﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ آﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻋﻼﻣﻲ.
و ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻋﻼم اﻟﻮزارة اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦﻴ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ﻧﺎﴏ ﺣﺴﻦﻴ ﺑﻨﺪر اﻟﺸﺒﲇ ﺑﴬورة
ﺗﻄﻮﻳـﺮ اﻟﻌﻤـﻞ اﻹﻋﻼﻣـﻲ ودﻗـﺔ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت
واﻷﺧﺒﺎر وﻓﻖ اﻤﻟﻌﺎﻳﺮﻴ اﻤﻟﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى
اﻻﻋﻼم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ.ﻣﻀﻴﻔﺎً :ﺗﻢ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻟﻌﻤـﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ﻣﻊ ﻣـﺪراء ﺷـﻌﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت
واﻹﻋـﻼم ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺸـﻜﻴﻼت.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ اﺷـﺎد ﻣـﺪراء وﻣﻤﺜﻠﻮ
أﻗﺴـﺎم وﺷﻌﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋﻼم واﺑﺪوا اﺳـﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳـﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣـﻲ و ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻤﻟﻨﺠـﺰات ﻋﲆ ارض
اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﻤﻟﺴﺆوﻟﻴﺔ و اﻻﻟﺘﺰام اﻤﻟﻬﻨﻲ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﴩﻭﻉ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﴏﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﴩﻛﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ
ﺑﻐﺪاد  /اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ

أﻋﻠـﻦ ﻣﺤﺎﻓـﻆ ذي ﻗـﺎر ،أﺣﻤـﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ﻋـﻦ إﺣﺎﻟـﺔ ﻣﴩوع
ﻣﻄﺎر اﻟﻨﺎﴏﻳﺔ اﻟﺪوﱄ ﺑﺸـﻜﻞ رﺳـﻤﻲ إﱃ ﴍﻛﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وذﻛـﺮ اﻟﺨﻔﺎﺟـﻲ ﰲ ﺑﻴـﺎن ﺗﻠﻘﺖ اﻤﻟﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻨﻪ
ان »ﻣﻄـﺎر اﻟﻨﺎﴏﻳﺔ اﻟﺪوﱄ ﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺸـﻜﻞ رﺳـﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﺼﺎﻟـﺢ ﴍﻛـﺔ ﺻﻴﻨﻴـﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺑﺤﻀـﻮر رﺋﻴﺲ
اﻟـﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ واﻷﻣﻦﻴ اﻟﻌـﺎم ﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺣﻤﻴﺪ
اﻟﻐﺰي ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﻟﻴﺪ اﻟﺴﻬﻼﻧﻲ«.
وأﺿـﺎف ،ان »ﻫـﺬا اﻤﻟﴩوع ﺳـﻴﻜﻮن واﺣـﺪا ﻣﻦ أﻛﱪ اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ وﺳﻴﻮﻓﺮ اﻤﻟﺌﺎت ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ«.

ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺨﺎﰐ :ﻗﺪﻣﻨﺎ » «٧٥ﻛﺘﺎﺑ ﹰﺎ ﻭﺟﺪﺍﻭﻝ
ﺍﱃ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻹﺩﺧﺎﳍﺎ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﳖﻀﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺑﻐﺪاد  /اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﻛﺸﻒ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺒﺨﺎﺗﻲ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
 ٧٥ﻛﺘﺎﺑﺎ ً وﺟﺪاول اﱃ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻹدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻧﻬﻀﺔ ﺑﻐﺪاد.
وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎﺗﻲ ان »ﺷـﻮارع ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺑﻐﺪاد اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻂ ﻣﻨﺬ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻌﴩات اﻟﻜﺘﺐ ﻓﺘﺢ ﻓﺎﻳﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻠﺔ وﻗﺪﻣﻨﺎ
ﻻﻣﻦﻴ ﺑﻐﺪاد ﻣﺸـﺎرﻳﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺨﺺ ﻫـﺬﻩ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ وﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
اﱃ داﺋﺮة اﻤﻟﺸﺎرﻳﻊ«.
وأﺿﺎف »ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﻣﻊ اﻣﻦﻴ ﺑﻐﺪاد رﻣﻲ اﻻﻧﻘﺎض ﰲ ﻧﻬﺮ دﻳﺎﱃ
واﻤﻟﻴـﺎﻩ ﻏـﺮﻴ اﻤﻟﻌﺎﻟﺠﺔ ﰲ دﺟﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﺴـﻮر اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﱃ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﻮﻧﺔ واﻤﻟﺸـﺘﻞ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺴﺮﻴ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻬﺎﻟﻚ
اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﴍق اﻟﻘﻨﺎة ﺑﺒﻐﺪاد اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﺨﺎﺗﻲ »ﻧﺎﻗﺸـﻨﺎ اﻳﻀﺎ ً ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﴪ اﻟﺮﺳﺘﻤﻴﺔ }ﻣﺪﺧﻞ
ﺑﻐـﺪاد اﻟﴩﻗﻲ{ اﻟـﺬي ﻳﻌﺎﻧـﻲ اﻻﻫﻤـﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻧﻘﻠـﻪ ﺻﻮرة
ﻣﺸـﻮﻫﺔ ﻟﻠﺰاﺋـﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺳـﻂ واﻟﺠﻨﻮب ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ
ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﺷـﻮارع اﻻﻣﻦﻴ واﻟﻔﻮﴇ اﻟﻌﺎرﻣﺔ ﰲ اﻻﺳـﻮاق« ،داﻋﻴﺎ
اﻣﺎﻧـﺔ ﺑﻐـﺪاد اﱃ« ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﺳـﻮاق ﻻﺳـﺘﻴﻌﺎب اﻟﺸـﺒﺎب
اﻟﻌﺎﻃﻠﻦﻴ«.
واﻛـﺪ اﻟﺒﺨﺎﺗﻲ »ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٧٥ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻻﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد وﺗﻢ اﻋﺪاد
ﺟﺪاول وادﺧﺎﻟﻬﺎ ﰲ ﺧﻄﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﺑﻐﺪاد« ،ﻣﺸﺮﻴا اﱃ« ﺑﺤﺚ اﻏﻼق
اﻟﻄـﺮق اﻤﻟﺆدﻳـﺔ اﱃ ﺑﻐﺪاد اﻟﺠﺪﻳـﺪة ﻣﻊ ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺑﻐﺪاد ﰲ
وﻗﺖ ﻻﺣﻖ«.
ودﻋـﺎ اﻣﻦﻴ ﺑﻐـﺪاد اﱃ« ﺟـﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴـﺔ واﻻﻃﻼع ﻋـﲆ ﻣﻌﺎﻧﺎة
اﻤﻟﻮاﻃﻨﻦﻴ وﺷﻮارع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ«.

4

اعالنات

العدد ( )2389االربعاء  9حزيران 2021

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 149 /
التاريخ 2021/6/6

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأج�ري االمالك املدرجة تفاصيلها
ادناه والعائدة اىل بلدية (الحرية ) وملدة (س�نة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة 2013
فع�ىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدي�ة الحرية او اللجنة خالل ( )15يوما
تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة
املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف /
مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( ) 15يوما يف
الساعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الحرية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 � 1ع�ىل املس�تاجر جل�ب صورة (هوي�ة االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن  +ش�هادة الجنس�ية
العراقية)
 � 2عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم
االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

انشاء مشتل ترفيهي

على جزء من القطعة 149/12

296م2

الشارع التجاري/مجاور بناية المحكمة

2

حانوت

3/3

16,5م2

سوق ذو الطابقين  /الطابق االول

3

كشك

19/2

25,6م2

داخل السوق العصري

4

حانوت

13/5

13م2

خلف سوق القصابين

5

حانوت

12

7م2

الشارع الفرعي/مقابل السوق العصري

6

حانوت

5/6

()4×7م

داخل السوق قرب كراج المهناوية

7

كشك

4

7م2

الشارع العام

www.almustakbalpaper.net

تنويه

س�قط س�هوا من عدد جري�دة املس�تقبل العراق�ي املرقم
( )2388الصادر يوم الثالث�اء  2021/6/8إعالن محافظة
النج�ف لجن�ة البي�ع واإليج�ار الثاني�ة املرق�م ( ) 148يف
 2021/6/6والخاص باملزايدة العلنية لتأجري أمالك عائدة
لبلدية ( العباسية )  ،ألسباب فنية تتعلق بالطبع والتصميم
وألجله نرش بعدد يوم األربعاء  2021/6/9املرقم ( )2389
يف لذا وجب التنويه .
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
من دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2/

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة

اىل الراهن عدنان حسن منصور
نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 8655/1
املحلة او رقم واسم املقاطعة سبع البور
الجنس  :هيكل وسايلو مفرزة بصورة غري رسمية
رقم االبواب
رقم الطابق
رقم الشقة
مقدار الدين ( )24,444,448دينارا
اسم الدائن املرتهن  :مرصف الرافدين
تاريخ االستحقاق مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية درجة اوىل
محل االقامة املبني بالعقد
بناء عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبني
بالعق�د وانه ليس لك محل اقام�ة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول مح�ل االقامة فعليه قررنا
تبليغ�ك بلزوم دف�ع الدين وتوابعه خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال
فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2/

إىل الرشيك حم�زه عباس محمد عيل اقتىض
حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار
اج�ازه بناء للعق�ار املرق�م  91038/3حي
الن�داء خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
عبد الله كريم يوسف

إىل الرشيك لينا محمد حاتم اقتىض حضورك
إىل مق�ر بلدية النجف لغ�رض اصدار اجازه
بن�اء للعق�ار املرق�م  14107/2ح�ي األمري
خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات
دون حضورك
طالب االجازه
أحمد حسن عيل

اعالنات

www.almustakbalpaper.net
 عيل عباس/ اىل الرشيك الذي ال يحرض
مب�ارك اقتىض حض�ورك اىل مقر بلدية
الحيدرية لغ�رض اصدار إج�ازة البناء
) خ�ان116 / 2094( للعق�ار املرق�م
الحماد خالل م�دة عرشة أيام وبخالفه
س�يتم اص�دار االج�ازة دون حضورك
.  ياسني امري حسني/ طالب االجازة
��������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
2021/ 609: رقم االضبارة
2021/6/7 : التاريخ
 اياد حسني حياوي/  املنفذ عليه/ اىل
لق�د تحق�ق له�ذة املديري�ة م�ن ذات
اختص�اص انك مجه�ول محل االقامه
وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار
 واس�تنادا ً للمادة, يمكن التبلي�غ عليه
) م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك27(
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ
الكوت خالل عرشة اي�ام تبدأ من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات
 لغرض: التنفيذ الجربي وف�ق القانون
التبليغ بواقع الحج�ز عىل العقار املرق
 داموك29م3992/2
منفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي
: أوصاف املحرر
)(دين
��������������������������������
فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من وزارة
امل�وارد املائي�ة الهيئة العامة لتش�غيل
 الب�رة/مش�اريع ال�ري والب�زل
بأس�م (غازي عودة محم�د) واملرقمة
) عىل من يعثر عليها تسليمها11980(
.اىل جهة االصدار
��������������������������������
فقدان
فقد الوصل الصادر من بلدية النعمانية
2017 / 5 / 29  يف996775 املرق�م
 خمس�مائة وخمس�ة525000 بمبل�غ
 عيل مشري/ وعرشون الف دينار باسم
 فع�ىل من يعثر473 جرب – كش�ك رقم
. عليه تسليمه لجهة االصدار

تبيع محكمة اس�تئناف النجف االتحادية واملحاك�م التابعة لها املوجودات
واالث�اث املس�تهلك املبينه اوصافه واقيام�ه يف القوائم املرفقة اس�تنادا اىل
 املعدل فعىل الراغبني2013  لس�نة21 قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم
بال�رشاء مراجعة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية خالل خمس�ة عرش
يوما من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم التامينات القانونية
) عرشون20,313,000(  من القيمة املقدرة االجمالية البالغة%20 البالغ�ة
ملي�ون وثالثمائ�ة وثالث�ة ع�رش الف دين�ار بموجب صص�ك مصدق المر
محكمة اس�تئناف النجف االتحادية وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة
الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري من االعالن وعىل الراغبني بالرشاء جلب
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عيل عبد اهلادي هاين الشمري
رئيس اللجنة
ت
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

العدد
8
99
14
2
4
2
2
4
29
13

25

17

3
2

اسم المادة
سرير منام
قاطة حديد
طابعة ليزرية
كيس حاسبة
كيبورد
شاشة حاسبة
جهاز البتوب
جهاز يو بي اس
جهاز اسكنر
جهاز استنساخ
شمعة مالبس
خشب
ميز حاسبة
منصه خطابات

26
27

32
17

3

طبلة خشب

28

6

3

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

Extension Announcements for Tender No: 008-PC-21-EBS
Provision of Instrumentation and Electrical Material
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 Instrumentation and Electrical Material
Tender No.: 008-PC-21-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist
companies who have the ability and experience can participate in this tender before the deadline, 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 fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek TWO contractor which has enough experience and ability that can carry
out the project of Provision of Instrumentation and Electrical Material, for one firm year and one optional year. And
for more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of
submission. please email to Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the
following documents one day in advance.
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, Social securities etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
D: One person can only represent one company
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.

Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately
before the extended deadline 4:00 PM June 28th, 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan
S2 Camp before the deadline 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. Original 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 no less than seven days before the submission deadline date for the purpose of swift answering.
Contract Person: Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

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

Cancellation Announcement for Tender No: 017-SC-21-EBS
EPCC service for PTF Desalter Installation
Announced 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: EPCC service for PTF Desalter Installation
Tender No.: 017-SC-21-EBS
Tender Information:
we, EBS Petroleum Company Limited, hereby to announce
the tender cancellation for 017-SC-21-EBS EPCC service
for PTF Desalter Installation due to current market situation and modification made for general production plan of
EBS. The updated tendering information will be announced
accordingly.
To the company who had purchased the ITB for the mentioned tender, please contact us to withdraw the USD 100
(US. Dollar One Hundred) which you had paid for the ITB
package. The contact information as following
Mr. Ni Dawei nidawei@ebspetroleum.com
Mrs. Tan Li tanli@ebspetroleum.com
You also can browse website www.ebspetroleum.com for
the same information of this tender announcement above.

اسم المادة
ميز قاضي
ميز موظف
مكتبة خشبية
منصة مرافعات
تخم طبالت
ميز تلفزيون
ميز حاسبة
كرسي خشب
طقم قنفات خشب
شمعة مالبس
كرسي قاضي
خشب
مصطبة جلوس
فايل كابنيت
2 دوالب حديد
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ت
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2021  حزيران9 ) االربعاء2389( العدد

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية
لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (العباسية ) وملدة (سنة
واح�دة) فعىل من يرغ�ب باالش�راك باملزايدة مم�ن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة
) يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن15( مراجعة بلدية العباسية او اللجنة خالل
 من%200 يف اح�دى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة
القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل
 من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق%50 املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن
/ لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف
 وستجري املزايدة يف اليوم االخري2016/1/3 ) يف30( مكتب الس�يد املحافظ املرقم
 ) يوما يف الس�اعة (الحادية ع�رشة صباحا) يف ديوان15( م�ن مدة االعالن البالغة
(بلدية العباس�ية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون املزايدة يف
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل
ذلك
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
: الرشوط املطلوبة
 بطاقة الس�كن او مضبطة+  � عىل املس�تاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية1
) شهادة الجنسية العراقية+ تأييد سكن
 يوما) م�ن تاريخ تصديق قرار30(  � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خ�الل مدة2
االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا3
10881  مكتب السيد املحافظ املرقم/  � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف4
 يل�زم اصحاب الح�رف والصناعات بجلب الهوي�ة النقابية وتأييد2014/9/28 يف
شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
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المساحة

رقم الملك

ت جنس الملك

___

2م1380

32م552/16

ساحة لبيع
المواد
االنشائية

 مقابل ساحة/ السوق العصري
بيع الفواكة والخضر

2م18

11/17

حانوت

2

 مقابل ساحة/ السوق العصري
بيع الفواكة والخضر

2م10

-13/29-13/20-13/18
13/19

حوانيت

3

مقابل كراج/ الشارع الفرعي
ال بدير

2م18

14/41

حانوت

4

1

6

استراحة

العدد ( )2389االربعاء  9حزيران 2021

سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل محمد

حرك عود الثقاب

احذروا نواة هذه الفواكه
طبق اليوم

كالسيك سيزر سالط

املقادير:
 1رأس خس كابوتش  1 -كوب طماطم شري أرباع
 1حبة صغرة بصل أحمر
ربع كوب عصر ليمون
ربع كوب زيت زيتون
توست محمص ومقطع
ملح  -كمون
جبنة بارميزان مبشورة للتزيني
خطوات التحضر:
يقرش البصل ،ويقطع جوانح رقيقة.
يقطع الخس باليد مكعبات متوسطة الحجم.
توضع الطماطم يف بولة ،ويضاف إليها البصل والخس ،ويخلط جيداً.
توضع يف الثالجة ملدة ال تقل عن نصف ساعة.
يتب�ل بامللح والكم�ون ،ويضاف إليهم زيت الزيتون وعص�ر الليمون ،ويخلط
مرة أخرى.
يوضع التوست املحمص ،وتقلب جميع املكونات.
يوضع يف الطبق ،ويزين بالجبنة البارميزان.
يقدم بارد.

المتاهات

كث�ر م�ن األش�خاص خاص�ة األطفال
يفضلون تكسر نواة بعض ثمار الفاكهة
مثل ن�واة ثمرة املش�مش أو الخوخ ،غر
مدرك�ني مل�دى الخطر ال�ذي تحتويه تلك
البذور عند تناولها الحتوائها عىل حامض
سام.
فق�د أوضح الدكتور محم�د إيهاب فؤاد،
رئي�س قس�م األحي�اء يف املرك�ز القومي

للبح�وث يف م�رص ل�� «العربية.ن�ت»،
أن ن�واة بع�ض الفواك�ه تحت�وي ع�ىل
الهيدروسيانيك وهو حمض غر عضوي
سائل عديم اللون وشديد السمية ،ويطلق
عليه اسم .prussic acid
اللوز والتفاح
وأض�اف أن الحم�ض موج�ود يف ب�ذور
التفاح والل�وز ،وخصوصا ً اللوز املر الذي

يحت�وي ع�ىل كميات كب�رة نس�بيا ً من
س�يانيد الهيدروجني ،وهي أمالح حمض
الهيدروسيانيك .HCN
كما أوضح أن هذا الحمض موجود أيضا
يف ب�ذور الربق�وق والخ�وخ واملش�مش
وبش�كل خ�اص يف ب�ذور اللوز الفاس�د
ويكون له طعم مر ،مش�را ً إىل أن تناولها
يسبب آالما ً يف البطن وقد يؤدي للتسمم.

تبييض األظافر بأساليب سهلة وحلول عملية
ّ
تس�تحق األظاف�ر كل العناي�ة
واالهتمام التي نوليها إياها ،فهي
دلي�ل ع�ىل النظاف�ة ،والرتي�ب،
واألناق�ة .ولكنه�ا تواج�ه أحيانا ً
بعض املش�اكل املرتبطة بأسلوب
حياتن�ا ومنها االصفرار .فيما يي
تجدون حل�والً ف ّعالة تعي�د إليها
لونها األبيض املثايل.
تش�كل العناي�ة باألظاق�ر ج�زءا ً
ّ
ً
أساس�يا م�ن روتينن�ا التجميي،
فه�ي تحت�اج إىل ه�ذه الخط�وة
س�وا ًء كانت طويلة أو قصرة ،طبيعيّة أو ملوّنة وذلك للحفاظ
ّ
ّ
والتكرس،
التقص�ف،
ع�ىل مظهره�ا الصح�ي وحمايتها م�ن
واالصفرار.
 الحفاظ عىل أظافر صحيّة:تعت�رب مرحل�ة التنظي�ف خط�وة أساس�يّة يف مج�ال العناية
ً
عادة عىل اتصال دائم بكل ما يحيطنا.
باألظافر ،إذ تكون األيدي
وهذا ما يجعلها عرضة للميكروبات التي تس�تقر عىل س�طح
البرشة وتحت األظافر مما يستدعي تنظيفها باستمرار.
ُي ّ
شكل استعمال الفرشاة الخاصة باألظافر خطوة رضوريّة يف

هذا املجال ،عىل أن يت ّم نقع األظافر
قب�ل اس�تعمالها لدقيقت�ني يف
خليط من املاء الدافئ والصابون.
ويس�اعد تمري�ر الفرش�اة ع�ىل
األظاف�ر وتحته�ا يف تنظيفها من
كل الش�وائب املمك�ن وجوده�ا.
ُينصح بتكرار ه�ذه الخطوة مرة
أسبوعيا ً لالستفادة من تأثر املاء
الدافئ يف تليني الجليدات املحيطة
باألظاف�ر لدفعه�ا بواس�طة عود
خشبي.
ّ
 تبييض األظافر بخطوات عمليّة:يمكن لألعمال املنزليّة ،التدخني ،واالستعمال املتكرر للطالء أن
يتس�بب يف اصفرار األظافر .ويف هذه الحالة يمكن االس�تعانة
بمس�تحرضات متوفرة يف األسواق تس�اهم يف تبييض األظافر
أو االس�تعانة بخلط�ة مبيّضة من حوارض املن�زل .لتحضرها
يكف�ي خلط عصر نصف حبة م�ن الليمون ،ملعقة كبرة من
بيكربون�ات الص�ودا ،ومقدار كوب م�ن املاء الفات�ر .يت ّم نقع
أطراف األصابع ملدة  3دقائق يف هذا الخليط عىل أن يت ّم تكراره
عدة مرات أسبوعيا ً للحصول عىل النتيجة املرجوّة.

ال تؤجل رياضة اليوم إىل الغد
«الطق�س ب�ارد»« ،لي�س عن�دي وق�ت»،
«الج�ري متع�ب« ،»..س�أبدأ من الش�هر
الق�ادم» هذه بعض الحج�ج للتملص من
ممارس�ة الرياض�ة وترحيل الب�دء يف ذلك
من شهر آلخر ومن عام لعام .خبر يف علم
النفس يقدم نصائح للتخلص من الكس�ل
يف ممارسة الرياضة
خبر علم النفس الريايض بجامعة ميونيخ
التقني�ة ،يورغ�ن بيكم�ان أع�د مجموعة
م�ن النصائ�ح � أوردها ملوق�ع «أبوتيكني
أومش�او» األملاني � تس�اعد ع�ىل االلتزام
بممارسة الرياضة.
 -1حدد هدفك :السؤال األول قبل ممارسة

الرياض�ة يتمث�ل يف «م�ا ال�ذي أرغ�ب يف
تحقيق�ه؟» فالبع�ض يرغ�ب يف جس�د
أنحف والبع�ض اآلخر يرغب يف املش�اركة
يف ماراثون مع�ني أو يحتاج لفقدان الوزن
ألسباب صحية.
 -2ج�دول رياض�ة :عب�ارة «لي�س عندي
وق�ت» تحتل املرك�ز األول يف أس�باب عدم
ممارسة معظم الناس للرياضة ،لذا ينصح
الخبر بيكمان بوضع جدول يومي يحتوي
عىل حصة ساعة ملمارسة الرياضة.
 -3ابحث عن رفيق :تساعد الصحبة عادة
عىل االلتزام بمواعيد الرياضة ،فمن يرغب
يف ممارسة الجري مثال ،يمكنه البحث عن

ش�خص يرغب يف ممارس�ة نفس النشاط
الريايض يف نفس التوقيت.
 -4متع�ة مزدوج�ة :حتى تص�ر رياضة
الجري أكثر متعة ،ينصح الخرباء باختيار
أماك�ن طبيعية جميلة للج�ري فهذا يبعد
الشعور بامللل.
 -5اس�تمع لصوت�ك الداخ�ي :ال يوج�د
«ص�واب» و»خط�أ» فيما يتعل�ق بتوقيت
ممارسة الرياضة السيما الجري .األفضل
أن تس�تجيب لس�اعة جس�مك الداخلي�ة
فالبعض يميل ملمارسة الرياضة صباحا يف
حني يعترب هذا األمر عذابا بالنسبة للبعض
اآلخر.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهني�اً :يش�ر ه�ذا الي�وم إىل أف�كار مهم�ة
واس�تثمارات وبداي�ة مميزة وفرص مناس�بة
وعالقة م�ع رشيك جديد وتزده�ر أعمالك عىل
نحو غر متوقع.
عاطفياً :تقوم برحلة عمل عىل أمل أن تستفيد
خاللها من تجديد العهد بينك وبني الرشيك

امليزان
مهني�اً :ال يمكنك أن تنىس م�ن وقف إىل جانبك
يف أحل�ك الظ�روف ،ب�ل ح�اول أن تك�ون وفيا ً
ومخلصا ً
عاطفي�اً :معاملة الرشي�ك بمزيد م�ن الليونة
والشفافية تؤسس لعالقة ثابتة ومتينة بينكما،
ّ
والبناء
وتفتح الطريق أمام النقاش الهادئ

الثور
مهني�اً :تهتم بش�أن مايل ّ
ملح يلق�ي هذا اليوم
الض�وء عىل اتفاق ما أو عىل فرصة للس�فر ،أو
عىل عملية رشاء أو بيع.
عاطفي�اً :تنه�ي الكث�ر م�ن النزاع�ات الت�ي
كن�ت تعانيها يف مجالك العاطف�ي ،وتبتعد عن
االنفعاالت التي توتر عالقتك بالحبيب

العقرب
مهني�اً :تس�رجع قوّت�ك برسعة ،ما يش�ر اىل
ف�رص مالية مميّزة واس�تثمارات مناس�بة أو
أخب�ار طيّبة تجعل�ك األقوى .عاطفي�اً :عالقة
ممي�زة وفري�دة من نوعه�ا بالرشي�ك ،مر ّدها
التفاه�م الواضح واالتفاق ع�ىل كل األمور ،وال
سيما تلك املتفق عليها قبل االرتباط

اجلوزاء
مهنياً :تجد نفس�ك وس�ط أزمة طارئة وتتع ّدد
املس�ؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض ،لكنك
تتمكن من إيجاج الحلول الناجحة.
عاطفياً :قد تجد فرقا ً كبرا ً بني األمس واليوم،
ّ
التحس�ن مهم م�ن أجل أج�واء مثمرة يف
لك�ن
املستقبل والسر عىل هدى

القوس
مهني�اً :يتحدث هذا اليوم ع�ن مرشوع يوضع
امام�ك للتفاوض او عن عقد تريد ان ّ
توقعه او
اتفاق تعقده
عاطفي�اً :اذا لم تكن مخلص�ا ً مع الرشيك ،من
األفض�ل أال تصارح�ه بمش�اعرك تجاهه وإال
ساءت األمور الحقا ً

السرطان
مهني�اً :يتي�ح أمامك ه�ذا اليوم فرص�ا ً للعمل
ّ
الحس�اد
يجب أن تبقى رسيّة وبعيدة عن أعني
لئال يحاولوا أن يدبروا لك مكيدة إليقاعك بها
عاطفي�اً :تق�وى املش�اعر وق�د تتع�ارض مع
الفرص ،إالّ أنك قادر عىل تنفيذ رغبة أو تحقيق
أمنية ،وانتبه لكلماتك ومظهرك وترصّ فاتك

اجلدي
مهنياً :الجدي�ة التي أظهرتها يف العمل تنعكس
علي�ك إيجاباً ،وهذا ما يس�اعدك يف التعامل مع
الزمالء بثقة أكرب
عاطفي�اً :ترصفات الرشي�ك الغريب�ة نوعا ً ما
لن ترضيك ،فح�اول أن ّ
توفق بينك وبينه ،فهذا
أفضل لكما لئال تصطدما بما ال يعجبكما

www.almustakbalpaper.net
مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط الثانية
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة4761/1 /
املحل�ة او رقم و اس�م املقاطعة 45 /ام
حالنه
الجنس /ارض الدار مع بنائها مفروس
لدارين
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة1,98,66 /م
املش�تمالت /استقبال و هول و صالة و
مطب�خ و غرفتني ن�وم وصحيات الدار
االول و الثاني اس�تقبال و هول و غرفه
نوم و مطبخ وصحيات
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب الدار
مقدار املبيع )85,000,000( /
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف
واس�ط الثانية باملزايدة العلنية العقار
املوص�وف اعاله العائد للرهني (س�كر
حات�م عب�د ع�ي )لق�اء طل�ب الدائ�ن
املرته�ن (م�رصف الخلي�ج التج�اري)
البال�غ ( )32,500,000اثنان و ثالثون
ملي�ون و خمس�مائة ال�ف دينار فعىل
الراغب يف االشراك مراجعة هذه الدائرة
خالل (30يوم�ا) اعتبارا من اليوم التايل
لتاريخ النرش هذا االعالن مس�تصحبني
معهم تأمينات قانونية نقدية او كفاله
برصفي�ة ال تقبل عن  %10م�ن القيمة
املق�درة ( )85,000,000خمس�ة و
ثمان�ون ملي�ون دين�ار وان املزاي�دة
س�تجري يف الس�اعة ( )12ضه�را م�ن
اليوم االخر
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف واس�ط
الثانية
��������������������������������
مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط الثانيه
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة6228/2 /
املحل�ة او رق�م و اس�م املقاطع�ة44 /
السفحه
الجنس /ارض الدار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة200 /م
املش�تمالت /اس�تقبال و هول و غرفة
نوم و صحيات
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب الدار
مقدار املبيع  )70,000,000( /سبعون
مليون دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف
واس�ط الثانيه باملزايدة العلنية العقار
املوصوف اع�اله العائد للرهني (س�عد
كاظ�م جليل)لقاء طل�ب الدائن املرتهن
(م�رصف الخلي�ج التج�اري) البال�غ
( )19,500,000تس�عة ع�رش مليون و
خمس�مائة الف دينار فع�ىل الراغب يف
االش�راك مراجع�ة هذه الدائ�رة خالل
(30يوم�ا) اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل
لتاريخ النرش هذا االعالن مس�تصحبني
معهم تأمينات قانونية نقدية او كفاله
برصفي�ة ال تقبل عن  %10م�ن القيمة
املقدرة ( )70,000,000سبعون مليون
دينار
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف واس�ط
الثانيه
��������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد  :ش ج 4103
التاريخ 2021/5/4 :
بناء ع�ىل طل�ب املواطن (عقي�ل نعمه
مزهر ) طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله
(الجعيفري ) بدال من ( العبايس) الوارد
يف قي�ده فم�ن لديه اع�راض مراجعة
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام املادة
( )22من قان�ون البطاقة الوطنية رقم
 3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

االسد
مهني�اً :يتح�دث هذا الي�وم عن رب�ح أو فرصة
ملواصل�ة مرشوع غال عىل قلبك ،وأنت تس�كنك
ديناميكي�ة كبرة وتكون قادرا ً عىل كس�ب ثقة
ً
عاطفي�ا :القناعة التي ّ
ترس�خت عند
اآلخرين.
الرشيك قد تدفعه إىل اتخاذ قرارات غر مدروسة،
فسارع إىل توضيح األمور قبل تفاقم الوضع

الدلو
مهنياً :معاكسة مارس ومركور لك تعرض لبعض
املشاكل واملصاعب ،لكن تأتيك بفرص استثنائية
جميلة ج�داًّ ،
وظفها يف الحقل ال�ذي تنجح فيه.
عاطفياًّ :
تعرب عن نفس�ك بحُ نك�ة ومهارة وتربز
مواهب�ك ،فتك�ون االنطالقة مهم�ة لفرة واعدة
جدا ً مفعمة بالنتائج املفرحة واملفيدة

اعالن
إىل الرشي�ك الذي ال يحرض  /عي عباس
مبارك
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق
اإلس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف وذلك
الق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك
بالبناء ع�ىل القطعة املرقم�ة / 2094
 116خان الحماد
طالب القرض
ياسني امر حسني
��������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف الزبر
العدد/428 :بحث2021/
التاريخ2021/5/23 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /عي عزيز مسر
اقامت زوجتك املدعي�ة زينب عبد العايل
بري بالدع�وى الرشعي�ة املرقمة أعاله
والتي تطلب فيه الحكم بالتفريق ولدى
تبليغك بموجب كتاب مركز رشطة املربد
بالعدد  3508يف  2021/4/18فقد تبني
أنك مرتحل اىل جهة مجهولة
وعليه قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني
محليتني رس�ميتني للحضور امام هذه
املحكم�ة يف مكت�ب البح�ث االجتماعي
ي�وم  2021/5/31الس�اعة الع�ارشة
صباح�ا َ ويف حال عدم حضورك س�وف
تجري جلس�ة البحث االجتماعي بحقك
غيابياَ.
القايض األول  /محسن سلمان فيصل
��������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
اعالن
قدمت املس�تدعية ( افتخار احمد سعيد
) طلب�ا اىل محكمة االحوال الش�خصية
يف الدجي�ل يطلب في�ه نصبها قيما عىل
ولده�ا املفق�ود ( صالح حس�ن س�عيد
) وذل�ك لكون�ه فق�د بتاري�خ / 5 / 8
 2016وانقطع�ت اخب�اره فع�ىل م�ن
لديه اع�راض عىل صدور الحجة تقديم
اعراضه خالل ثالث�ون يوما من تاريخ
االعالن.
القايض
معد نجم عبيد
��������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/222 /
التاريخ 2021/6/3
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف االرشف
العق�ار تسلس�ل  3/13677الواق�ع يف
ص�دام العائد للمدين س�عد محمد عبد
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن ( حس�ني
مطرود عب�د الله ) البالغ تس�عة عرش
ملي�ون دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة ثالثني
يوم�ا تبدا من اليوم الت�ايل والداللية عىل
املشري
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقم�ه  3/13677 /ح�ي
صدام
 � 2جنسه ونوعه  :دار
 � 3حدوده واوصافه  /بلدية النجف
 � 4مشتمالته العقار يقع عىل شارعني
فرعي�ني احدهم�ا  15م واالخ�ر  10م
ويتكون من ساحة امامية ارضيتها من
الكايش املوزئيك وصحيات اثنان مطبخ
وصالة واستقبال وغرفتني نوم وحمام
االرضية م�ن الكايش املوزائي�ك العادي
والج�دران مغلف�ة به�زاره  120س�م
س�راميك فقط والباقي ملبوخ بالبورك
ما ع�دا املطبخ فهو ملبوخ باالس�منت
املصبوغ والسقف صاجة وسلم خارجي
ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول وق�د وجدن�ا
الطاب�ق االول يتك�ون م�ن ث�الث غرف
نوم وصال�ة واملطب�خ والصحيات وهو
مسقف بالشيلمان االرضية من الكايش
ولجدران ملبوخ بالبورك وبب اخر تطل
عىل الش�ارع الفرعي  10م ومجهز ماء
وكهرباء
 � 5مساحته  2 / 58,66م
 � 6درجة العمران  /دون املتوسط
 � 7الش�اغل  /س�عد محمد عبد يرغب
بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر
 � 8القيمة املقدرة  /مائة وس�تة عرش
ملي�ون وس�بعمائة وثمانية وس�بعون
الف

العذراء
مهنياً :يتحدث هذا اليوم عن بعض االنقالبات أو
عن سذاجة تظهرها إزاء بعض املخادعني ،فكن
حذرا ً جدا ً يا عزيزي .عاطفياً :تتسلّم رسالة من
الرشي�ك تحمل إليك خربا ً مهما ً يدخل البهجة إىل
قلبك ،فتقرر أن تكافئه بتمضية عطلة أس�بوع
معه يف أحد املنتجعات السياحية الجبلية

احلوت
مهنياً :يش�ر هذا الي�وم اىل التخلص من بعض
التعقيدات ،وربما تطل عىل تغير مكان اإلقامة
واالنتقال إىل مكان جديد
لكن أمرا ً
عاطفي�اً :ترتاح إىل األوضاع والعالقةّ ،
ما يؤثر سلبا ً يف العالقة ويف أسلوب تعاطيك مع
الرشيك.
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بسبب البطاقات امللونة ..العبان سيغيبان
عن املنتخب
المستقبل العراقي /متابعة
ع�اود املنتخ�ب العراق�ي لكرة
الق�دم ،وحدات�ه التدريبي�ة
اس�تعدادا ً للمباراة مع منتخب
هون�غ كون�غ ،فيم�ا س�يغيب
العب�ان ع�ن تش�كيلة املنتخب
بسبب تراكم البطاقات امللونة.
وس�يجري العب�و املنتخ�ب
العراق�ي تدريبات�ه ع�ى ملعب
مدين�ة حم�د يف العاصم�ة
البحريني�ة املنام�ة ،تحض�را ً
للمباراة التي ستقام يوم الجمعة املقبل،
ضمن مباريات املجموع�ة الثالثة للدور
الثان�ي للتصفي�ات اآلس�يوية املزدوجة
املؤهل�ة ملونديال قط�ر  2022ونهائيات
كأس آسيا  2023يف الصني.

وسيفتق ُد املنتخب لخدمات الالعبني عالء
مهاوي وأمجد عط�وان يف مباراة هونغ
كون�غ ،بع�د حصولهم�ا ع�ى بطاقات
صفراء يف مب�اراة كمبوديا أمس االثنني
الت�ي انته�ت بف�وز املنتخ�ب العراق�ي
بأربعة أهداف مقابل هدف.

توتنهام حيدد ثمن
هاري كني

فريق أملاين يرفض التحاق العب عراقي
بمنتخب الشباب
المستقبل العراقي /متابعة

وس�يكون الالعب س�عد ناطق
متاح�ا ً للعب يف املب�اراة املقبلة،
بعد غيابه ع�ن مباراة كمبوديا
بسبب تراكم البطاقات امللونة
أيضا ،بينما سيواصل الالعب
إبراهي�م باي�ش تدريبات�ه
الجماعية م�ع املنتخب ،عى
أمل اختب�ار جاهزيت�ه البدنية
والفني�ة م�ن أجل املش�اركة يف
مب�اراة الجمع�ة أم�ام هون�غ
كونغ.
يش�ا ُر إىل أن منتخبن�ا الوطني
يتصدر ترتيب املجموع�ة الثالثة برصيد
 14نقطة من س�ت مباريات ،مقابل 12
نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين
اللذي�ن لعبا س�بع مباري�ات ،و 5نقاط
لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

َ
رف�ض ن�ادي فيكتوري�ا كول�ن األملان�ي
التحاق بالالعب العراقي املحرتف «يوسف
أم�ني» بصف�وف منتخ�ب الش�باب ال�ذي
يس�تعد للمشاركة يف بطولة كأس العرب يف
مرص .
َ
وقال مدرب منتخب الش�باب ،عماد محمد
يف بي�ان :ان «ن�ادي فيكتوريا كولن االملاني
رفض تفريغ الالعب (يوسف أمني) بكتاب
رسمي من دون ذكر األسباب».
َ
وأضاف ،ان «املالك التدريبي للمنتخب تابع

عن كثب مستوى الالعب وتم توجيه دعوة
رسمية له لالنضمام لصفوف املنتخب».
وأش�ا َر محمد اىل انه «م�ن املؤمل أن ينضم
محرتفون آخرون لصفوف منتخب الشباب
خالل تواجدنا يف املعس�كر التدريبي يف مرص

أسامة رشيد يدعم
صفوف خورفكان

برشلونة حيول بوصلته إىل اجلزائري حمرز
المستقبل العراقي /متابعة
كشف برنامج «الش�رنغيتو» اإلسباني الشهر ،أن نادي
برش�لونة يدرس فكرة التعاقد مع جناح نادي مانشسرت
س�يتي ،الجزائ�ري ري�اض محرز خ�الل ف�رتة االنتقاالت
الصيفية الحالية
وزعم املصدر ،أنه حدث نقاش حول محرز أثناء اجتماع مسؤويل
برش�لونة مع وكالء زميله يف مانشس�رت س�يتي ،ال�دويل األملاني
إلكاي غوندوغان.
وكان�ت صحيفة «دييل ميل» الريطاني�ة ،قالت يف تقرير لها ،إن

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحفي إنجليزي ،عن الس�عر النهائي الذي
حدده توتنهام ،للسماح برحيل القائد هاري كني.
وترددت أنباء قوية عن رغبة هاري كني يف مغادرة توتنهام
هذا الصيف ،وذلك من أجل تعزيز مسرته بحصد األلقاب
الجماعية.
وبحس�ب صحيفة «إكس�ريس» ،فإن دانييل ليفي رئيس
توتنه�ام لن يف�رط يف خدمات هاري ك�ني ،بأقل من 150
مليون جنيه إسرتليني.
وأضافت أن ليفي يسعى لبقاء كني يف توتنهام ملوسم آخر
عى األقل ،إال أن الالعب نفسه ُيصمم عى الرحيل.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن عقد ك�ني مع توتنه�ام يمتد ل�
 3مواس�م أخ�رى ،وبالتايل ف�إن انتقال�ه إىل أي فريق آخر
يحتاج إىل رقم مايل ضخم.
وأشارت إىل أن ليفي سيبدأ يف النظر إىل العروض التي تبلغ
قيمتها  150مليون جنيه إسرتليني أو أكثر.
ونوهت أن مانشس�رت س�يتي يرغب بش�دة يف ضم هاري
كني ،لكنه سيواجه منافسة رشسة من غريمه مانشسرت
يونايتد.

المستقبل العراقي /متابعة

والذي يسبق البطولة».
يذك�ر ان منتخب الش�باب وق�ع يف مجموعة
تض�م منتخب�ات الس�نغال ولبن�ان وج�زر

نادي مانشسرت سيتي ،ينوي بيع محرز عند فتح نافذة انتقاالت
الالعبني لهذا الصيف ،بسبب رغبة اإلدارة يف الحصول عى تمويل
ع�دة صفق�ات أخرى ،قب�ل أن يرد النج�م الجزائ�ري عى هذه
اإلشاعات ،بتأكيده عى أنه يريد االستمرار مع الفريق السماوي
ال�ذي انضم إليه يف العام .2018وينته�ي عقد محرز ( 30عاما)
مع مانشس�رت س�يتي يف يونيو  ،2023وف�رض النجم الجزائري
اس�مه بقوة يف تشكيلة «السيتي» يف املوسم املنرصم ،وكان وراء
تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا ،حيث تألق بشكل الفت
يف أدوار خ�روج املغل�وب ،خاصة يف مباراة ال�دور نصف النهائي
ضد باريس سان جرمان ،التي سجل فيها ثالثة أهداف.

«رشط» من مبايب لتجديد تعاقده مع باريس سان جرمان

المستقبل العراقي /متابعة

كش�فت تقارير صحفية فرنس�ية رشط
النج�م الش�اب كيلي�ان مباب�ي لتجدي�د
تعاق�ده م�ع فريق باريس س�ان جرمان
الفرن�ي ،وذل�ك وس�ط ترقب م�ن ريال
مدريد.ورغ�م ترصيح�ات القطري نارص
الخليف�ي رئي�س باري�س س�ان جرمان
لصحيفة «ليكيب» الفرنس�ية ،والتي أكد
خالله�ا أنهم لن يبيع�وا مبابي أب� ًدا ولن
يكون حرا ً للرحيل ،إال أن املعلومات الواردة
م�ن صحيف�ة «ل�و باريزي�ان» ،تؤكد أن
املهاجم لم يتخذ قرارًا بعد بشأن مستقبله
وس�ينتظر انته�اء بطول�ة كأس أوروب�ا
للجلوس للتفاوض مع ناديه الحايل.ووعد

المستقبل العراقي /متابعة
تعاق�د ن�ادي خورف�كان اإلمارات�ي ،مع الالع�ب العراقي
أسامة رشيد ،يف صفقة انتقال حر ،ملدة موسم واحد.
وس�بق ألس�امة رش�يد ،اللعب لصالح منتخب�ات املراحل
السنية الهولندية ،قبل اللعب للمنتخب العراقي األول.
كما خاض رشيد ،تجربة االحرتاف الخارجي يف العديد من
األندية الرتغالية والبلغارية والرتكية.
وت�م توقيع الالعب بحضور عبد الله عامر الحمادي ،نائب
رئيس رشكة خورفكان لكرة القدم.
وأش�ار الحمادي ،إىل أن الالعب العراقي س�ينضم رس�م ًيا
ً
تحض�را النط�الق اإلع�داد للموس�م
لصف�وف الفري�ق،
الجديد.
م�ن ناحية أخرى ،ج�ددت رشكة خورف�كان لكرة القدم،
عق�د الرازي�يل رافايي�ل دودو ،ملدة موس�مني حتى نهاية
موس�م  ،2023-2022بع�د تألقه امللحوظ م�ع الفريق يف
املوسم املايض.
تج�در اإلش�ارة إىل أن خورف�كان نج�ح يف البق�اء بدوري
الخليج العربي يف املوس�م املايض ،وقدم مس�تويات جيدة
كفري�ق حدي�ث العهد ب�دوري املحرتفني ،وال�ذي صعد له
موسم .2019-2018

المستقبل العراقي /متابعة

الخليفي يف حديثه لصحيفة «ليكيب»،
بأنهم سوف يصنعون واحدة من أكثر
ً
نش�اطا يف الس�نوات األخرة
األسواق
وس�تكون الصفقة األوىل التي ستصل
هي الهولن�دي جورجيني�و فينالدوم،
ع�ى الرغم من أنه ال ي�زال يتعني عليه
تعزي�ز كال الجانب�ني ومحاولة إحداث
نقلة نوعي�ة يف خط الوس�ط.وذكر ت
التقاري�ر الفرنس�ية أن تجدي�د نج�م
ً
مرشوطا
باريس س�ان جرمان يظ�ل
ً
فريقا تنافس ًيا يطمح معه إىل
بصناعة
الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.وأشارت
إىل أن مباب�ي لي�س يف عجل�ة م�ن أم�ره
لتجديد عقده ،ويواصل انتظار قيام قادة
باري�س س�ان جرمان بتحقي�ق االندماج

لتحقي�ق م�رشوع ناج�ح وطم�وح عى
املدى القصر.وسيكون السوق القادم من
أه�م أس�واق االنتقاالت يف تاري�خ باريس
س�ان جرمان ،حي�ث تق�ام كأس العالم
يف قطر يف ع�ام  2022ويري�د النادي بأي

غرينوود يف املركز الثاني ،بقيمة س�وقية بلغت  178مليون
ي�ورو ،متبوعا بزميله يف نفس الفري�ق ،مواطنه ،ماركوس
راش�فود ( 159.1مليون يورو).أما املركز الرابع ،فكان من
نصيب نجم هجوم بوروس�يا دورتموند ،النرويجي إيرلينغ
هاالند ( 155.5مليون يورو) ،تاله يف القائمة ،صانع ألعاب
مانشسرت يونايتد ،الرتغايل برونو فرنانديز ( 154.3مليون
يورو).وجاء العب خط وسط برش�لونة ،الهولندي الشاب،

بويو :إنريكي سيفضل هذا احلارس
يف يورو 2020

طلب اإليطايل كارلو أنشيلوتي ،مدرب ريال مدريد ،التعاقد
مع أحد الالعبني البارزين يف صفوف نابويل.
ً
ووفقا لرنامج «الش�رنجيتو» اإلسباني ،فإن أنشيلوتي

المستقبل العراقي /متابعة

رصح باك�و بويو ح�ارس مرمى منتخب
إسبانيا وريال مدريد وإشبيلية السابق أن
كل من ديفيد دي خيا (مانشسرت يونايتد)
وأوناي س�يمون (أتلتيك بيلباو) وروبرت
سانش�يز (برايت�ون) وكيب�ا أريزاباالج�ا
(تش�يلي) ،ال�ذي ت�م اس�تدعاؤهم
للمنتخ�ب ،ه�م «ح�راس جي�دون ،لكن
ليسوا األفضل».
وق�ال بوي�و خ�الل حف�ل تقدي�م بطولة
كأس إيس�كار ،بحضور مدرب (ال روخا)
الس�ابق فيس�نتي دي�ل بوس�كي« :دي
خيا ه�و األكثر خرة رغ�م التخبط خالل
األعوام املاضية».
وتاب�ع« :س�يمون ح�ارس ش�اب يلع�ب
أساسيا منذ عامني ،وبدأ روبرت سانشيز
اللعب منذ فرتة قصرة لكنه قدم موس�ما
رائعا يف الريميرليج».

وأضاف« :س�يدور النقاش حول حراس�ة
املرمى ،ال أفضل أحدا عى حساب البقية.
يب�دو أن لوي�س إنريك�ي س�يمنح الثقة
لسيمون».
وفيم�ا يخ�ص كيبا ،الذي انضم ملعس�كر
منتخ�ب إس�بانيا بع�د إصاب�ة القائ�د
س�رجيو بوس�كيتس بكوفيد ،19-اعتر
بوي�و أن�ه «كان حارس�ا ممي�زا يمتل�ك
إمكان�ات كبرة إال أنه تعرض النتكاس�ة
حادة يف تشيلي».
وأردف« :أعتق�د أن�ه أه�در فرصة ذهبية
لالنضمام إىل ريال مدريد».
وأكد« :نمر بأزمة كبرة يف حراسة املرمى.
فرق الدوري اإلس�باني ليس لديها حراس
مرمى يصلح�ون للمنتخ�ب ،وهناك عدد
مف�رط م�ن الح�راس األجان�ب رغ�م أن
الحارس اإلسباني لطاملا كان موهوبا».
وأت�م بقوله« :لم يعد هن�اك الكثر منهم،
يصعب إيجاد حارس».

فرينك�ي دي يونغ يف املركز الس�ادس ،بقيم�ة  138مليون
ي�ورو ،وت�اله زميله اإلس�باني بيدري غونزالي�س (133.2
مليون يورو) يف املركز الس�ابع ،أما املركز الثامن فكان من
نصيب الظهر األيرس لنادي بايرن ميونخ ،الكندي ألفونسو
ديفيز ( 131.6مليون يورو) ،وجاء من بعده ،نجم أتلتيكو
مدري�د ،الرتغايل جواو فيلكس ،بقيمة  127.8مليون يورو.
واختتم متوس�ط ميدان نادي تش�يلي ،اإلنجليزي ماسون

يرغب يف التوقيع مع فابيان رويز ،العب وسط نابويل.
وس�بق أن حاول ريال مدريد التعاقد مع رويز يف املوس�م
امل�ايض ،لك�ن إدارة ناب�ويل تمس�كت باس�تمرار الالعب
اإلس�باني.يذكر أن أنشيلوتي سبق أن عمل مع رويز ملدة
موس�م ونصف يف ناب�ويل ،قبل إقالة امل�درب اإليطايل من

قي�ادة البارتينوبي.ويرتبط فابيان روي�ز صاحب ال�25
عامً �ا بعق�د مع ناب�ويل حتى يوني�و  /حزي�ران .2023
وانتق�ل روي�ز إىل نابويل يف صي�ف  ،2018قادمً ا من ريال
ً
ً
أساس�يا يف تش�كيلة
عنرصا
بيتي�س ،ورسعان ما أصبح
البارتينوبي.

ماونت ،قائمة الع�رشة األوائل ،بقيمة  123.6مليون يورو.
وتراجع نجم باريس سان جرمان ،الفر ني كيليان مبابي
إىل املركز ال� ،12بقيمة تسويقية تتجاوز  118مليون يورو،
بينم�ا جاء زميله الرازييل ،نيمار دا س�يلفا يف املركز ال�،71
بع�د ترنح مس�تواه يف الفرتة األخ�رة ،وع�دم تحقيقه أي
لق�ب كبر مع «الب�ي إس جي» هذا املوس�م ،ذلك باإلضافة
إىل تقدمه يف السن.

سانشو يصدم مانشسرت يونايتد برغبة مفاجئة
المستقبل العراقي /متابعة
يبق�ى مص�ر اإلنجلي�زي ج�ادون سانش�و،
ً
غامض�ا هذا
مهاج�م بوروس�يا دورتمون�د،
الصي�ف ،رغ�م ارتباط�ه بعق�د م�ع الن�ادي
األملاني حتى صي�ف  .2023وهناك أنباء تفيد

باحتمالية رحيل الدويل اإلنجليزي الش�اب عن
ملعب سيجنال إيدونا بارك هذا الصيف ،وذلك
يف ظ�ل مح�اوالت مانشس�رت يونايت�د للظفر
بتوقيع�ه يف أق�رب فرص�ة .رغم ذل�ك ،ذكرت
صحيفة «التايمز» انفتاح سانش�و عى فكرة
االنتقال ألحد عمالقي الدوري اإلسباني ،ريال

مدري�د أو برش�لونة ،وهو ما س�يزيد صعوبة
مهمة الش�ياطني الحمر لنيل توقيعه .وأفادت
تقاري�ر صحفي�ة ،مؤخ�رًا بثق�ة اليونايتد يف
الحص�ول ع�ى توقي�ع صاح�ب ال�� 21عامً ا
مقابل  80مليون جنيه إسرتليني ،حيث أبدى
دورتموند مرونة يف تخفيض املبلغ املطلوب.

مدرب هولندا يفرس قراره الغريب بشأن «صدمة دي بيك»
المستقبل العراقي /متابعة

أكد فرانك دي بور مدرب منتخب هولندا ،أن استدعاء
أي الع�ب جديد لتش�كيلة الفريق الوطن�ي قبل وقت
قص�ر جدا م�ن بطولة أوروبا س�يؤثر عى اس�تقرار
الفريق ،وذلك يف محاولة لتفسر القرار املفاجئ بعدم
تعويض الالعب املصاب دوني فان دي بيك.
وقال دي بور ،يف بي�ان نرشه االتحاد الهولندي بعدما
عرت وسائل إعالم عن دهشتها لهذا القرار« :انضمام
أي عن�رص جدي�د إىل التش�كيلة يف ه�ذه املرحل�ة من

ثمن إنقاذ مبابي ونيمار ليقود الثنائي
الفريق يف الفرتة املقبلة ،والتي يس�عى
خالله�ا النادي العاصمي لصناعة أحد
أقوى الفرق يف العالم.ويف باريس سان
جرمان ال يزال�ون يدركون أن األولوية
اآلن ،باإلضافة إىل التوقيعات الجديدة،
هي تجديد التعاقد مع مبابي.وينتهي
عق�د مبابي مع باريس س�ان جرمان
بنهاية املوس�م املقب�ل ،2022-2021
ويح�ق ل�ه التوقيع ألي فري�ق يف فرتة
االنتق�االت الش�توية املقبلة يف ش�هر
يناير.ويأم�ل ن�ادي ري�ال مدري�د يف أن
يس�تمر مباب�ي دون تجدي�د عق�ده مع
باريس س�ان جرمان ،وذلك حتى يتمكن
ً
مجانا يف املوسم املقبل.
من التعاقد معه

أنشيلويت يطلب التعاقد مع نجم نابويل

قائمة أغىل  100العب يف العامل ..سيطرة إنجليزية وحضور ثالثي عريب

وضع املركز الدويل للدراسات الرياضية ،العب الوسط املهاجم
لنادي مانشس�رت س�يتي ،اإلنجليزي فيل فودين ،عى رأس
قائمة الالعبني األعى قيمة تس�ويقية ،بقيمة تتجاوز 190
مليون يورو.وس�يطر الالعبون اإلنجلي�ز عى املراكز الثالثة
األوىل يف القائمة ،حيث جاء جناح مانشسرت يونايتد ،ماسون

القمر ،وسيفتتح مباريات املجموعة بمالقاة
جزر القمر يف الحادي والعرشين من الش�هر
الحايل.

اس�تعداداتنا ال يعتر قرارا صائبا ..االستعدادات بدأت
بالفعل قبل أس�بوعني ولذا أع�ارض انضمام أي العب
جديد».وأضاف« :لدينا أيضا ما يكفي من العبي خط
الوس�ط يف التش�كيلة لتعويض هذه الرضبة القوية.
بالطب�ع قد أغ�ر رأيي يف بعض األحي�ان لكني أفضل
ترك التشكيلة كما هي يف الوقت الراهن».
واس�تبعد فان دي بيك ( 24عاما) يف وقت سابق اليوم
الثالث�اء بس�بب إصاب�ة لم يكش�ف عنه�ا ،لتتقلص
تش�كيلة هولندا إىل  25العبا ،رغم أن البطولة تس�مح
بوجود  26العبا.وأضاف دي بور« :من املؤس�ف دائما

استبعاد أي العب بسبب اإلصابة»
لك�ن م�درب هولن�دا حص�ل ع�ى بع�ض
األنب�اء الطيبة بعودة ماتي�س دي ليخت إىل
التدريبات اليوم.واش�تكى قلب الدفاع البالغ
عم�ره  21عاما من مش�كلة يف أعى الفخذ،
وغاب عن مب�اراة جورجيا الودية يوم األحد،
وت�درب بمف�رده أم�س اإلثن�ني.واآلن أمامه
عدة أيام قليلة الس�تعادة لياقته قبل أن تستهل
هولندا مش�وارها أمام أوكرانيا يف بطولة أوروبا ،يوم
األحد املقبل يف أمسرتدام.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة
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مساحة للرأي

امـضـاءات

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني

أميمة كاظم الطائي

عشوائيات املجتمع

تق ُدم الدول وازدهارها يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالتنظيم اإلداري فيها
وذلك من خالل وضع الس�ياقات الصحيحة يف مسارها املرسوم لها
وف�ق تخطيط اس�راتيجي يتم من خالله اعداد دراس�ات مس�بقة
للمس�تقبل القريب وفق خطط محدده لها ،لذلك نجد ان التخطيط
العمران�ي يتغ�ر ويختلف تبعا ً لحاج�ة املجتم�ع وتطوراته ،كذلك
الخدمات األخرى التي تقدمها الدولة ملجتمعها.
ولعل من اهم الخطط االسراتيجية للدولة تكمُ ن يف عملية التنظيم
اإلداري وط�رق ادارته�ا ومنها تنظي�م الطرقات العام�ة (الداخلية
والخارجية) بجميع متعلقاتها من جسور وانفاق وغرها.
هذا من جانب ومن جانب اخر فأن الخطط املستقبلية تشمل تحديد
آلية وطرق االس�تراد للم�واد من قبل التجار وف�ق حاجة املجتمع
الفعلية واستيعاب الشارع لها.
ُ
وحي�ث ان اس�تراد بعض امل�واد قد ج�اء يف أوق�ات كان البلد يمر
بتحدي�ات خارجية عصيبة وع�دم وجود محددات آللية االس�تراد
حيث تم اس�تراد كمي�ات كبرة م�ن الدراجات الناري�ه وبأحجام
مختلف�ة م�ن (التكت�وك والس�توته) ن�زوالً والت�ي تج�وب الطرق
الداخلي�ة وتزاحم العجالت األخرى دون التقييد بضوابط وتعليمات
املرور (بدون لوحات تس�جيل وبدوم اجازات س�وق وبدون رس�وم
حكومية) ال ب�ل بعضها يقودها أطفال ال تتج�اوز أعمارهم ()١٠
سنوات والذين يفتقدون لألدراك الحيس والفكري يف كيفية التعامل
م�ع عوارض الطرق لذلك نج�د هناك الكثر من الح�وادث املرورية
ً
نتيجة لهذة العشوائية.
والجنائية واالرهابية
وكذا الحال بالنسبة لعجالت الحمل التي تستخدم الطرق الخارجية
وبعض س�ائقيها من الذي�ن ال يمتلكون مقومات قي�ادة العجالت
الت�ي اقرتها األنظم�ة املرورية ال بل بعضهم قد يك�ون من العمالة
األجنبي�ة (بن�گال) وبعضه�م يتصور ان�ه قد امتل�ك الطريق حيث
تجدهم يقودون مركباتهم برسعة فائقة ويتسابقون مع العجالت
الصغ�رة ويزاحمونه�م م�ن خ�الل اس�تخدامهم للجان�ب االيرس
للطرق الخارجية املخصصة لالجتياز مما يضطر أصحاب العجالت
الصغ�رة اجتيازهم (خطأً) م�ن اليمني وكثرا ً م�ا تحصل حوادث
مميته بسبب ذلك.
وهن�ا ال بد ان نؤكد عىل ان الس�ياقة (ف�ن وذوق واخالق) لذا صار
م�ن الرضوري ان تكون هناك عقوبات رادعه ملن ُيس�ئ اس�تخدام
الطرق�ات وتش�ديد تلك العقوبات ع�ىل كل من يتج�اوز عىل رجال
املرور الذين يس�عون جاهدين من اجل تنظيم حركة السر واملرور
متحملني متغرات األج�واء املناخية من اجل فرض النظام املروري
ً
خدمة للصالح العام.

العشوائية سيدة املشهد احلرضي

كـاريكـاتـير

«األول من نوعه» ..العتبة احلسينية تعلن انشاء مركز طبي ملعاجلة املصابني بالساللة اهلندية
أعلن�ت العتب�ة الحس�ينية
املقدس�ة عن تحقيق نس�ب
متقدم�ة بإن���ش�اء مرك�ز
(س�المتك الطب�ي الخ�ري)
األول من نوعه والذي سيدخل
للخدم�ة قريبا لدع�م جهود
وزارة الصح�ة يف مواجه�ة
جائحة كورونا.
وق�ال مدي�ر املرك�ز به�اء
الوائ�يل يف حدي�ث صحف�ي،
إن�ه «بتوجيه مبارش من قبل
ممثل املرجعية الدينية العليا،
واملت�ويل الرشع�ي للعتب�ة
الحس�ينية املقدس�ة عب�د
املهدي الكربالئي ،وبعد ورود
م�ؤرشات خط�رة بدخ�ول
املتح�ور الهندي لفروس (كورونا) ،وبمتابعة
ميدانية من قب�ل رئيس هيأة الصحة والتعليم
الطب�ي يف العتب�ة الحس�ينية س�تار جب�ار
الساعدي تم وضع خطة لتأهيل مركز الشفاء
( )١يف كرب�الء ،وتحويله إىل مركز عزل متطور
جدا بواق�ع ( )54رسيرا ،فض�ال عن تجهيزه
بأحدث األجهزة طبية حديثة بمواصفات ذات

األخيـرة

مناش�ئ عاملية» .وأوض�ح أن «الغاية من هذا
املركز هو الس�يطرة ع�ىل الف�روس وكيفية
مكافح�ة الع�دوى ،إضاف�ة إىل تجهي�ز املركز
بمنظوم�ات متط�ورة منها منظوم�ة اإلنذار
املبك�ر ألي حري�ق أو عط�����ل كهربائ�ي،
إضافة إىل اس�تحداث منظومة أوكسجني ليتم
االس�تغناء عن اس�تعمال قناني الغ�از ،وذلك
لتأمني سالمة الكوادر الطبية من العدوى».

دراسة حتذر من خطر القهوة
عىل البرص

خلصت دراس�ة أجراها علماء أمريكيون إىل أن اس�تهالك كميات مفرطة
من الكافيني يزيد من خطر اإلصابة بالغلوكوما أكثر ب� 3أضعاف لدى من
يعانون ارتفاع ضغط العني .وكش�فت الدراسة التي نرشت يف مجلة “طب
العيون” األمريكية ،أن “الخرباء حللوا س�جالت أكثر من  ١2٠ألف مشارك
تم جمعه�ا بني عامي  2٠٠6و ،2٠١٠حي�ث كان املتطوعون الذين قدموا
عينات الحمض النووي الخاصة بهم بني  39و 73عاما” .وأشار املرشفون
عىل الدراس�ة إىل “ع�دد املرشوبات املحتوية عىل الكافي�ني التي يرشبونها
يومي�ا ،وكذلك األطعم�ة التي تحتوي عىل الكافيني الت�ي تناولوها ويف أي
حصص” .وكشفت الدراسة أنه “بعد ثالث سنوات ،تم قياس ضغط العني
وفحص أعني املشاركني .بشكل عام ،حيث لم يرافق تناول كميات كبرة
م�ن الكافيني مع زيادة خطر ارتفاع ضغط العني أو الغلوكوما ،ومع ذلك،
ف�إن ربع املتطوعني ممن لديهم أعىل قابلية وراثية لإلصابة ،أرتفع لديهم
خطر اإلصابة بالغلوكوما أو ما يعرف ب�(املياه الزرقاء)”.

العراقـي

وأض�اف أن «هناك اخت�الف كبر
بني مركز س�المتك الخري وبقية
املراك�ز ،حي�ث ت�م اس�تحداث
تقني�ات جدي�دة الكروني�ة عالية
الدق�ة ،وكذلك كيفي�ة التعامل بني
الطبيب املخت�ص والكوادر الطبية
التي ترشف عىل امل�رىض املصابني
بف�روس (كورون�ا) ،حي�ث يت�م
استقبال املصاب منذ دخوله املركز
بدون أي مراف�ق من ذويه حفاظا ً
عىل س�المتهم من انتشار العدوى
والتالم�س ،ويت�م توف�ر غ�رف
ً
خاصة للمرافقني ،ويكون التواصل
مع مرضاهم بتقنية ( ،)ITاضافة
ً
خاص�ة
إىل كام�رات وشاش�ات
لالطمئن�ان عىل صح�ة املريض».
يذكر أن العتبة الحس�ينية املقدس�ة وبحسب
توجيه�ات ممث�ل املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا،
واملت�ويل الرشع�ي للعتب�����ة املقدس�ة عبد
املهدي الكربالئ�����ي ،وضع��ت وس�خرت،
كافة امكانياتها لدعم وزارة الصحة يف حربها
ملن�ع تف�يش جائح�ة (كورون�ا) ويف جمي�ع
محافظات العراق.

بالصور« ..األرض السوداء»
بإرشاف الساعدي

ن�رش اعالم جهاز مكافح�ة االرهاب ،صورا ً من عملي�ات قواته .وذكر
بيان له ان «عمليات {األرض الس�وداء} أنطلقت بإرشاف ش�خيص من
قب�ل رئيس جه�از مُ كافحة اإلره�اب الفريق األول الرُك�ن عبد الوهاب
الس�اعدي» .وتن�فذ القوات األمني�ة عمليات مستمرة ضد فلول وخاليا
عصاب�ات داعش االرهابية يف مناطق بني محافظات دياىل وصالح الدين
وكركوك ونينوى واالنبار التي ينشط بها االرهابيون.

استنكرت التهديدات اليت طالت الصحفي حممد اجلابري

الصحفيني  /فرع البرصة حتث السلطات عىل تقديم الدعم ألصحاب الكلمة والصوت
نقابة
ّ

البرصة  /املستقبل العراقي
أك�دت نقاب�ة الصحفيّ�ني العراقيّ�ني ف�رع
البرصة ،أمس الثالثاء ،اس�تمرارها بالوقوف
إىل جان�ب الصحفي�ني ،فيم�ا حث�ت القضا َء
العون
العراقي والسلطات األمنيّة عىل تقديم
ّ
ِ
والدعم الالزم ألصحاب الكلمة والصوت الحي
للعراق وأهله الصحفيّني واإلعالميّني.
وقال�ت نقاب�ة الصحفيّ�ني العراقيّ�ني ف�رع
الب�رصة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي
التحديات والعقبات
نس�خة منه أنه رغ َم ك ِل
ِ
التي واجهتنا جميعاً ،إال إننا نؤك ُد ً
مرة أخرى
للصحفيّني واإلعالميّني يف البرصة ،استمرارنا
ّ
األبوي تجاه الجميع ،وس�عينا
بنهجنا
الدائم
ِ

الصع�اب
للوق�وف بجانبك�م يف كل
الحثي�ث
ِ
ِ
واملواق�ف ،وتبق�ى صدورنا رحب�ة ومتفائلة
ّ
ال�والدة ،أن
بالطاق�ات البرصيّ�ة الصحفيّة
ِ
بتقديم الرس�الة الرصين�ة وبأمان ٍة
تس�تم َر
ِ

تامة ودائمة».
ُ
«األمان�ة اإلعالميّة التي
وأضاف�ت النقابة أن
نحملها جميع�ا ً
ُ
تحتاج إىل الرصاح ِة والصدق
وإىل املثابرة والعط�اء ،وأن َ
كل ما تتعرضون
ُ
نحن عىل
وصعاب وأزم�ات
مخاط�ر
له م�ن
ٍ
ٍ
ومبارش
بالغ
ل
بشك
ونتابعها
بها
ة
تام
دراي ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مع املعني�ني يف البرصة وخارجها ،س�يما ما
تعرض ل� ُه مؤخرا ً
ُ
الصحفي «محمد
الزمي�ل
ّ
الجابري» من تهديدات».
العراقي والس�لطات
وحث�ت النقابة القضا َء
ّ
الع�ون والدع�م الالزم
األمنيّ�ة ع�ىل تقدي�م
ِ
ألصحاب الكلمة والصوت الحي للعراق وأهله
الصحفيّني واإلعالميّني.

غوغل ختترب ميزات جديدة يف متصفح Chrome
أعلنت غوغل أنها بدأت باختبار ميزات جديدة
مع بعض نسخ متصفح  Chromeيف عدد من
بلدان العالم.
وتبع�ا لغوغ�ل فإن واح�دة من أه�م امليزات
الجديدة التي بدأت اختبارها هي ميزة طورت
الكتش�اف الصفح�ات وامللفات املش�كوك يف
أمانها ومواق�ع التصيد االحتيايل عند تصفح
اإلنرنت ،وهي إحدى ميزات “التصفح اآلمن”

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

الت�ي أعلنت عنها أواخر الع�ام الفائت .ومع
تفعي�ل امليزة الجديدة س�يظهر للمس�تخدم
نوافذ تحذيرية خاص�ة عند محاولته تحميل
إحدى امللفات من اإلنرنت ،أو تحميل ملفات
لربمجيات م�ن متجر غوغل اإللكروني ،وقد
تظهر الرس�الة التي تحملها هذه النوافذ إذا
كان امللف آمنا ،أو قد تحذر املس�تخدم من أن
املل�ف قد يكون مش�كوكا يف أمره من ناحية

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

األم�ان ،ويمكن له أن يحمل�ه يف جهازه عىل
مس�ؤوليته الش�خصية .وأوضح�ت غوغ�ل
أن ه�ذه املي�زة س�تخترب عند املس�تخدمني
الذي�ن حصلوا عىل النس�خة  9١من متصفح
 Chromeالت�ي أطلق�ت مؤخرا ،وأش�ارت إىل
أن نح�و  % 75من الربمجيات التي س�تكون
متوفرة يف متجرها اإللكروني ستحصل عىل
“وضع املوثوقية” بالنسبة ألمان البيانات.
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قد يبدو الحدي�ث عن التخطيط العمراني قديما بالنس�بة للحديث املعارص
ع�ن جائح�ة كورونا واعداد خط�ط طموحة للتحول اىل امل�دن الذكية التي
اثبتت كفاءتها يف التعامل مع جائحة «كورونا» بش�كل اكرب مقارنة باملدن
التقليدية التي لم تش�هد تطورا كبرا يف اس�تخدام التكنولوجيا املتطورة يف
ادارة املراف�ق الحيوية و أنظمة الس�المة واالمان ،وامل�دن الذكية ُتعترب أحد
االف�كار الحديثة يف مج�ال التخطيط العمراني الذي يه�دف اىل تهيئة املناخ
املناس�ب الذي يس�مح للمجتمع�ات بإيجاد الوس�ائل الرضوري�ة لتحقيق
اطار معييش مناس�ب لس�كانها حيث تتوافر فيه اسباب الراحة والرفاهية
وبيئة امنه أقل تلوثا ،فكل هذه مؤرشات تدل عىل الصفات الرئيسية للمدن
الذكية.
يتضمن التخطي�ط العمراني وضع خطة تنموي�ة لتحقيق اهداف املجتمع
يف مي�دان وظيفي مع�ني ملنطقة جغرافية ما يف م�دى زمني محدد .فمهمة
التخطي�ط العمراني ليس�ت مهمة ش�خص او جه�ة معين�ة لذلك يصعب
تصنيفه ضمن مصن�ف واحد لتعدد االختصاص�ات املتعلقة به مثل االدارة
والسياسة والقانون االقتصاد وعلم الهندسة والبيئة واالجتماع وغرها.
عندما يتم وضع خطة عمرانية معينة سواء عىل مستوى التخطيط القومي
) National Planningال�ذي يك�ون عىل مس�توى الدول�ة ،ويتضمن إطارا
متكام�ال للتنمية عىل مس�توى الدول�ة ( أو التخطي�ط اإلقليمي Regional
 ) planningال�ذي يك�ون هم�زة الوص�ل ب�ني التخطيط القومي الش�امل
والتخطي�ط املحيل( او التخطيط العمران�ي ) Urban planningالذي يكون
عىل مس�توى الوحدات العمرانية املدن و االرياف ( ،فال بد من تقييم الحياة
العمرانية وايجاد حلول للمشاكل التي اثرت عىل جوة الحياة الحرضية حيث
ان الهدف األهم يف التخطيط العمراني هو توفر املحيط املالئم للسكان الذي
يمارس�ون فيه نش�اطاتهم مع األخذ بنظر االعتبار كافة املراجع الثقافية
والتاريخية واإلنس�انية التي تعطي للمدينة هويته�ا وللمجتمع الحضاري
أبعاده الحقيقية من خالل إعادة االعتبار للسكان.
تتع�رض امل�دن يف الوق�ت الراه�ن اىل نمو عمران�ي غر مس�بق التخطيط
نتيجة عدم اإلدراك والوعي لدى فئة من املجتمع عملت عىل حل مش�كالتها
اإلس�كانية بمفردها من خالل البناء العش�وائي وبسبب عدم توفر مخطط
عام وعدم تطبيق قانوني التخطيط والبناء الذي أسهم كثرا يف نمو الظاهرة
وانتش�ارها يف اغل�ب م�دن املنطقة العربية وق�د نتج عن ه�ذا ظهور بيئة
عمراني�ة غر مقبولة أثرت عىل النس�يج الحرضي املعم�اري للمدينة وعىل
جودة الحياة الحرضية أيضاً .واالخطر من هذا كله هو الس�كن العشوائي
«االحياء العشوائية» التي أضافت نسيج عمراني مشوه اىل الكتلة العمرانية
االساس�ية للمدينة وبذل�ك فقدت املدين�ة هويتها التاريخي�ة فتحولت من
مدينة تاريخية اىل مدينة عش�وائية .ويف هذا اإلطار البد من توضيح الفارق
بني بني املدينة التاريخية والعشوائية ،فاملدينة التاريخية هي املخططة وفق
نس�ق مناسب لنمط الحياة يف حقبة زمنية س�ابقة .أما املناطق العشوائية
يف املدن فهي مس�اكن مبنية بش�كل غر قانوني ،وعىل نحو غر مخطط له
وغر متسق مع القوانني واألطر التنظيمية السائدة .كل هذا يرض باملجتمع
أش�د الرضر ويزيد من الف�وارق الطبقية و ُيف ِقد املدين�ة هويتها التاريخية
والثقافي�ة .هنال�ك دعوة للتفك�ر يف كيفية تحقيق املواءم�ة ما بني النمو
السكاني والتخطيط العمراني عىل ان يسبق التخطيط النمو وليس العكس،
وذل�ك من اج�ل «مدينة أفضل لحي�اة أفضل» وهو العن�وان العريض لليوم
العاملي للمدن الذي اختارته األمم املتحدة ،بينما تسلط الضوء بشكل خاص
عىل موضوع «تغير العال�م :ابتكارات وحياة أفضل لألجيال القادمة» .هذا
ما دفع بعض الدول إىل إعادة النظر يف سياس�اتها املتبعة وتحديد سياسات
عمراني�ة جديدة مالئمة عمراني�ا ً لغرض التطوير والتحس�ني باإلضافة اىل
تطبيق معاير جودة الحياة وتطبيقها عىل السياسية العمرانية املختارة.
ل�م يعد بوس�ع أي منا ان ننكر خط�ورة التحديات التي تواج�ه مدننا لذلك
البد من الوعي الكامل بأهمية التخطيط العمراني يف حياة مدننا الذي يحتم
علين�ا توحيد الجهود من اجل مواجهة هذا الوضع املس�تعجل وال س�يما يف
مجال مكافحة العش�وائيات التي ال يهدد مس�تقبل مجتمعاتنا فحسب ،بل
يتيح أيضا فرصة لتغير طريقة عيش�نا ،فالتخطيط العمراني الس�ليم هو
اوىل الخطوات التي يجب ان نتخذها يف معالجة املش�كالت والتصدي للوضع
و حماي�ة مدننا من التكدس العمراني والس�كاني والوق�وف يف وجه النمو
السكاني ويعطيها آفاقا ً ارحب للتوسع يف مساكنها واسواقها وطرقاتها.
أن�ا مقتنعة تماما بان التخطيط العمراني الس�ليم يجعل املس�تقبل ممكنا ً
للمواطن�ني وال ُيبن�ى لفائدته�م فحس�ب ،ب�ل تتحق�ق إمكانيت�ه و ُيبن�ى
بإرشاكهم أيضا .ومن املهم أكثر من أي وقت مىض أن ن ُع َّد املشاريع التي من
شأنها أن تجمعنا ،وتع ِّزز تنوعنا ،وتبني الجسور بني املجتمعات لكي تكون
مدنن�ا بالص�ورة التي تليق بالحياة العرصية وهذا ما نس�عى لتحقيقه من
خالل التأكيد عىل اهمية التخطيط العمراني الس�ليم من اجل اقامة نموذج
للمدينة محوره االنسان يهدف اىل اعادة اضفاء الطابع االنساني عىل املدن
يف مواجه�ة تحديات النمو الس�كاني والتوس�ع العش�وائي للمدن وتحقيق
نم�وذج املدين�ة التي نحل�م به والت�ي تضاهي امل�دن العاملية يف مس�اكنها
ومرافقها وخدماتها.

دواء جديد للزهايمر ألول مرة
منذ  20سنة

وافق مسؤولو الصحة الحكوميون األمركيون ،يوم االثنني ،عىل أول دواء جديد
مل�رض الزهايمر من�ذ ما يقرب من  2٠عامً ا ،متجاهلني تحذيرات مستش�ارين
مس�تقلني من أن العالج الذي ش�هد جدال طويال لم ُيظهر أنه يس�اعد يف إبطاء
املرض املدمر للدماغ .وقالت إدارة الغذاء والدواء األمركية ،إنها منحت املوافقة
عىل العقار الذي طورته رشكة «بيوجن» ملرىض الزهايمر .هذا هو الدواء الوحيد
ال�ذي قال املنظمون األمركيون إنه من املحتمل أن يعالج املرض األس�ايس بدال
م�ن إدارة أعراض مثل القل�ق واألرق .ويرى خرباء أن قرار املوافقة قد يؤثر عىل
املاليني من كبار السن من األمريكيني وعائالتهم ،وربما يثر خالفات بني األطباء
والباحثني الطبيني ومجموعات املرىض .ويقال أيضا إن للدواء آثارًا بعيدة األمد
عىل املعاير املس�تخدمة لتقييم العالجات التجريبي�ة ،بما فيها تلك التي تظهر
فوائد إضافية فقط .والدواء الجديد ،الذي طورته «بيوجن» بالتعاون مع رشكة
«إيس�اي» اليابانية ،لم يوقف التدهور العقيل ،بل أبطأه يف دراسة واحدة فقط.
ويتم إعطاء الدواء عىل شكل محلول وريدي كل أربعة أسابيع.
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