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علي الدراجي

ص2

يوميا وتشهد ً
بغداد ميكنها إنتاج  5ماليني برميل ً
طلبا متصاعداً ..لكنها تنتظر «حمادثات أوبك» لزيادة الكميات

«األخالق» متنع العراق من زيادة انتاج النفط
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد يكشف
عن شمول مشاريع املجاري األربعة
ص3
بالقرض الصيني

بالتفاصيل..
اخر املعلومات عن توزيع األرايض
ص3
يف بغداد ومواقعها

أك�دت وزارة النفط ،أمس األح�د أن العراق ينتج
حاليا ً  4ماليني برميل م�ن الخام يومياً ،ويمكنه
إضافة مليون برميل جديد ،لكنه ملتزم «أخالقيا»
بخفض الع�رض العاملي للحفاظ عىل اس�تقرار
األس�عار ،فيما أشارت إىل أنها ستنسق مع الدول
املنتج�ة ،قبل التعامل مع زي�ادة يف الطلب .وقال
املتحدث باس�م الوزارة ،عاصم جهاد إن «العراق
ضم�ن الدول املنظمة التف�اق أوبك +الذي يجمع
ال�دول األعضاء يف املنظم�ة ،واملنتجني من خارج
أوب�ك ،واملنظمة تعقد اجتماع�ات دائما ً ملراجعة
تطورات الس�وق النفطي للتعاطي السليم معها
وبما يحقق الت�وازن املطلوب وع�دم التأثري عىل
اس�تقرار الس�وق» .وأض�اف ،أن التوقع�ات من
منظمة الطاقة الدولية أو غريها مرتبطة بنتيجة
تط�ورات جائح�ة كورون�ا ،وق�د ع�ززت عملية
التطعي�م باللقاحات املضادة للفريوس ،من خلق
ظ�روف إيجابي�ة عىل حرك�ة النق�ل» .وتابع أن
«العراق من ضمن الدول التي ستزيد حصصها يف
حال اطالق زيادة للحصص ألن هناك اتفاقا غري
الزامي وإنما أخالقي بني الدول املنتجة ،وقد حقق
هذا االلت�زام أهدافه يف مواجهة الركود الكامل يف
االقتصاد العاملي�ة نتيجة الجائح�ة ،وتم باتفاق
وتضام�ن جماعي بني أوبك واملنتجني خارجها».
وأردف أن ه�ذا االتف�اق «أدى إلع�ادة الت�وازن
واألس�عار إىل وضع جيد بعد تدني س�عر الربميل
إىل  10دوالرات» ،كما حقق التعاطي الس�ليم من
خالل خفض االنتاج التدريجي والتعاطي الواقع
مع السوق النفطية إىل نتائج جيدة».

التفاصيل ص2

القائد العام يصدر توجيهات بشأن ذي قار و «اخلروقات»« :األرزاق» جيب أن تكون نموذجية

وزير الدفـاع :احلشـد الشعبـي السنـد القـوي والظهيـر املخلـص للجيـش

ص2

ص2

مفوضية االنتخابات تستبعد «مرشحني عسكريني»
وتفتتح حمطات للسجناء

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مفوضي�ة االنتخابات ،أمس األحد،
استبعاد عددا من املرش�حني العسكريني
وافتت�اح محط�ات اقتراع لتصوي�ت
السجناء.
وذك�ر بي�ان للمفوضية تلقت املس�تقبل
العراقي نسخة منه ،انه»استنا ًدا إىل قانون
االنتخاب�ات رق�م  9لس�نة  2020امل�ادة
التاس�عة م�ن رشوط الرتش�يح لعضوية
مجل�س الن�واب املقبل املتضمن�ة ((أن ال
ّ
[املرشح] من أفراد القوات املسلحة
يكون
ّ
أو املؤسس�ة األمنية  ....عند ترش�حه))،

قمة السبع تضع «كورونا» واملناخ والصني وروسيا يف سلة واحدة
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد قادة دول مجموعة السبع ،أمس األحد ،عزمهم وضع
ح�د لجائحة كوفيد 19-من خلال توزيع اللقاحات ،كما
تع ّهدوا التصدي للتغري املناخي ،وذلك يف قمة شهدت دفعا ً
ّ
باتج�اه دينامي�ة جديدة تق�وم عىل تع�دد األقطاب عىل
رأسها الواليات املتحدة .وإزاء الدعوات املتزايدة يف األشهر
ّ
توصلت دول املجموعة إىل تع ّهد بتوزيع
األخرية للتضامن،
أكثر من مليار جرعة م�ن اللقاحات املضادة لكوفيد19-
بحل�ول نهاية العام  2022عىل أمل القضاء عىل الجائحة،
وفق ما أعلن رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونس�ون

الصحة تنفي
توصيتها برفع احلظر اجلزئي:
لدينا إجراءات شديدة
ص3

ولذا اس�تبعدت مفوّضية االنتخابات عد ًدا
ّ
املرش�حني العس�كريني الذين وردت
م�ن
أس�ماؤهم م�ن وزارة الدفاع ،اذ بحس�ب
ّ
للموظفين املدنيني فقط
القان�ون يمكن
يف وزارة الدفاع وجهاز مكافحة اإلرهاب،
وهيئة الحشد الشعبي ،وقوات البيشمركة،
ووزارة الداخلية االتحادية ،ووزارة داخلية
اإلقليم الرتش�يح لالنتخابات النيابية ،أمّ ا
املدنيون والعسكريون املوظفون يف جهاز
املخابرات الوطني العراقي ،ومستش�ارية
األم�ن الوطن�ي ،وجه�از األم�ن الوطني،
ّ
الرتش�ح لعضوية مجلس
فلا يمكن لهم
النوّاب العراقي املقبل .وأضاف البيان ،ان

مجل�س املفوضني قرر املوافقة عىل قبول
طلبات الراغبني باالنسحاب من املتق ّدمني
للرتش�ح النتخاب املجلس النيابي املقبل،
ً
مرش�حا منفر ًدا أم من ضمن
سواء أكان
تحالف ً
وفقا لضواب�ط ورشوط وضعتها
املفوّضي�ة تضم�ن ع�دم تأثير عملي�ة
االنسحاب عىل تمثيل النس�اء يف القوائم،
ُ
وح� ّددت الفترة من�ذ  ١٣لغاي�ة  ٢٠من
ش�هر حزي�ران الج�اري موع� ًدا لتقدي�م
طلبات االنس�حاب .وتابع« ،وعىل صعيد
آخ�ر وفيم�ا يتعل�ق بالرشك�ة الفاحصة
املكلف�ة باج�راء فح�ص وتقيي�م برامج
أجه�زة التصوي�ت االلكرتون�ي وبرام�ج

ادوات التحق�ق االلكرتوني وبرامج جهاز
الترسي�ع االلكرتون�ي ونق�ل البيان�ات
وخوادم جمع النتائج وتصنيفها ووسيلة
نقل البيانات وبرام�ج بطاقات الناخبني
وبرام�ج مطابق�ة بصم�ات االصاب�ع ،
فق�د قدمت الرشكة االملاني�ة الفاحصة (
 )HENSOLDT Sensors GmbHتقريرها
االول اىل مجل�س املفوضني الذي تضمن (
لم تكتشف رشكة ( هنسولدت) أي أخطاء
يف التكنولوجي�ا أو األجه�زة أو الربام�ج
الخاص�ة بمع�دات النظ�ام االنتخاب�ي
املقدمة .

التفاصيل ص2

بالتفاصيل ..مكافحة اإلرهاب يعلن حصيلة عملياته خالل  6أشهر

يف خت�ام القم�ة .وكان�ت للمقارب�ة الدبلوماس�ية حيال
الصني وروسيا حصة وازنة خالل القمة .ودعت مجموعة
السبع الصني إىل «احرتام حقوق اإلنسان» يف كل من إقليم
ش�ينجيانغ (غرب) حيث تتهم بكني بارت�كاب انتهاكات
ضد األقلي�ات ،وهونغ كونغ حيث تس�تهدف الناش�طني
املدافعني عن الديموقراطية.
وخالل جلس�ات العمل سعى الرئيس األمريكي جو بايدن
إىل رص صفوف حلفائه يف مواجهة موسكو وبكني ،وهو
ما يش�كل هدفا ً رئيس�يا ً لجولته األوروبي�ة التي يفرتض
أن تؤكد «عودة» الواليات املتحدة إىل الس�احة الدولية بعد
انتهاء عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

بغداد ومسقط تبحثان «تبادل الدعم» للحصول عىل مناصب دولية

اجتامع يف وزارة املالية ملناقشة تنفيذ «الورقـة البيضـاء»

الكهـربـاء
تعلـن رفـع إنتـاجهـا إىل
 22ألف ميغاواط
ص3

هيئة التقاعد عن
ضوابط زيـادة الرواتـب:
جيب أن تقرتن بقانون
ص3

إعالن املدرب
اجلديد للمنتخب
األوملبي
ص7

ص2

ص2

ص2

ذي قار :إطالق الف درجة لالعانة االجتامعية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

افاد مصدر مس�ؤول يف محافظ�ة ذي قار ،أمس
االحد ،ان وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل
الركاب�ي اطلق الف درج�ة لالعان�ة االجتماعية
وزعت بنسب متفاوتة لفئتي الرجال والنساء.
وقال املصدر ،ان «الركابي وخالل لقائه محافظ
ذي ق�ار ،اعلن ع�ن اطلاق  1000درجة رسيعة
لالعان�ة االجتماعي�ة يف املحافظ�ة وزعت بواقع
 700درجة للرجال و  300درجة للنساء».
واشار املصدر اىل أن «الدوائر ذات العالقة ستعلن
قريب�ا ً الي�ة التقديم عىل ه�ذه الدرج�ات ولكال
الجنسني».
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بغداد ميكنها إنتاج  5ماليني برميل يوميًا وتشهد طلبًا متصاعداً ..لكنها تنتظر «حمادثات أوبك» لزيادة الكميات

«األخالق» متنع العراق من زيادة انتاج النفط

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أكدت وزارة النفط ،أمس األحد أن العراق ينتج حاليا ً
 4ماليين برميل من الخ�ام يومي�اً ،ويمكنه إضافة
مليون برميل جديد ،لكن�ه ملتزم «أخالقيا» بخفض
الع�رض العامل�ي للحف�اظ عىل اس�تقرار األس�عار،
فيما أش�ارت إىل أنها ستنسق مع الدول املنتجة ،قبل
التعامل مع زيادة يف الطلب.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عاصم جهاد إن «العراق
ضمن الدول املنظمة التفاق أوبك +الذي يجمع الدول
األعض�اء يف املنظم�ة ،واملنتجين م�ن خ�ارج أوبك،
واملنظم�ة تعق�د اجتماعات دائم�ا ً ملراجعة تطورات
الس�وق النفطي للتعاطي الس�ليم معها وبما يحقق
التوازن املطلوب وعدم التأثري عىل استقرار السوق».
وأض�اف ،أن التوقعات من منظمة الطاقة الدولية أو
غريها مرتبطة بنتيجة تطورات جائحة كورونا ،وقد
عززت عملية التطعيم باللقاحات املضادة للفريوس،
من خلق ظروف إيجابية عىل حركة النقل».
وتاب�ع أن «الع�راق م�ن ضمن ال�دول التي س�تزيد
حصصها يف ح�ال اطالق زي�ادة للحصص ألن هناك
اتفاقا غري الزامي وإنم�ا أخالقي بني الدول املنتجة،
وق�د حقق ه�ذا االلت�زام أهدافه يف مواجه�ة الركود
الكام�ل يف االقتص�اد العاملي�ة نتيج�ة الجائحة ،وتم
باتف�اق وتضام�ن جماع�ي بين أوب�ك واملنتجين
خارجها».
وأردف أن هذا االتفاق «أدى إلعادة التوازن واألسعار
إىل وضع جيد بعد تدني سعر الربميل إىل  10دوالرات»،
كم�ا حق�ق التعاطي الس�ليم من خالل خف�ض االنتاج
التدريج�ي والتعاط�ي الواقع م�ع الس�وق النفطية إىل
نتائج جيدة».
وأوض�ح أن «منظم�ة أوب�ك وال�دول املنتج�ة خارجها،
يراقب�ون الس�وق ويتعاط�ون م�ع تطورات�ه والتوازن
بين العرض والطل�ب» ،الفتا ً إىل أن «الع�راق لديه طاقة
متاحة بحدود خمس�ة ماليني برميل ولكن بس�بب قيود

اإلنتاج واتفاق أوب�ك +ينتج حاليا ً بحدود األربعة ماليني
برميل».
وأش�ار إىل ان أي «زيادة تقرها منظمة أوبك أو املنتجون
خارجه�ا تت�م بع�د اجتماعات ودراس�ة وبن�ا ًء عىل ما
تقدمه مراكز البحوث ،لتكون القرارات صائبة ونتائجها
إيجابية ،مضيفا ً أن أي متغري حايل أو مستقبيل سيكون
بالتعاون مع املنتجني».
وأكد أن «القرار ب�ات جماعيا ً ويراعي مصلحة الجميع،

وهكذا تم إنقاذ السوق النفطية من األزمة التي عصفت
بالعالم».
وق�ال إن «العراق يعمل مع األطراف املنتجة األخرى عىل
اس�تقرار األس�واق النفطي�ة ،وهو يملك طاق�ة متاحة
وبالت�ايل يتعاطي مع املتغريات الحاصلة يف زيادة الطلب
حت�ى ال يؤثر عىل الس�ـــــوق النفطي�ة التي هي غري
مس�تقرة على املدى البعي�د ،يف ظل اس�تعداد بغداد ألية
متغريات جديدة».

من جانب آخر ،تخط�ط رشكة «بي.بي» الربيطانية
النفطي�ة لفص�ل عملياتها يف الع�راق لتكون رشكة
مستقلة مع السعي لتحويل تركيزها إىل استثمارات
منخفض�ة الكرب�ون ،وفقا ملا نقل�ت صحيفة «وول
سرتيت جورنال» عن مصادر مطلعة.
وذكرت الصحيفة أن الرشكة الجديدة ستمتلك الحق
الذي لدى «بي.بي» يف حقل الرميلة ،أحد أكرب حقول
النف�ط يف العالم جن�وب العراق ،وس�تكون مملوكة
بالرشاك�ة أيض�ا م�ع مؤسس�ة البترول الوطني�ة
الصينية ،التي تعد من رشكاء «بي.بي» يف الحقل.
وستحتاج الرشكة النفطية الربيطانية من أجل امليض
قدما يف خططها أوالً إىل تأمني اتفاق مع رشكة نفط
البصرة التابعة للحكومة العراقية ورشكة تس�ويق
النفط الوطنية «سومو» العراقية ،اللتني تعدان جزءا
من منظومة تشغيل الرميلة.
وقالت املصادر املطلعة إن الخطوة تهدف ملنح رشكة
«بي.ب�ي» مزي�دا من املرون�ة لالس�تثمار يف الطاقة
منخفض�ة الكرب�ون من خلال تمكينها م�ن تقليل
إنفاقها عىل النفط والغاز.
وأضاف�ت املص�ادر إن خطة «ب�ي ب�ي» ألعمالها يف
الع�راق تش�به إىل ح�د بعيد م�ا أعلنت عن�ه مؤخرا
لعملياتها يف أنغوال.
ودخلت «ب�ي بي» وإيني اإليطالي�ة يف أيار املايض يف
محادث�ات لدمج عملياتهما للنف�ط والغاز يف أنغوال
لتأس�يس رشكة تكون إحدى أكرب رشكات الطاقة يف
أفريقيا.
و»بي.ب�ي» هي أكرب رشكة نفطي�ة تعمل يف العراق،
باس�تثمارها يف حق�ل الرميل�ة النفطي ال�ذي ينتج 1,5
ملي�ون برميل يوميا ،أي ما يعادل  30يف املئة من اإلنتاج
اليومي العراق.
ولدى الرشك�ة تاريخا حافال يف الع�راق ،حيث دخلت إىل
البلاد من�ذ عرشينيات الق�رن املايض .ويف ع�ام ،2009
كانت أول رشكة نفط دولية تعود إىل العراق بعد سقوط
نظام حكم الرئيس السابق صدام حسني يف .2003

مفوضية االنتخابات تستبعد «مرشحني عسكريني» وتفتتح حمطات للسجناء
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت مفوضي�ة االنتخابات ،أم�س األحد،
اس�تبعاد عددا من املرش�حني العس�كريني
وافتتاح محطات اقرتاع لتصويت السجناء.
وذك�ر بي�ان للمفوضي�ة تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه ،انه»استنا ًدا إىل قانون
االنتخاب�ات رق�م  9لس�نة  2020امل�ادة
التاس�عة م�ن رشوط الرتش�يح لعضوي�ة
مجل�س الن�واب املقب�ل املتضمن�ة ((أن ال
ّ
[املرش�ح] من أفراد القوات املس�لحة
يكون
أو املؤسس�ة األمني�ة  ....عن�د ّ
ترش�حه))،
ول�ذا اس�تبعدت مفوّضية االنتخاب�ات عد ًدا
ّ
املرش�حني العس�كريني الذي�ن وردت
م�ن
أس�ماؤهم م�ن وزارة الدف�اع ،اذ بحس�ب
ّ
للموظفين املدنيين فقط
القان�ون يمك�ن
يف وزارة الدف�اع وجه�از مكافحة اإلرهاب،
وهيئة الحش�د الشعبي ،وقوات البيشمركة،
ووزارة الداخلية االتحادي�ة ،ووزارة داخلية
اإلقلي�م الرتش�يح لالنتخاب�ات النيابية ،أمّ ا
املدنيون والعس�كريون املوظف�ون يف جهاز
املخاب�رات الوطن�ي العراقي ،ومستش�ارية
األم�ن الوطن�ي ،وجهاز األم�ن الوطني ،فال

اجتامع يف وزارة املالية
ملناقشة تنفيذ
«الورقة البيضاء»
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد وزير املالية عيل عبد األمري عالوي،
أم�س األحد ،عىل «رضورة» السير يف
تنفيذ بنود الخطة الحكومية لإلصالح
املايل واالقتصادي «الورقة البيضاء».
وقال املكت�ب اإلعالمي ل�وزارة املالية
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي
نس�خة منه إن عالوي «ترأس يف مقر
الوزارة ،إجتماعا لهيئة الرأي بحضور
مستشار رئيس الوزراء عالء الساعدي
ووكي�ل وزارة املالي�ة و مستش�اري
الوزارة وامل�دراء العامني فيها» ،مبينا ً
ان «اإلجتم�اع عددآ م�ن الفقرات عىل
رأسها مناقش�ة تنفيذ بنود املشاريع
التي ج�اءت يف خط�ة اإلصلاح املايل
واإلقتص�ادي ( الورق�ة البيض�اء) و
متابعة م�دى التزام الجه�ات املنفذة
للمش�اريع املدرج�ة يف اط�ار الخطة
التنفيذية للورقة».

ّ
الرتش�ح لعضوية مجلس النوّاب
يمكن لهم
العراقي املقبل .وأض�اف البيان ،ان مجلس
املفوضين ق�رر املوافقة عىل قب�ول طلبات
الراغبني باالنس�حاب من املتق ّدمني للرتشح
النتخاب املجلس النيابي املقبل ،س�واء أكان
مرش�حا منفر ًدا أم من ضم�ن تحالف ً
ً
وفقا
لضوابط ورشوط وضعتها املفوّضية تضمن
ع�دم تأثير عملية االنس�حاب على تمثيل
النس�اء يف القوائمُ ،
وح� ّددت الفرتة منذ ١٣
لغاية  ٢٠من ش�هر حزي�ران الجاري موع ًدا
لتقدي�م طلب�ات االنس�حاب .وتابع« ،وعىل
صعيد آخر وفيما يتعلق بالرشكة الفاحصة
املكلف�ة باج�راء فح�ص وتقيي�م برام�ج
أجه�زة التصويت االلكرتوني وبرامج ادوات
التحقق االلكرتون�ي وبرامج جهاز الترسيع
االلكرتون�ي ونق�ل البيانات وخ�وادم جمع
النتائ�ج وتصنيفها ووس�يلة نق�ل البيانات
وبرامج بطاقات الناخبني وبرامج مطابقة
بصمات االصابع  ،فقد قدمت الرشكة االملانية
الفاحصة ( )HENSOLDT Sensors GmbH
تقريره�ا االول اىل مجل�س املفوضين الذي
تضمن ( لم تكتشف رشكة ( هنسولدت) أي
أخطاء يف التكنولوجيا أو األجهزة أو الربامج

بغداد  /المستقبل العراقي

الخاصة بمعدات النظ�ام االنتخابي املقدمة
خالل فترة التقيي�م األوىل التي من ش�أنها
أن تعوق إجراء انتخابات مناس�بة يف ش�هر
ترشين االول  2021رشيطة تشغيل الجهاز
وفق�ا لتعليمات الشركات املصنعة ) أمّ ا ما
ّ
الخاص
يتعلّ�ق بتنظيم بيان�ات التصوي�ت
بالقوات املس�لحة واألجه�زة األمنية املقرر
إج�راؤه يف  ،2021/10/8فقد قرّر مجلس
املفوّضني اإلبقاء عىل اس�م املنتس�ب ضمن
الوح�دة األمنية املوج�ودة يف املحافظة التي
يس�كن فيها يف حال ورود اسمه يف أكثر من
وزارة ووح�دة يف محافظتين مختلفتين،
أم�ا يف حال ورود اس�مه يف أكثر م�ن وزارة
ووح�دة يف املحافظة نفس�ها ،فيت�م اختيار
أحد األسماء وحذف اآلخر .ويف السياق ذاته
تس�عى مفوّضية االنتخابات إىل ضمان ّ
حق
الناخبني م�ن نزالء الس�جون دون الخمس
ّ
الخاص ،إذ وافق مجلس
سنوات يف التصويت
ّ
محطات اقرتاع للتصويت
املفوّضني عىل فتح
الخاص يف محافظات (الس�ليمانية ،دهوك،
ّ
محطة واحدة يف ّ
كل
واس�ط ،املثنى) وبواقع
محافظة ،كم�ا تنوه املفوّضية إىل عدم فتح
محط�ات أخ�رى يف بقية املحافظ�ات لعدم

إمكانية تس�جيل نزالء الس�جون بايومرت ًيا،
وذلك لعدم امتالكهم املستمس�كات الثبوتية
املطلوبة للتس�جيل البايومرتي وانتهاء م ّدة
تحديث س�جل الناخبني ،فضلاً عن ّ
أن وزارة
الع�دل لم ت�زوّد املفوضي�ة بأس�ماء النزالء
واملحكومين بحس�ب البيان�ات املطلوب�ة
للتس�جيل .واس�تكمالاً إلج�راءات التعاق�د
ّ
موظفي االقرتاع لليوم الواحدّ ،
ش�كلت
م�ع
ً
مفوّضية االنتخابات لجانا فرعية يف مكاتب
املحافظ�ات االنتخابية تت�ولىّ مهمّة اختيار
ّ
موظف�ي االقرتاع م�ن بني املتق ّدمين الذين
س�يمنحون كتاب ش�كر وتقدير من رئاسة
مجل�س ال�وزراء إضاف�ة إىل مكاف�أة مالية
ً
الحقا.
سيح ّددها مجلس املفوّضني
ويف إطار ملف املراقب�ة الدولية لالنتخابات،
اس�تقبل رئيس مجلس املفوّضين القايض
(جليل عدنان خل�ف) ،ونائب رئيس مجلس
املفوّضين الق�ايض (عم�ر أحم�د محمّد)،
ورئي�س اإلدارة االنتخابي�ة القايض (عبّاس
فرحان حسن) ،وفد بعثة ّ
االتحاد األوروبي؛
لبح�ث بن�ود ّ
ّ
الخاص�ة بمراقب�ة
االتفاقي�ة
االنتخاب�ات التي من املؤمّ �ل أن يتم التوقيع
عليها قري ًب�ا بني الحكوم�ة العراقية وبعثة

ّ
االتحاد األوروبي ،ملا لها من أهمية يف تسهيل
عم�ل البعث�ة يف مراقب�ة انتخاب�ات ترشين
األول املقب�ل ،إذ ع ّد رئيس مجلس املفوّضني
هذه االتفاقية مهمة؛ كونها تعطي رس�ائل
اطمئنان محلّ ًيا ودول ًيا.
ولحماية أم�ن العملية االنتخابية والناخبني
وسلامتهم ،عق�دت اللجن�ة األمني�ة العليا
لالنتخاب�ات بحضور عض�و اللجنة القايض
(عام�ر م�وىس الحس�يني) عض�و مجلس
ً
اجتماع�ا يف مكتبي هيئ�ة إقليم
املفوّضين
كوردستان ،وأربيل االنتخابيني؛ ملتابعة سري
العمل ومناقشة الخطط األمنية.
وس�ع ًيا م�ن املفوضي�ة يف تمكين امل�رأة
(الناخب�ة واملرش�حة) ألخذ دوره�ا الفاعل
يف العملي�ة الديمقراطي�ة ،ش�اركت عض�و
مجلس املفوّضني الدكتورة (أحالم الجابري)
يف اجتم�اع ُعقد بمركز التميّز ملستش�ارية
األم�ن القوم�ي ،بوصفه�ا رئيس�ة اللجن�ة
العليا املرشفة عىل مشاركة املرأة يف انتخاب
مجل�س الن�واب العراق�ي املقبل؛ ملناقش�ة
ّ
الخاصة بتمكني املرأة
الربامج وأوراق العمل
واالس�تعدادات لعق�د مؤتمره�ا األول يف 17
حزيران الجاري.

القائد العام يصدر توجيهات بشأن ذي قار و «اخلروقات»:
«األرزاق» جيب أن تكون نموذجية

أعلن الناطق باس�م القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى
رس�ول ،عن توجهات لرئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي،
أكد حالة االس�تقرار االمني ملحافظة ذي قار واصدر توجيها ً
لألجه�زة األمنية كافة بالتع�اون املكثف والعم�ل الجاد ملنع
أي خروقات جديدة .وأش�ار رس�ول خالل مؤتمر صحفي ان
الكاظمي «أش�ار خالل زيارت�ه للمحافظة انه�ا امام وضع
جديد يجب الحفاظ عليه وتطويره من خالل العمل املتواصل
من جميع االطراف ،مش�ددا عىل ان هذا االس�تقرار النس�بي
الب�د وان يرتاف�ق م�ع اإلرساع يف انج�از املش�اريع الخدمية
والعمرانية من اجل خلق فرصة أمل للمواطنني عامة للشباب

خاص�ة الذين عانوا من مش�اكل ملدة طويلة ول�م تمنح لهم
فرصة العمل لصال�ح محافظتهم» .وأضاف كما نبه «القائد
العام للقوات املس�لحة عىل العمل الج�اد من االجهزة االمنية
والقضائية للتحقيق يف ملف قتلة الناش�طني املدنيني ،منوها
اىل ان الق�وات االمني�ة القت القبض يف وقت س�ابق عىل قتلة
الصحفي الشهيد احمد عبد الصمد واعداد مما يعرف بـ{فرق
امل�وت} يف محافظة البرصة» .وتابع «يف س�ياق متصل ،وجه
القائد العام للقوات املسلحة برضورة االهتمام بأرزاق الجيش
العراق�ي وتوفري وجبات غذائية نموذجية ملقاتلينا االبطال يف
مختلف صنوف القوات املسلحة ،وقرر تشكيل لجنة مشرتكة
ملراقب�ة توزي�ع االرزاق ومراجع�ة كافة اإلج�راءات املتخذة
س�ابقا يف ه�ذا املل�ف» .وأس�تطرد «أم�ا حصيل�ة العمليات

العسكرية املنفذة من كافة فرق الجيش العراقي ضمن قيادة
الق�وات الربية وعىل ض�وء املعلومات االس�تخبارية الدقيقة
الواردة من مديرية االس�تخبارات العس�كرية ،كانت حصيلة
العمليات العس�كرية املنفذة للفرتة من  ٥ولغاية  ١١حزيران
 ،٢٠٢١كم�ا ييل{ :ت�م إلقاء القبض عىل ع�دد من املطلوبني
بتهم مختلفة بضمنها اإلره�اب ،كما عثرت قواتنا عىل ١٦٩
عبوة ناس�فة مختلفة األنواع ،و ٤٢وكرا ً ومخبأ و ٣٦كدس�ا
للعتاد واالس�لحة املتنوعة ،وقتلت  ٣م�ن االرهابيني ،وعثرت
عىل  ٥٢أس�لحة خفيفة و متوس�طة ،فيما عث�رت أيضا ً عىل
 ١٤٣مقذوف مختلفة العيارات ،وإحباط  ١٧عملية تهريب،
وألقت القبض عىل  ٧متسللني عرب الحدود العراقية السورية
والعثور عىل  ٥منصات الطالق الصواريخ}».

بغداد ومسقط تبحثان «تبادل الدعم» للحصول عىل مناصب دولية
بح�ث مس�ؤول يف وزارة الخارجية العراقية،
م�ع القائم بأعم�ال الس�فارة العمانية لدى
بغداد ،أمس األحد ،تفعي�ل «اتفاقيات الدعم
املتب�ادل» بني بغداد ومس�قط للحصول عىل
مناصب دولية.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه إن «رئي�س دائ�رة
ً
وكال�ة( ،يف
املنظم�ات واملؤتم�رات الدولي�ة
وزارة الخارجي�ة العراقي�ة) عب�اس كاظ�م
عبيد ،التقى بن عيل العم�ري القائم بأعمال

س�فارة س�لطنة ُعم�ان لدى بغ�داد ،يف مقر
الوزارة اليوم».
وأض�اف أن «الجانبين بحث�ا آليات تنس�يق
املواق�ف العربي�ة املشتركة يف املنظم�ات
الدولية املختلفة ورضورة التوافق بني الدول

العربي�ة يف الرتش�يحات للمناص�ب الدولية،
وكذلك نوقش�ت سبل تفعيل اتفاقيات الدعم
املتبادل بني البلدين الش�قيقني للحصول عىل
املناصب الدولية وعضوية املجالس التنفيذية
للمنظمات الدولية».
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وزير الداخلية يوضح بشأن تنصيب قائدين
أمنيني يف ذي قار والبرصة :أكفاء وقدماء
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزي�ر الداخلي�ة ،عثم�ان
الغانم�ي ،أن�ه س�يتم اص�دار امر
اداري يقضي بتكليف الل�واء ،عيل
عدن�ان ،كقائ�د جدي�د لرشط�ة
البرصة باألصالة.
وقال الغانمي يف مقابلة صحفية ان
«الل�واء عدنان من الضباط األكفاء
وسيتم اصدار أمره االداري يوم غد
ويبارش بعد انه�اء متعلقات عمله
كمعاون ملدي�ر القانونية يف الوزارة
كقائد جديد لرشطة البرصة».
وحول أس�باب إقال�ة مدير رشطة
البرصة السابق اللواء عباس ناجي
بين الغانم�ي بالق�ول»:ان ناجي
كان يدي�ر املنص�ب بالوكال�ة بع�د
نق�ل القائد االس�بق اىل الوزارة هذا
اضافة لكونه يعترب {أقدم} من قائد

عملي�ات البصرة الجدي�د لذلك تم
التغيري ليك�ون تناغم بني القيادات
االمني�ة الجدي�دة الت�ي اوكلت لها
مهام امن املحافظة.
كما أفاد الغانمي بأن الفريق الركن
س�عد حربي�ة تم تكليف�ه بمنصب
قائ�د رشط�ة ذي ق�ار باألصال�ة
اضاف�ة اىل ادارت�ه ملنص�ب قائ�د
عمليات سومر بالوكالة فيما تعول
الوزارة عىل حربي�ة بادارته للملف
االمن�ي بذي قار بش�كل جيد كونه
من الش�خصيات املعروفة وله ثقل
هن�اك .وقال وزي�ر الداخلية انه تم
وض�ع الفريق حربي�ة يف املنصبني
ليتمكن م�ن ادارة مهام�ه االمنية
بشكل سلسل يف محافظة ذي قار»
مشريا اىل انه «بدأ يتحرك بخطوات
جيدة وهناك تفاعل ومقبولية له يف
النارصية».

وزير الدفاع :احلشد الشعبي السند القوي
والظهري املخلص للجيش
بغداد  /المستقبل العراقي

وصف وزير الدفاع ،جمعة عناد ،الحشد الشعبي بـ»السند القوي والظهري
املخلص» للجيش العراقي.
وقال عناد يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه «نستذكر بكل فخر
واعتزاز يف هذه األيام املليئة بالصرب والجهاد والبطولة تلك الوقفة املرشفة
للمرجعية الرش�يدة بإطالقها فتوى الجهاد الكفائي لدرء الخطر عن أمن
وس�يادة عراقنا الحبيب بعد ان اجتاحت عصابات داعش اإلرهابية مدينة
املوصل الحبيبة لتعث فيها فسادا ً ورعبا ً واجراماً».
وأض�اف «كانت تلبي�ة النداء هي رصخ�ة مدوية بوجه اإلره�اب وجهادا
منقط�ع النظير لحف�ظ االرض والعرض والدين فجاء تأس�يس الحش�د
الش�عبي البطل ليكون الس�ند الق�وي والظهري املخلص لجيش�نا العراقي
الباسل ولكافة قواتنا األمنية ولريسموا سوية أجمل صور النرص والسالم
يف مع�ارض بطوالته�م الت�ي اقاموها عىل س�واتر معارك الع�زة والرشف
وليخط�وا بدمائه�م الزكية دماء الجيش والحش�د وباقي الق�وات األمنية
سفرا ً خالدا ً يفخر به أبناء العراق وكل انصار الحرية والسالم».
وتابع وزير الدفاع مخاطبا ً الشعب «أيها العراقيون األحبة تمر علينا اليوم
الذكرى الس�ابعة إلطالق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي
البط�ل وال يس�عنا يف هاتين املناس�بتني العزيزتين اال ان نب�ارك الخواننا
وأبناءنا من تشكيالت الحشد وقطعاته البطلة ذكرى عيد تأسيسهم األغر
مستذكرين معهم».
واختتم بيانه بالقول «مع أبناء شعبنا الغيارى وبكل إجالل وإكبار الشهداء
األب�رار داعني الله جل يف عاله ان يتغمدهم برحمته الواس�عة ويس�كنهم
مع الش�هداء والصديقني يف جنان خلده الفس�يحة وان يمن عىل الجرحى
امليامين بالش�فاء العاجل وان يبعد عن عراقنا الحبيب وس�ائر الش�عوب
والبلدان رش كل وباء وبالء وإرهاب انه عىل كل يشء قدير».

بالتفاصيل ..مكافحة اإلرهاب يعلن
حصيلة عملياته خالل  6أشهر
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن جهاز مكافحة االرهاب ،أمس
االح�د ،حصيل�ة عمليات�ه ،خلال
النص�ف األول م�ن الع�ام الح�ايل.
وقال املتحدث الرسمي باسم جهاز
مكافحة اإلره�اب ،صباح النعمان،
إن «الجه�از يواص�ل العملي�ات
االس�تباقية الت�ي يستش�عر فيه�ا
الوضع األمني والتي تعتمد بش�كل
أسايس عىل املعلومات االستخبارية
التي يحصل عليها من اس�تخبارات
جه�از مكافح�ة اإلره�اب» .وبني
أن «حصيلة النص�ف األول من هذا

الع�ام للعمليات التي نفذها الجهاز
والتي بلغ�ت  163عملية ،قتل فيها
م�ا يق�ارب  107بينه�م ق�ادة من
تنظيم داع�ش ،واعتق�ل عدد كبري
منه�م ،إضافة اىل تدمير مضافات
وكهوف عديدة» .وأوضح أن «هذه
العملي�ات تهدف إلنه�اء بقايا هذا
التنظي�م وتدمير كل األماكن التي
يس�تخدمها» .يش�ار إىل أن خالي�ا
تنظي�م داع�ش ،كثفت م�ن وترية
هجماتها يف غضون األشهر األخرية،
ال سيما يف مناطق جنوب محافظة
كرك�وك ،ودي�اىل وصلاح الدي�ن،
ومناطق شمال العاصمة بغداد.

الكامريات احلرارية لالستخبارات تكشف ( )8متسللني
سوريني واعتقاهلم غريب نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
ضمن مهامها مديرية االس�تخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع للمشاركة
بتامني الحدود الدولية مع بقية القطعات.
وبنا ًء عىل معلومات اس�تخبارية دقيقة اكدت وجود عدد من املتسللني من
االرايض السورية باتجاه اراضينا عن طريق التهريب وبمساعدة الكامريات
الحراري�ة .تمكنت مفارز ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة ١٥
وبالتعاون مع الفوج االول لواء املشاة  ٧١من نصب كمني محكم للمتسللني
الثمانية والقبض عليهم يف منطقة جلبارات التابعة اىل ناحية ربيعة غربي
نينوى .وتبني انهم يحملون الجنس�ية الس�ورية وقدموا بمس�اعدة احد
املهربين .تم إحالتهم للجهات املعنية التخ�اذ االجراءات القانونية بحقهم
 .إىل ذل�ك ،تمكنت وكالة االس�تخبارات العس�كرية ،م�ن القبض عىل احد
رشعي داعش املكنى (ابو رحمة) يف محافظة صالح الدين.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة ،انه «وفقا ملعلومات
اس�تخباراتية دقيق�ة  ،تمكنت مف�ارز وكالة االس�تخبارات والتحقيقات
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة م�ن الق�اء القبض على اح�د االرهابيني يف
محافظة صالح الدين».
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حمافظ بغداد يكشف عن شمول مشاريع
املجاري األربعة بالقرض الصيني

ً
الزاميا جلميع املوظفني
العيداني أكد أن لقاح «كورونا» سيكون

حمافظ البرصة :عىل مدراء الدوائر تعيني اخلرجيني أو االستقالة
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

بالنسبة للدوائر املرتبطة بديوان املحافظة.
وح�ول رصف أجور موظفي ال�ـ  30ألف درجة
ومح�ارضي وزارة الرتبي�ة ،ق�ال العيدان�ي إن

وجه�ت محاف�ظ البرصة أس�عد
العيدان�ي ،أم�س األح�د ،جمي�ع
الدوائر بالتعاقد مع أجراء الـ 30
ألف فرصة عمل بأقرب وقت وفق
ق�رار  315الص�ادر م�ن مجلس
ال�وزراء ،فيم�ا أن هن�اك بع�ض
م�دراء الدوائ�ر الحكومية لديهم
لبس بمس�ألة التعاق�د مع هذه
الفئة.
ودعا العيداني ،يف مؤتمر صحفي
عقده يف ديوان محافظة البرصة،
مدراء الدوائر الذين يمتنعون عن
إكم�ال اإلج�راءات التعاقدية مع
أج�راء ال�ـ  30ألف فرص�ة عمل
إىل تقدي�م إعف�اء م�ن املنص�ب
الس�تبدالهم بآخري�ن على األقل

مبالغها ُ
سترصف حال وصول األموال من وزارة
املالية ويف حال لم تصل األموال فلم يتم رصفها.
وأك�د العيدان�ي ان التطعي�م باللق�اح املض�اد
لكورون�ا س�يكون الزامي�ا على
جمي�ع املوظفين ب�دءا م�ن اب
املقبل.
وقال محافظ البرصة “سيتم الزام
موظفي الدوائر ،س�يما الخدمية
كالبلدي�ة والبلدي�ات والجوازات
واملرور بتلقي لقاح كورونا ،بدءا
من مطلع آب املقبل”.
واض�اف العيدان�ي ،ان “تلقي�ح
املوظفني س�يمثل املرحلة االوىل،
فيما س�تقوم املرحلة الثانية عىل
من�ع اي مواط�ن م�ن مراجع�ة
الدوائ�ر الحكومي�ة ،ما ل�م يكن
يحمل بطاقة تثب�ت تلقيه للقاح
املضاد للفريوس”.

بغداد /طالب ضاحي  /عادل احمد
كش�ف محافظ بغ�داد املهن�دس محمد جابر
العط�ا ،أم�س األح�د ،عن ش�مول مش�اريع
املج�اري األربعة يف نواحي العاصمة ،بالقرض
الصيني.وقال املحافظ يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه إن «هناك اتفاق مبدئي بني
محافظة بغداد ،ووزارة التخطيط ،والرشكات
الصينية املعتمدة عىل إحالة املشاريع املهمة إىل
الرشكات الصينية املعتم�دة لتنفيذها» ،مبينا
«ان املشاريع هي مجاري ابوغريب ،ومرشوع
مج�اري النه�روان ،ومرشوع مج�اري ناحية
الوحدة ،ومرشوع مجاري ناحية سبع البور».
وأش�ار العطا ،إىل أنه أجرى لقاءات مثمرة مع
مس�ؤويل الرشكات الصينية الرصينة ،برئاس�ة السفري الصيني
يف الع�راق ،حددت من خاللها خطوات فعلي�ة ،يف تعزيز الواقع

مالكاتها تواصل تفريغ محولة الباخرة ( )Molsenاحململة بالرز االورغوياني

جتارة احلبوب تكشف كميات احلنطة املحلية املسوقة ملخازهنا وسايلواهتا
المستقبل العراقي  /عامر عبدالعزيز
اكد املهندس عبدالرحم�ن الجويرباوي مدير عام الرشكة
لتج�ارة الحب�وب ان كمي�ات الحنط�ة املحلية املس�وقة
لصوامع و مخازن الرشكة بلغ�ت ( )3,046,328مليون
ط�ن من الحنط�ة بانواعها موزعه حنط�ة ناعمة درجة
اوىل (  )2,833,980مليون طن حنطة ناعمة درجة ثانية
(  )203,590الف طن وحنطة ناعمة ثالثة (  )8838الف
طن .
وق�ال إن كميات الحنطة التي س�وقت ملخازن و صوامع
الرشكة من البرصة وحتى نينوى شهدت تفاوت وتقلبات
يف معدالت التس�ويق  ،فقد ش�هدت محافظات واس�ط و
الديواني�ة و املثن�ى والنج�ف و كربالء و ودي�اىل و االنبار
وبغ�داد زي�ادة ملحوظة بالكميات املس�وقة ع�ن العام
املايض  ،هذه الزياردة وصلت بحدود االربعمائة الف طن
و كان�ت ه�ذه الزيادة متالزم�ة ملعدل التس�ويق اليومي
قبل بدء التس�ويق يف محافظات صلاح الدين و نينوى و
كركوك .
واضاف أن معدل التسويق تراجع والول مرة بعد شهرين

من التسويق تقريبا ً عما تم تسويقه العام املايض بسبب
تراجع معدل الكميات املس�وقة يف فروع ميسان و نينوى
و صالح الدين وكركوك بش�كل واضح حسب ما اظهرته
بيانات التسويق اليومي الذي يعدة قسم تقنية املعلومات
بالتنسيق مع وحدات االحصاء يف املواقع كافة حتى اعداد
التقرير .
وبين أن كمي�ات الحنط�ة املس�وقة ملخ�ازن و صوامع
الرشك�ة لغاية اليوم و حس�ب املحافظات التي ش�هدت
زي�ادة عن العام امل�ايض توزع�ت (  ) 623,729الف طن
س�وقت لفرع الرشكة يف واس�ط  ) 297,727( ،الف طن
س�وقت يف الديواني�ة و ( ) 249,022الف طن س�وقت يف
ذي ق�ار و ( )237,701الف طن س�وقت ملواق�ع بغداد (
 )142,005الف طن يف النجف و ( )100,860الف طن يف
املثنى و ( )86,773الف طن الكمية التي س�وقت لسايلو
كربالء واالنبار شهدت زيادة عن العام املايض حيث بلغت
الكميات املسوقة (  )214,781الف طن .
وشار إىل أن موسم تسويق  ٢٠٢١شهد تراجع يف الكميات
املس�وقة يف ميس�ان و البصرة و مقارب�ة يف بابل  ،ففي
بابل بلغت الكمية املس�وقة لغاية اليوم ( )251,467الف

طن و ميسان بلغت الكمية املسوقة ملراكزها التسويقية
(  )184,900الف طن و البرصة س�وقت (  )32,976الف
طن و كميات الحنطة املسوقة يف دياىل بلغت ( )169,800
الف طن .
« الجويرباوي « كش�ف اىل ان تراجع الكميات املسوقة يف
محافظ�ات صالح الدين و نينوى وكركوك كان له االثر يف
بدء تراجع الكميات املسوقه هذا العام فقد بلغت الكميات

كشفت سبب تفاوت التجهيز

الكهرباء تعلن رفع إنتاجها إىل  22ألف ميغاواط
بغداد /المستقبل العراقي
أدخل�ت وزارة الكهرب�اء عددا م�ن الوحدات
التوليدي�ة لرف�د املنظومة بطاق�ات إضافية
مما س�ينعكس ايجابا عىل تجهيز املواطنني ،
منوهة اىل ان تفاوت التجهيز بني املحافظات
يأتي بس�بب تهال�ك قط�اع التوزي�ع وكثرة
التجاوزات والعشوائيات.
وق�ال مص�در يف وزارة الكهرباء ،ان الش�هر
الح�ايل سيش�هد ادخ�ال ع�دد م�ن املحطات
الكهربائي�ة الت�ي ترف�د املنظوم�ة بطاقات
اضافية ،مشريا اىل ان هذه املحطات كان من
املقرر لها ان تدخل العمل قبل ش�هر حزيران
الج�اري اال ان تأخ�ر اطلاق التخصيص�ات
املالية حال دون تحقيق هذا الهدف.
واضاف املصدر ان انت�اج الطاقة الكهربائية
االن يصل اىل  18الف ميغاواط ومن املتوقع ان
يرتفع اىل  22الف ميغاواط خالل هذا الش�هر
مما يساعد يف زيادة س�اعات تجهيز الطاقة

الكهربائية للمواطنين يف بغداد واملحافظات
الس�يما ان حاج�ة البالد م�ن الطاقة ترتاوح
بني  25اىل  27الف ميغاواط.
من جانبه اكد الناطق باس�م وزارة الكهرباء
احمد العب�ادي ،ان تجهيز الطاقة للمواطنني
ه�ذا الصي�ف س�يكون افضل مما ه�و عليه
يف االع�وام الس�ابقة ،منوه�ا اىل ان هن�اك
محافظات تش�هد تجهيزا عىل مدار الس�اعة
كمحافظ�ة البصرة مل�ا لها م�ن خصوصية
ومحافظ�ات اخ�رى تتج�اوز فيها س�اعات
التجهيز  18ساعة.
ولف�ت اىل ان وج�ود تف�اوت يف التجهي�ز بني
املحافظات يأتي بسبب تهالك قطاع التوزيع
وكث�رة التج�اوزات والعش�وائيات ،مبينا ان
العش�وائيات يف بغداد وحسب لجنة الخدمات
النيابية بلغت  1140مجمعا.
وبين ان ال�وزارة نجح�ت بابرام عق�ود مع
الشركات واثم�رت ع�ن اقام�ة محط�ات
كالس�ماوة بطاقة  500ميغاواط والنارصية

الصحة تنفي توصيتها برفع احلظر
اجلزئي :لدينا إجراءات شديدة
بغداد  /المستقبل العراقي
أوضح�ت وزارة الصح�ة انه�ا لم ترف�ع اية توصي�ات اىل اللجن�ة العليا للصحة
والسلامة الوطني�ة تتعل�ق برفع الحظ�ر الجزئي او تقليص س�اعاته بس�بب
الـوضـ�ع الـوبـائـي غري املس�تقر لجائح�ة كـورونـا وعدم الت�زام املواطنني
باالج�راءات الوقائية.ويجري تطبيق الحظر الجزئي حاليا يف بغداد واملحافظات
من الس�اعة  9مساء حتى الخامس�ة فجرا يف كل ايام االسبوع ،بحسب قرارات
اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والسلامة الوطنية.وقـــ�ال مــديــ�ر الـصـحـ�ة
الــعــامــ�ة ريـــ�اض الـحـلـفـ�ي يف ترصي�ح صحف�ي ،ان «الـــوزارة
لـ�م تـرفـع حـتـ�ى االن ايـة توصيات تتعلق برفع الحظ�ر الجزئي باكمله او
تقلي�ص س�اعاته ،الن الوضع الوبائي الحايل غري مس�تقر وال يس�مح بتحقيق
هذا االمر» .واكد «اس�تحالة العودة اىل الحظر الش�امل حاليا يف ظل االقبال عىل
التطعي�م باللقاحات» ،مبينا ان «تطبيقه يعتم�د عىل التغيري جراء ارتفاع اعداد
اصاب�ات كورون�ا يف املوق�ف الوبائي اليوم�ي» .واقرتحت خلية االزم�ة النيابية
مؤخ�را رفع الحظر الجزئ�ي عىل مرحلتني ،االوىل تتضمن تقليصه من الس�اعة
 12بع�د منتص�ف الليل حتى الخامس�ة صباح�اً ،والثانية تطبق بعد اس�تقرار
االصاب�ات عن�د مـعـ�دل الـ�ف او الـفـني ،ويمك�ن خاللها رفعه بش�كل تام.
واضــ�اف الـحـلـفـ�ي ان «عــدد املـلـقـحـين االجـمـالـي تـجـاوز 700
ألــف مـلـقـح وهــو رقــم قـلـيـل وليس بمستوى الـطـمـوح» ،مـحـذرا
مـ�ن «وجــ�ود تـهـاونكبير من قب�ل املواطنني ،وع�دم االلت�زام باالجراءات
الـصـحـيـ�ة وتـعـلـيـمـ�ات الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة والسلامة
ما يدعونا اىل اتخاذ اجراءات ش�ديدة،الن املرحل�ة املقبلة تتطلب بذل ومضاعفة
الجه�ود فــ�ي تـوعـيـة املــواطــنــين وزيــــادة حــمــالت املـس�ـح
املستمر».واوضح ان «الوزارة ت ٔوكد باستمرار عىل االلتزام بالرشوط الصحية من
ارتـداء الكمامة والتباعد من اجل كرس سلسلة انتشار املرض ،لكن هناك عزوفا
من قبل املواطنني لتلك النداءات ،ما ي ٔودي اىل ارتفاع عدد االصابات» .ويـؤش�ـر
املـوقـ�ف الـوبـائـي اليومي لـكـورونـا ثباتا بتس�جيل االصابات منذ مدة ،اذ
تتجاوز االربعة االف اصابة يوميا ،مقابل نسب شفاء متشابهة تقريبا.

 500ميغ�اواط ومحط�ة الزبيدية يف واس�ط
بطاق�ة  2540ميغ�اواط ووح�دة توليدية يف
صلاح الدين بطاقة  630ميغ�اواط ،مضيفا
ان هذه املحط�ات ابرمت عقوده�ا منذ عام
 ،2018والعمل جار يف محطة كركوك الغازية
اىل جان�ب اضافة  1500ميغ�اواط يف محطة
بس�ماية والعمل يف محطة الرميلة ومحطتي
النجيبية والهارثة.
واوضح العبادي ان اس�تعدادات الوزارة لهذا
الصي�ف انطلق�ت من�ذ ش�هر ترشي�ن االول
امل�ايض وت�م تأهيل ع�دد كبري م�ن الوحدات
التوليدية التي لم تؤهل من العام املايض لعدم
وجود تخصيصات وتم انجازها ،كاش�فا عن
مد خطوط نقل قرابة  6االف ميغاواط والتي
هي تفرعات صالح الدين والحامضية والدور
والكس�ك وخط�وط محافظة نين�وى اضافة
اىل انج�از االعم�ال ب�ـ  46محط�ة تحويلية
واىل جان�ب انج�از تأهي�ل  2040مغذيا لفك
االختناقات يف بغداد واملحافظات.

نقابات واحتادات تطلق
محلة لدعم الدينار
واالقتصاد الوطني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مجموعة من النقابات واالتحادات ،إطالق
حمل�ة وطنية لدع�م العملة الوطني�ة واالقتصاد
وزيادة ثقة املواطن بالدينار العراقي.
وقالت  6نقابات يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،أعلنت في�ه «إطالق حمل�ة وطنية
برعاي�ة البن�ك املرك�زي العراقي للتوعي�ة لدعم
العملة الوطني�ة واالقتصاد العراقي ،وتضم هذه
الحمل�ة كل من اتح�اد الغرف التجاري�ة ورابطة
املص�ارف الخاص�ة العراقي�ة ونقاب�ة االطب�اء
ونقاب�ة الصيادل�ة ونقاب�ة املهندسين ونقاب�ة
اطباء االسنان ،الذين يمثلون رشيحة واسعة من
املجتمع العراقي».
وأضاف البي�ان «تهدف هذه الحملة اىل تس�ليط
الضوء عىل اهمية التعامل بالعملة الوطنية وزيادة
ثقة املواطن بها ،ملس�اهمة جمي�ع القطاعات يف
الحفاظ عىل س�عر الرصف وبق�اء التضخم عند
نس�ب متدنية ،والحد من نسبتي الفقر والبطالة
عرب دخ�ول املس�تثمرين العراقيين واالجانب إىل
العمل داخل البلد ،مما سيؤدي إىل زيادة الخدمات
املقدم�ة للمواطنني وينعكس ذلك إيجابا بش�كل
كامل عىل االقتصاد».
ولفت إىل أنه «تتضمن هذه الحملة أيضا ،الرتكيز
عىل عدم قيام أصحاب متاجر التجزئة والخدمات
بإجبار املواطنني».

املسوفة يف صالح الدين (  )288,642الف طن و الكميات
املسوقة يف كركوك بلغت (  )120,238الف طن فيما بلغت
الكميات اامسوقة يف نينوى (  )45,700الف طن .
واختتم مدير عام الرشكة العامة لتجارة بالقول ان الخط
البياني للكميات املس�وقة هذا املوس�م شهد تراجع الول
مره من�ذ ٢٠٢١-٤-١٦؛ مشيرا اىل ان اجم�ايل الكميات
املسوقة العام املايض بلغت (  )3,070,543الف طن .
من جانب اخ�ر واصلت مالكات الرشكة العاملة يف ميناء
ام قصر تفري�غ وش�حن حمول�ة الباخ�رة ( )Molsen
واملحمل�ة بال�رز االورغوايان�ي و اس�تمرار العم�ل على
مدار االرب�ع وعرشون س�اعة لتفريغ وش�حن الكميات
اىل مخ�ازن الرشك�ة يف املحافظ�ات كافة وحس�ب خطة
التوزيع التي اعدت من قبل قس�م التس�ويق ،واشار اىل
ان مجم�وع الكمية التي تم تفريغها منذ رس�وها وحتى
اليوم بلغت
(  ) 11.071.860الف ط�ن  ،وفيما تقدر الكمية املتبقية
(  ) 20.428.140ال�ف ط�ن ،والعم�ل متواص�ل رغم كل
الرضوف لتامني وصول الرز لكافة مدن البالد وفق خطة
التوزيع املقررة .

هيئة التقاعد عن ضوابط زيادة
الرواتب :جيب أن تقرتن بقانون
بغداد  /المستقبل العراقي
بين�ت هيئ�ة التقاع�د العام�ة ضواب�ط
وتعليمات زيادة روات�ب املتقاعدين بعد
رفعها مخاطبات اىل رئاسة الوزراء بهذا
الصدد خالل املدة املاضية.
وشهد الشهر املايض تنظيم تظاهرة من
قبل املتقاعدين للمطالبة بزيادة رواتبهم
التي اصبحت ال تس�د متطلبات حياتهم
املعيش�ية بس�بب الظ�روف االقتصادية
الصعب�ة ،داعين الجه�ات املعني�ة اىل
انصافهم نظرا ملا قدموه للبلد طيلة مدة
خدمتهم بالدولة.
وق�ال مدي�ر اعلام الهيئة علاء محمد
يف ترصي�ح صحف�ي ،ان «زي�ادة رواتب
املتقاعدين يجب ان تقرتن بقانون يرشع
يف مجلس النواب» ،مشريا اىل ان «الهيئة
جه�ة تنفيذية تعمل بحس�ب التعليمات
والضوابط الواردة م�ن الجهات املعنية،
وليست لها صالحية تتعلق بهذا االمر».
واش�ار اىل ان «الهيئة خاطب�ت الجهات
العلي�ا كمكتب رئي�س ال�وزراء اليصال
ص�وت املتقاعدي�ن ومطالبه�م املتعلقة
بزي�ادة رواتبه�م وترشي�ع القوانين
الخاص�ة بذلك ،لكن لم يرد لها حتى االن
اي اشعار او تعليمات بهذا الصدد».
وناشدت نقابة املتقاعدين رئيس مجلس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي بالنظ�ر
لطلب�ات املتقاعدي�ن املرس�لة م�ن قبل
رئيس هيئ�ة التقاع�د الوطنية ،معربني
ع�ن املهم برسعة االس�تجابة واقرارها
حس�ب امل�ادة  36م�ن قان�ون التقاع�د

املوحد.
واكد محمد ان «الهيئة عملت خالل املدة
املاضية عىل اكمال اجراءات الذين احيلوا
على التقاعد بعد اتخاذ ق�رار بتخفيض
الس�ن التقاعدية ،حيث ت�م اصدار االف
الهوي�ات التقاعدية وتم رصف رواتبهم،
باستثناء مكافأة نهاية الخدمة التي يتم
اطالقها عىل ش�كل دفعات بفعل االعداد
الكبرية للمحالني عىل التقاعد».
ووافق مجلس الوزراء خالل العام 2019
عىل مرشوع تعديل قانون التقاعد املوحد
رقم ( )9لس�نة  2014كج�زء من حزمة
اإلصالحات التي اطلقتها لالس�تجابة إىل
مطال�ب املتظاهري�ن ،ليتضم�ن :إحالة
املوظ�ف على التقاع�د عند بلوغه س�ن
( )60عاما وإلغاء جميع االس�تثناءات،
وكذلك إحالة موظ�ف الخدمة الجامعية
على التقاع�د عن�د اكمال�ه س�ن ()63
س�نة ،ويج�وز التمدي�د لالختصاصات
الن�ادرة ومن تمس الحاج�ة اىل خدماته
بتوصية من مجلس الجامعة ومصادقة
الوزير املختص ،اىل جانب تخفيض س�ن
التقاعد للموظفني الراغبني باإلحالة عىل
التقاعد وتقايض رواتبه التقاعدية بعمر
( )45عام�ا ب�دل ( )50عام�ا إذا كان�ت
لدي�ه خدم�ة وظيفية ال تق�ل عن ()15
عاما .ولفت مدي�ر االعالم اىل ان «رواتب
املتقاعدين املدنيني والعسكريني ترصف
منذ بداية العام الحايل بموعدها من دون
تأخير ،وهناك حرص م�ن وزارة املالية
على تخصيصها وف�ق املواعي�د املحددة
للرصف».

النزاهة :ضبط معامالت قروض لـم
تسدد يف املرصف الزراعي يف النجف
بغداد /المستقبل العراقي

َّ
الخاصة لعد ٍد من مُ عامالت
اعلن�ت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،أمس االحد ،ضب�ط األوليَّات
التعاوني  -فرع�ي النجف واملناذرة ،لعدم
الزراعي
الق�روض املمنوحة من قب�ل املرصف
ّ
ّ
ً
كاملة.
تسديد أقساطها
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه« ،بضبط
التعاوني
الزراعي
قرض ممنوحة لعد ٍد من املُقرتضني من املرصف
أوليَّ�ات ( )46معاملة
ِّ
ِّ
ٍ
يف ٍّ
كل من النجف واملناذرة ،وذلك لعدم تس�ديد كامل أقس�اط تل�ك القروض ،رغم انتهاء
آجال تسديد البعض منها».
وأضافت الدائرة َّ
إن «تاريخ منح القروض ابتدا ًء من عام  2002صعوداً ،ورغم مرور مُ َّد ٍة
ً
ً
ُ
طويل ٍة عىل منحها ،إال َّ
س َّ
أنه لم ُت َ
كاملة حتى اآلن» ،مُ
شيرة إىل «عدم قيام
أقس�اطها
�د ْد
الزراعي بمتابعة تس�ديد القروض أو ّ
اتخاذ اإلج�راءات القانونيَّـة بصدد إعادة
املرصف
ِّ
مبالغها».
محرض أصويلٍّ باملضبوطات ،وعـرضه عىل قـايض محـكـمة تحـقـيق
وبيَّن�ت «تنظيم
ٍ
النجف املُ
خـتـصـة بقـضايا الـنـزاهـةّ ،
َّ
التـخاذ اإلجراءات القانونيَّة املُناسبة».

التج�اري مع الجان�ب الصيني ،بما يحقق املصلح�ة الوطنية»،
الفتا إىل «أن جميع املش�اريع مؤهلة للرشوع فيها ،وال توجد أي
مشاكل أو تداخل فيما بينها».

بالتفاصيل ..اخر املعلومات عن توزيع
األرايض يف بغداد ومواقعها
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف مدير بلديات بغداد ،يارس القريشي ،االحد ،معلومات عن
توزيع االرايض يف مناطق العاصمة.
وردا ً على تأكيد رئيس ال�وزراء عىل تقليل أزمة الس�كن وتوزيع
قط�ع أرايض ،ق�ال القرييش ان�ه» لغاية اآلن ه�ذا األمر محصور
بني رئيس�الوزراء وأمني بغداد ووزير اإلعمار واإلسكان ،وال علم
لن�ا اي دائرة فرعية بهذه الخط�ة ،ألن رئيس الوزراء حدد موعدا ً
إلطلاق التعليمات والقراربعد بفرتة أقصاها ش�هرا ً واحدا ً ونحن
اآلن يف انتظار ما ستصدر من تعليمات وقرارات».
واش�ار اىل ان» التوزيع س�يتم عىل األطراف وعىل عقارات الدولة
وال يتم التوزيع يف أطراف بغداد؛ ألنها امتألت ولم يعد فيها مجاالً
للتوزيعالنه ومنذ النظام الس�ابق ولغاية اآلن فقط االطراف هي
من توزع األرايض».
ورجح القريشي» خطة التوزيع س�تكون جميعها خارج حدود
بغداد عن طريق دائرة عقارات الدولة ووزارتي الزراعة واإلسكان
وأمانة بغداد».وبني» أي منطقة س�توزع فيها االرايض س�تكون
تابع�ة للبلدي�ة القريبة التابعة له�ا وهذا النظام وف�ق التصميم
الجديد لبغ�داد» ،مس�تدركاً» هذهالخطة عىل مس�توى اتحادي
وليس محليا والفئات املشمولة يحددها رئيس الوزراء».

الرشيد يلغي رشط الكفيل لسلف االساتذة
يف اجلامعات واملعاهد احلكومية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مرصف الرش�يد ،أمس االح�د ،الغاء رشط الكفيل لس�لف
االساتذة التدريسيني يف الجامعات واملعاهد الحكومية يف البالد.
وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،ان�ه «ق�رر الغ�اء رشط الكفيل لس�لف االس�اتذة
التدريس�يني يف الجامعات واملعاهد الحكومية والبالغة  25مليون
دينار» .واضاف ان «املنح س�يكون من خالل التطبيق االلكرتوني
الذي سيتم نرشه الحقا» ،الفتا اىل ان «من بني الرشوط ان يكون
لدى الراغب بالتقديم توطني لدى املرصف».

الرتبية تصدر توجيه ًا خيص امتحانات
السادس اإلبتدائي
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة الرتبية ،أمس األح�د ،انطالق االمتحانات العامة لتالميذ
الص�ف الس�ادس االبتدائي (النظاميين) فضالً عن طلب�ة الخارجي
ومح�و األمي�ة للع�ام ال�درايس .2021 - 2020وذك�ر بي�ان ل�وزارة
الرتبي�ة تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،أن «ال�وزارة هيأت
كافة املس�تلزمات اللوجس�تية والفنية الخاصة باالمتحانات العامة
للمرحل�ة االبتدائية يف جمي�ع املحافظات» .وأضاف�ت ،انها «وجهت
مدراء املراكز االمتحانية باتخ�اذ األمور الكفيلة بتوفري املناخ الهادئ
واآلمن للممتحنني خالل فترة اداء األمتحانات والحفاظ عىل رصانة
العملية التعليمية» .وشددت الوزارة عىل املمتحنني برضورة االلتزام
ً
داعية اياه�م اىل مواصلة عجلة
بالتعليم�ات االمتحانية والوقائي�ة ،
التعليم واستثمار الفرصة املتاحة لهم وتحقيق اعىل نسب النجاح.

الرافدين يعلن حصيلة قروض الـ « »50مليون
املمنوحة للبناء والرتميم
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مرصف الرافدين ،أمس األحد ،حصيلة قروض الـ 50مليون
للبناء والرتميم التي تم منحها خالل نيس�ان املايض.وقال املكتب
االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
انه «تم منح قرابة  95قرض البناء وترميم الدور السكنية البالغة
 50مليون دينار للموظفني و 30مليون للمواطنني اضافة اىل 263
قرض مشاريع صغرية» .واشار البيان اىل ان «املرصف مستمر يف
منح الخدمات والتسهيالت املرصفية والقروض ملختلف الرشائح
عن طريق فروع املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات».
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تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايج�ار العق�ارات التالية وفق
قانون ( )21لس�نة ( )2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة
العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ( )30
ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية
لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية
وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة
املقدرة مع الترصيح االمني للمشترك باملزايدة وتجري املزايدة
يف دي�وان محافظة نينوى  /قاعة الحدباء يف الس�اعة العارشة
صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته
اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 1ـ االكش�اك املرقمة (359و368و380و385و340و89و339
و338و87و369و347و332و386و379و377و375و381و3
83و387و )376املشيدة حديثا يف سوق املخرضات  /البورصة
على جزء من القطعة املرقمة  179محلة الش�يخ فتحي وملدة
ثالث سنوات
 2ـ املحلات املرقم�ة ( 9أو11أ) عىل جزء م�ن القطعة املرقمة
 179محلة الش�يخ فتحي ضمن دكاكين البورصة  /الجمعية
التعاونية سابقا وملدة ثالث سنوات
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ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()78

www.almustakbalpaper.net

العدد 335 :
التاريخ 2021/6/8 :

تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايج�ار العق�ارات التالية وفق
قانون ( )21لس�نة ( )2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة
العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ( )30
ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية
لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية
وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة
املقدرة مع الترصيح االمني للمشترك باملزايدة وتجري املزايدة
يف دي�وان محافظة نينوى  /قاعة الحدباء يف الس�اعة العارشة
صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته
اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 1ـ محل رقم ( )114املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة ()179
محلة الش�يخ فتحي ضمن دكاكني البورصة  /س�وق الكمرك
وملدة ثالث سنوات
 2ـ االكشاك املرقمة ( 149و148و147و221و153و225و14
5و146و227و228و165و166و167و
144و226و223و161و162و57و224و222و229و220و16
3و )164املش�يدة عىل جزء من القطع�ة املرقمة ( ) 179محلة
الشيخ فتحي (سوق الكمرك) وملدة ثالث سنوات

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

اعالن رقم ()74

العدد 331 :
التاريخ 2021/6/8 :

تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق
قان�ون ( )21لس�نة ( )2013فعىل الراغبني باالشتراك يف
املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل
خلال (  )30ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن
يف الصح�ف املحلي�ة لالطالع على الرشوط مس�تصحبني
معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات
القانوني�ة البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح
االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة
نينوى  /قاعة الحدباء يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم
االخري م�ن مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور
نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
*االكشاك املرقمة (378و365و337و336و370و372و3
66و374و341و371و373و346و90و384و382و334و
335و342و367و )363املشيدة حديثا يف سوق املخرضات
 /البورصة عىل جزء من القطعة املرقمة  179محلة الشيخ
فتحي وملدة ثالث سنوات

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

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين ( )89والصادر يف 2021/6/1

اشارة اىل قرار االحالة املرقم ( )83يف  2021/5/23تعلن اللجنة اعاله عن
تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية
بلدية القيارة وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ( )2013وبطريقة املزايدة
العلني�ة .فعىل الراغبني بااليجار مراجع�ة مديرية بلدية القيارة وخالل
مدة ( )15يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني
معهم التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد بدل االيجار
بالكامل والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ن�اكال ويعاد االعالن عن
تأج�ر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلين وكافة املصاريف
االخ�رى املرتتبة عىل ذل�ك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له
بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد
املس�تاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون
املزاي�دة يوم الثالثاء املص�ادف  2021/6/29يف مديرية بلدية القيارة يف
الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
رقم القطعة والمقاطعة
نوع العقار ورقمه
ت
 1ساحة وقوف سيارات  262على جزء من القطعة المرقمة 179/5م  52رمانة

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

www.almustakbalpaper.net

اعالنات

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
Public Tender Announcement for Tender No: 009-PC-20-EBS
Provide Demulsifier for EBS
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern
Part.
Tender Title: Provide Demulsifier for EBS
Tender No.: 009-PC-20-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one to two contractors to execute project Provide Demulsifier for
EBS，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, firstly please email to
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one
company
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 25th July 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. 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. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender
announcement.

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

Extension Announcements for Public Tender No: 011-PC-21-EBS
Provision of 10 Sets of ESP Equipment with Field Service
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 10 Sets of ESP Equipment with Field Service
Tender No.: 011-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 a contractor which has enough experience and ability that can carry out
the project of Provision of 10 Sets of ESP Equipment with Field Service. 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 16:00 PM June 27th, 2021.
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 before
the bidding date. 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.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة بداءة الدجيل
2021 /  ب/ 131 : العدد
2021 / 6 / 9 : التاريخ
 لطيف صالح كريم/  املدعى عليه/ اىل
 تبليغ مرافعة/ م
/ 131 اقام املدعي ( سعد حسن هادي ) ضدكم الدعوى املرقمة
 امام هذه املحكمة وموضوعها ابطال تسجيل ولعدم2021 / ب
معرفة محل اقامتك قررت املحكمة تبليغكم بواسطة صحيفتني
 وعند عدم2021 / 6 / 23 محليتين بموعد املرافعة املوافق يوم
. حضورك ستجري املرافعات غيابيا بحقك وفقا للقانون
القايض
جاسم محمد داود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
 بمبل�غ2019/2/25  وامل�ؤرخ يف44053 فق�د الص�ك املرق�م
 فق�ط اربع�ة ماليين ومائ�ة وس�تة وس�تون ال�ف4166869
وثمانمائة وتس�عة وس�تون دينار والصادر م�ن مديرية خزينة
محافظ�ة النج�ف االرشف المر املصرف العراق�ي للتجارة فرع
النجف فعىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل رئاسة محكمة استئناف
النجف االتحادية

قرار تكليف بالحضور
2021 / 48 : رقم االخطار
 املنطقة الخامسة/  محكمة قوى االمن الداخيل الثانية/ من
اىل املتهم الهارب ( املفوض حيدر عودة باتول مفتول ) املنس�وب
 املنطق�ة الثالثة ملا كن�ت متهما وفق/ اىل قي�ادة ح�رس ح�دود
 املع�دل لغيابك عن2008  لس�نة14  ) م�ن ق ع د رقم5 ( امل�ادة
 ولحد االن وبما ان محل2020 / 7 / 29 مق�ر عملك من تاري�خ
اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام
محكمة قوى االمن الداخيل الثانية املنطقة الخامس�ة يف ذي قار
خلال مدة ثالث�ون يوما من تاري�خ تعليق هذا االعلان يف محل
اقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة املوج�ه ضدك وعند ع�دم حضورك
س�وف تجري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموال�ك املنقولة والغري
املنقول�ة ويطل�ب من املوظفين العموميني الق�اء القبض عليك
اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية والزام املواطنني
الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا
 اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات/ 69 للمادة
. 2008  لسنة17 الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس املحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
 يف2390 ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد
 رفل فالح حس�ن خطأ والصحيح هو رس�ل فالح2021/6/10
حس�ن يف االعالن الصادر م�ن مديرية تنفيذ الهندي�ة باالضبارة
لذا اقتىض التنويه٢٠٢١/١٧٠١ املرقمة

5

2021  حزيران14 ) االثنين2392( العدد

2021/6/8 ) والصادر يف100( اعالن اول

تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجير العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة
)2013( ) لس�نة21( ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعة وفقا الحكام القانون
 فعىل الراغبين بااليجار مراجع�ة مديرية بلدية.وبطريق�ة املزاي�دة العلنية
) يوم تب�دأ من اليوم التايل لنشر االعالن بالصحف30( ربيع�ة وخلال مدة
) م�ن القيمة املقدرة%50( مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخير من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه
املزاي�دة اج�ور نرش االعلان واملصاريف االخ�رى عىل ان يقوم بتس�ديد بدل
االيجار بالكامل والرس�وم االخرى وابرام العق�د خالل مدة (ثالثون يوم) من
تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن
تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى
املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة
مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق
بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم االربعاء املصادف
) الثانية عرش ظهرا12(  يف مديرية بلديات نينوى الساعة2021/7/14
 مدة االيجار سنة واحدة فقط/ مالحظة
رقم القطعة والمقاطعة

نوع العقار ورقمه

ت

 السعدة66م5/2974

سوق شعبي

1

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
2021/  وفاة/ العدد
2021/6/10 التاريخ
اعالن
قدم املدعو حسني هاشم محمد
طلب�ا ي�روم في�ه الحص�ول على حج�ة وفاة
لجدت�ه املدع�وه نجي�ة عب�ود براج على انها
 فمن تتوفر لديه1972 /3/5 توفي�ت بتاري�خ
معلوم�ات عن املدعوة نجي�ه عبود براج عليه
مراجع�ة املحكم�ة خالل م�دة اقصاها عرشة
ايام من تاري�خ النرش وبخالفه س�يتم اصدار
الحجة
القايض
عيل لفتة جادر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
2021/  وفاة/ العدد
2021/6/10 التاريخ
اعالن
قدم املدعو حسني هاشم محمد
طلبا يروم فيه الحصول عىل حجة وفاة لجده
املدعو محمد عبود خليف عىل انه تويف بتاريخ
 فم�ن تتوف�ر لدي�ه معلوم�ات1972 /3/4
عن املدع�و محمد عبود خلي�ف عليه مراجعة
املحكم�ة خالل م�دة اقصاها عشرة ايام من
تاريخ النرش وبخالفه سيتم اصدار الحجة
القايض
عيل لفتة جادر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
2021/1666 : رقم االضبارة
2021/6/13 : التاريخ
 الكفيل املدين هاني هادي/ املنف�ذ عليه/ اىل
منشد
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح القائم
بالتبليغ واشعار مختار املنطقة انك مجهول
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا
 م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك27 للم�ادة
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل
خمس�ة عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش
ملب�ارشة املعاملات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف
حالة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
: اوصاف املحرر
/941 قرار الحك�م الصادر بالدع�وى املرقمة
 ال�ذي ال�زم املدي�ن بتادي�ة دي�ن2020/3ب
االضب�ارة التنفيذي�ة اعلاه للدائ�ن مدير عام
مرصف الرش�يد اضافة لوظيفت�ه عن املتبقي
الس�لفة املمنوح�ة ملكفول�ه فهد غال�ب زري
منش�د بالتكافل والتضامن مع املدين والبالغ
 دينار ثالثة ماليني ومائتان وس�تة3206853
االف وثمانمائة وثالثة وخمسون دينار

16033 / العدد
2021/6/9 التاريخ

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل
شعبة تنظيم املدن

اعالن تنظيم

/ اش�ارة اىل كتاب مديرية التخطي�ط العمراني
 بخصوص2021/5/26  يف1230 نينوى بالعدد
 والخ�اص بالقطعة62/2021 التنظي�م املرق�م
 حاوي الكنيس�ة الجنوبية39  م1/422 املرقمة
 ب) م�ن قان�ون ادارة45( واس�تنادا اىل امل�ادة
 املعدل تعلن1964  لس�نة165 البلدي�ات املرقم
الكيفي�ة وعىل ذوي العالق�ة تقديم مالديهم من
 ي�وم) ثالث�ون يوما من30( اعرتاض�ات خلال
تاري�خ نرش االعلان وبخالفه س�وف يكتس�ب
الدرجة القطعية مع التقدير

املهندس رضوان امحد سليامن
مدير بلدية املوصل

2020 /  تاييد امللكية/45

اعالن

االس�تئناف خلال مدة ثالث�ون واعتبارا
م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا االعلان وعند
انتهاء املدة وعدم ورود اشعار من رئاسة
محكمة االس�تئناف بوض�وع الطعن عىل
القرار لديها خالل املدة املذكورة ستبارش
دائرة التس�جيل العقاري بالتسجيل وفقا
لقرار تاييد العائدية
القايض
حممد هدايت حممد
رئيس جلنة تثبيت امللكية
قايض حمكمة بداءة الدبس

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف كركوك االحتادية
حمكمة بداءة الدبس

قرار تثبيت عائدية عقار تاييدا
بن�اء عىل صدور ق�رار بتاييد ملكية تمام
 بيوك قوطان اىل3 م2/7 العقار املرقم
(وزارة املالي�ة وح�ق التصرف اىل
املؤسس�ة العام�ة نفط الش�مال) املؤرخ
 الص�ادر م�ن لجن�ة2021/5/2 يف
تثبيت امللكية واس�تنادا اىل اح�كام املادة
) من قانون التس�جيل62و61و59و58(
 تعل�ن1971  لس�نة43 العق�اري رق�م
ه�ذا القرار وعلى من لدي�ه اعرتاض عىل
الق�رار املذكور الطعن في�ه لدى محكمة
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األكثر فقر ًا واألقل اهتامم ًا

معاجلة البطالة املقنعة
صالح لفتة

بعد  2003تضخمت أعداد موظفي القطاع
الحكومي بش�كل هائل لعوامل كثرية منها
الزي�ادة يف مقدار الرواتب م�ا دفع املواطن
للبح�ث ع�ن فرصة بدوائ�ر الدول�ة ،وغلق
املعامل واملصانع بس�بب االس�ترياد املفرط
لجميع الس�لع وضعف املنافسة مع املنتج
األجنب�ي الرخيص ت�رك اآلالف م�ن عمال
القط�اع الخ�اص م�ن دون عم�ل ،فكانت
وجهتهم القطاع الحكومي ،وكذلك محاولة
الحكومات التقليل من ضغط الش�ارع بزج
أكبر ع�دد ممكن م�ن العاطلني ،ولكس�ب
اص�وات انتخابية يف احي�ان اخرى فتولدت
بطالة مقنعة داخل دوائر الدولة وبدأت هذه
الجي�وش تتوس�ع افقيا ً بس�بب التخطيط
غري امل�دروس او العالقات وتوزيع املناصب
كهبات لالصدق�اء واملتملقني ،فتس�تحدث
دوائر وتشكيالت ومناصب جديدة ونثريات
مس�تقلة مُ كلفة ،هذا التوس�ع يف املناصب

والتوظيف م�ن دون الحاجة ألغلبها أصاب
املؤسس�ات الحكومية برته�ل قاتل وكلف
املوازن�ة االتحادي�ة مبال�غ طائل�ة ،كان
باإلمكان االستفادة منها بأبواب أخرى.
إن االقب�ال على التوظي�ف يف القط�اع
الحكومي ش�كل اعب�اء كبرية على الدولة
ونزيفا ماليا للمؤسس�ات ،م�ن دون فائدة
وزيادة س�نوية يف املوازنة التش�غيلية للبلد
وحل هذه املش�كلة يكمن بش�قني كالهما
باالهمية نفسها.
األول :ه�و تقلي�ل الطل�ب على التعيين
الحكوم�ي وذل�ك ال يت�م دون خل�ق بدي�ل
مناس�ب ي�ؤدي دور القط�اع الحكوم�ي
ويس�توعب مخرج�ات التعلي�م والش�باب
الباحث عن فرصة عم�ل ،بضمان تقاعدي
وراتب مس�تمر يف حاالت االصابة او العجز
ورعاي�ة االرسة م�ن قبل الدول�ة يف حاالت
وفاة املعيل ،وهذا ال يتم من دون ترشيعات
مناسبة وقوانني رضورية لفك تلك املشكلة
وخل�ق فرص اس�تثمارية جدي�دة وكبرية،

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء
العدد /624ب2020/
التاريخ2021/6/13 :
املدعي /عادل محمد حسني
املدعى عليهم /كيالن محمد حسني وجماعته
م  /اعالن
بن�اء عىل ما جاء بقرار من ه�ذه املحكمة املوقرة بالعدد
/624ب 2020/يف
 2020/12/9واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة املتضم�ن
ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م ( )9713/71مقاطعة ۲5
عرموش�ية بيعا ً عليه تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية
عىل العق�ار املرقم اعلاه واملدرجة أوصاف�ه ادناه فعىل
م�ن يرغب بالشراء مراجعة ه�ذه املحكمة خلال مدة
ثالث�ون يوما ً اعتبارا من اليوم الت�ايل للنرش يف صحيفتني
محليتني يوميتني مستصحبا ً املستمسكات القانونية مع
التأمينات البالغة %10من القيمة التقديرية لعموم العقار
والبالغة (  )۸5,۰۰۰,۰۰۰خمس�ة وثمانون مليون دينار
عراقي فق�ط بصك مصدق ألمر هذه املحكمة ان لم يكن
م�ن الرشكاء وس�تجري املزايدة يف الس�اعة الثانية عرش
من ظهر اليوم األخري للمدة اعاله ويتحمل املشرتي اجور
النشر علما بان املدع�ي يرغب بالبقاء مس�تأجر للعقار
بعد البيع عند رشائه من غري املدعى عليهم.
األوصاف
دار سكنية تقع يف قضاء سامراء _ حي الرشطة مساحتها
(200م )2متكون�ة من طابقني مبنية بالبلوك ومس�قفه
بالكونكريت املس�لح يحت�وي عىل غرفة نوم واس�تقبال
ومطب�خ وصحي�ات ومرافق صحي�ة خارجي�ة وغرفتي
ن�وم يف الطابق االول مبلطة بالكايش املرمر ويحتوي عىل
حديقة صغرية ودرجة بنائه جيدة.
مع الشكر والتقدير...
القايض
طالل خليل محمود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
من دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن  /اكرم محمد هاشم
نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 592/70
املحلة او رقم واسم املقاطعة  51الحرية
الجنس :
رقم االبواب
رقم الطابق
رقم الشقة
مق�دار الدي�ن ثماني�ة عشر ملي�ون وس�تمائة وواحد
واربعون الف وثمانمائة وستة وسبعون دينار دينارا
اس�م الدائن املرتهن  :مرصف الرافدين  /فرع هاني بن
عروة
تاريخ االستحقاق 2020/11/19
وصف سجل التأمينات العينية /47اذار2012 /
محل االقامة املبني بالعقد ناجية الحرية
بن�اء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اعلاه وطل�ب الدائن
تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه
لي�س لك مح�ل اقامة معلوم غريه فتعتبر بذلك مجهول
مح�ل االقام�ة فعلي�ه قررن�ا تبليغك بل�زوم دف�ع الدين
وتوابعه خلال  15يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ
نرش االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة
وفقا للقانون
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/1666 :
التاريخ 2021/6/13 :
اىل /املنفذ عليه  /املدين فهد غالب زري منشد
لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح القائم بالتبليغ
واشعار مختار املنطقة انك مجهول محل االقامة وليس
لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ
عليه واس�تنادا للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة
عرش يوما تب�دأ من اليوم التايل للنشر ملبارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :
ق�رار الحكم الصادر بالدع�وى املرقمة /941ب2020/3
الذي الزم املدين بتادية دين االضبارة التنفيذية اعاله للدائن
مدير عام مرصف الرش�يد اضاف�ة لوظيفته عن املتبقي
الس�لفة املمنوحة للمدين اعلاه بالتكافل والتضامن مع
كفيله هاني هادي منش�د والبالغ  3206853دينار ثالثة
ماليني ومائتان وس�تة االف وثمانمائة وثالثة وخمسون
دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت االضب�اره املرقمه  2404/3حي العروبه باس�م
كميل�ه مهدي حسين عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها إىل
جهة االصدار

وتوفري البيئة املالئمة لالستثمار .
كذلك وضع رشوط مشددة تلزم املستثمرين
بعدم تعيني غري العراقيني ،اال يف حالة ندرة
التخص�ص وع�دم وجوده بالع�راق وايضا ً
معاقبة من يوظفون غري العراقي ،من دون
ترصيح يعطى يف حاالت الرضورة القصوى
ورفع الحد األدنى لالجور.
والش�ق الثان�ي م�ن الحل :يت�واله مجلس
الخدم�ة االتح�ادي واالضطلاع بمل�ف
التعيينات وإعط�اء املجلس صالحيات أكرب
،إلعادة تقيي�م جميع الدوائر واملؤسس�ات
وكذلك مقدار الحاجة الفعلية من الدرجات
الوظيفية ،واعادة هيكلة لجميع القطاعات
الحكومي�ة وتقلي�ص املناص�ب والدوائ�ر
للحد االدن�ى ،وترك الضروري فقط ونقل
الفائض من املوظفني إىل أماكن أخرى ،بدل
االضط�رار لطلب مالكات جدي�دة .إن الحل
س�هل وال يحت�اج اال رسع�ة بالتنفيذ ،من
دون اضاع�ة الوقت وس�تكون النتائج ذات
فائدة للجميع والله من وراء القصد.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد /2 :مجدد2020/
التاريخ 2021/6/13
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بناءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل  1142محلة
الحويش والبال�غ مس�احته ( 1,34,60اولك) اىل (حيدر
جاب�ر ناج�ي ) بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة الصادر
بالعدد  /2مج�دد 2020/بتاريخ  2021/6/13والصادر
من رئاس�ة لجن�ة تثبيت امللكية يف النج�ف لذا نعلن هذه
الق�رار فعىل م�ن لديه اعرتاض عىل مضمون�ه الطعن به
تمييزا لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادية
بصفته�ا التمييزي�ة خالل م�ده ثالثني يوم�ا اعتبارا من
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود
اشعار لتقديم طعن س�تبارش مديرية التسجيل العقاري
يف النجف وفقا القرار تثبيت العائدية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3036 :ب2021/3
التاريخ 2021/6/13:
اىل املدعى عليه الثالث ( /حسني حمزاوي غافل)
اقام عليك املدعية رباب حسوني سلمان الدعوى البدائية
املرقم�ة اعاله والت�ي تطلب فبه�ا الحكم بابط�ال القيد
املضاف عىل العقار تسلسل  74943/3حي النرص املرقم
/83ك 2002/1مجل�د  968واعتب�ار قيده�ا املرقم /12
حزيران  2012/مجلد  21ثابت الحكم
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين يوميتني بموعد املرافع�ة املصادف يف
ي�وم  2021/6/29وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية زراعة النجف
قسم االرايض
العدد 8284 :
التاريخ 2021/6/13 :
انذار
اىل الفالح (هادي رايض حسين ) املوزع عليه مساحة 8
دونم ضمن الس�لف  1/4مقاطعة  / 10واقصة واملحنى
بموجب قرار التوزيع املرقم  235يف 1971/5/2
نظ�را الرتحالك وعدم اس�تغاللك املس�احة املوزعه عليك
بموج�ب الق�رار املذك�ور وتركه�ا عرض�ة للتج�اوزات
واالس�تغالل من قب�ل الغري لذا ننذرك بوج�وب التقيد بما
اوجبه القانون واس�تغاللك املس�احة ومراجعة مديريتنا
قس�م االرايض واملس�احة خالل فرتة  10اي�ام من تاريخ
نرش االن�ذار وبخالفه س�وف نقوم بالغ�اء التوزيع وفق
الظوابط والتعليمات
منعم شهيد حسني
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف  /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية زراعة النجف
قسم االرايض
العدد 8285 :
التاريخ 2021/6/13 :
انذار
اىل املستاجر (حسني رايض حسني ) املتعاقد وفق احكام
القانون  35بالعقد املرقم  131يف  1994/10/17بمساحة
 8دونم الخ�اص بالقطعة الزراعية  18/3مقاطعة / 10
واقصة واملحنى
نظ�را الرتحالك وعدم اس�تغاللك املس�احة املوزعه عليك
بموج�ب الق�رار املذك�ور وتركه�ا عرض�ة للتج�اوزات
واالس�تغالل من قب�ل الغري لذا ننذرك بوج�وب التقيد بما
اوجبه القانون واس�تغاللك املس�احة ومراجعة مديريتنا
قس�م االرايض واملس�احة خالل فرتة  10اي�ام من تاريخ
نرش االنذار وبخالفه سوف نقوم بالغاء املساحة املوزعة
عليك وفق الظوابط والتعليمات
منعم شهيد حسني
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف  /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية زراعة النجف
قسم االرايض
العدد 8283 :
التاريخ 2021/6/13 :
انذار
اىل الفالح (واصف رايض حسين ) املوزع عليه مس�احة
 8دونم ضمن الس�لف  1/4مقاطعة  10واقصة واملحنى
بموجب قرار التوزيع املرقم  235يف 1971/5/2
نظ�را الرتحالك وعدم اس�تغاللك املس�احة املوزعه عليك
بموج�ب الق�رار املذك�ور وتركه�ا عرض�ة للتج�اوزات
واالس�تغالل من قب�ل الغري لذا ننذرك بوج�وب التقيد بما
اوجبه القانون واس�تغاللك املس�احة ومراجعة مديريتنا
قس�م االرايض واملس�احة خالل فرتة  10اي�ام من تاريخ
نرش االن�ذار وبخالفه س�وف نقوم بالغ�اء التوزيع وفق
الظوابط والتعليمات
منعم شهيد حسني
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف  /وكالة

علي الخفاجي
الفقر وخط الفقر ممكن أن يختزل بتعريف
بس�يط وهو؛ عدم وجود مص�در رزق دائم
ومس�تدام وه�و على مس�تويات ،فمهم�ا
س�اءت الحال�ة االقتصادي�ة واالجتماعي�ة
والصحي�ة ،ويف ه�ذه الحال�ة نس�تطيع
تس�ميته الفقر متع�دد الجوان�ب واألبعاد،
زمن بعيد،
فهو ظاهـرة عاملية موجودة منذ ٍ
فمتى ما وجد الغنى وجد الفقر ،إذ إن هذين
املصطلحني متالزمان منذ بداية الكون.
عندم�ا تعل�ن وزارة التخطي�ط املحافظات
األكث�ر فق�را ً نجد دائما ً وعىل مدى س�نوات
ط�وال أن محافظت�ي املثن�ى والديواني�ة
تحتلان املراك�ز األوىل بأعلى نس�بة فق�ر،
تص�ل أحيانا ً اىل أكثر م�ن  50باملئة ومن ثم
ميسان وبعدها ذي قار ثم تليها املحافظات
العراقية األخرى كالً حسب نسبته ،بالتأكيد
نسب الفقر وتداعياتها لها أسباب متعددة،
منها عدم وجود تخطيط وسياسة واضحة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد  /وفاة 2021/
التاريخ 2021/6/13
اعالن
قدم املدعوه بيداء هاتف خضري
طلب�ا يروم فيه الحصول عىل حج�ة وفاة للمدعو عيل هاتف
خضير على ان�ه ت�ويف بتاري�خ  1991 /3/18فم�ن تتوفر
لديه معلوم�ات عن املدعو عيل هاتف خضير عليه مراجعة
املحكم�ة خالل م�دة اقصاها عشرة ايام م�ن تاريخ النرش
وبخالفه سيتم اصدار الحجة
القايض
عيل لفتة جادر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /519ب2021/
التاريخ 2021/6/16
اعالن
اىل املدعى عليه رضغام باقر كنيوي
بتاري�خ  2021/3/9اق�ام املدعي احس�ان ثاب�ت عبد ضدك
الدع�وى البدائية املرقم�ة /519ب 2021/طلب فيها الزامك
بتاديتك له مبلغ قدره ارعة عرش مليون وستمائة الف دينار
وطل�ب دعوتك للمرافع�ة والزامك بتاديتك ل�ه املبلغ املذكور
وتحميلك الرسوم واملصاريف
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واشعار مختار واختيارية منطقة السهيلية فقد قرر تبليغك
بصحيفتين محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة
يف موع�د املرافعة املصادف  2021/6/24الس�اعة التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فس�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حسني ابراهيم وايل الشافعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/924 :ج2021/1
التاريخ 2021/5/30 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /امري نارص حسني
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة (/924ج)2021/1
والخاصة باملشتكي (حيدر رضا عبد عنرب وفائز جواد كاظم
) وفق احكام امل�ادة  49,48,47/230من قانون العقوبات
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا هذه
الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة جريدتني
رس�ميتني بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم
 2021/6/30وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك
غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/53 :ج2020/1
التاريخ 2021/5/24 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /وسام سالم جياد
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة (/53ج)2020/1
والخاصة باملش�تكي (حسين س�عيد كاظم ) وف�ق احكام
امل�ادة  446من قان�ون العقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدع�وى عليه قررت
املحكمة تبليغك اعالنا بواس�طة جريدتني رسميتني بوجوب
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم  2021/7/24وعند
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب
االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية
العدد /105 :ج2021/
التاريخ 2021/5/26
اعالن
اىل املتهم الهارب  /حيدر عطية عبد يوسف الجبوري
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بالصح�ف املحلية
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة وخلال فترة  30يوما من
تاريخ االعالن واثناء الدوام الرس�مي وبعكس ذلك س�تجري
املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عيسم عيل الجبوري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2017 :
التاريخ 2021/6/13
اعالن
اىل  /املدعو  /عدي هادي طحوار
بن�اءا عىل الطلب املقدم من قب�ل طالبة الحجة غفران نافع
عب�د علي امام ه�ذه املحكم�ة واملتضمنة طل�ب حجة اذن
باستصدار جواز سفر البنتك القارص هاجر وملجهولية محل
اقامتك وحس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي
املتنب�ي  /الكوفة لذا قررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة
صحيفيتن يوميتني محليتني رسميتني فعليك الحضور امام
ه�ذه املحكمة بع�د تبلغك بثالث�ة ايام وعند ع�دم حضورك
سوف يتم السري باجراءات الحجة وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

للقض�اء على ه�ذه الظاه�رة الت�ي بدأت
ً
رسيع�ا أو للتخفي�ف منه�ا عىل
باالنتش�ار
أقل تقدي�ر ،كذلك ع�دم وجود رغب�ة ذاتية
من قبل الفرد عىل تطوي�ر إمكانياته وفتح
آف�اق متع�ددة ،دون االعتم�اد على الدعم
الحكومي ،عندما يضعف االهتمام بالقطاع
الزراع�ي وهن�ا نتكلم ع�ن املحافظات التي
تعنى باملنتوج�ات الزراعية ،ترتفع بالتأكيد
نسبة الفقر ،س�ابقا ً كانت تعتمد محافظة
الديواني�ة على الزراع�ة حيث تمثل نس�بة
الزراع�ة فيه�ا  67باملئ�ة ،وك�ذا الح�ال يف
ميس�ان وباب�ل كان�ت نس�بة االعتماد عىل
الثروة الس�مكية والزراع�ة فيهما تصل اىل
 58باملئ�ة والحال يرسي على دياىل وصالح
الدين والبرصة وغريها من املحافظات التي
بدأت معاناتها باالزدياد.
العراق عرب تأريخه الطويل عاش فرتات من
الرخاء والتقدم والرف�اه والتطور بمختلف
جوانبه اإلقتصادية واالجتماعية والصحية،
وم�ن املفارق�ات هو وج�ود ث�روة طبيعية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح العباسية
العدد /308 :ج2021/
التاريخ 2021/5/25
اعالن
اىل املتهم الهارب  /سيف دحام عبد السادة
بناءا عىل الشكوى املقامة ضدك من قبل املشتكية سليمة
ح�داد ش�لتاغ ولتعذر تبليغك ولتع�ذر تنفيذ امر القبض
الص�ادر بحقك عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا عن
طري�ق صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة
يف يوم املحاكمة املصادف  2021/6/27الساعة التاسعة
صباحا ويف حالة عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك
غيابي�ا وعلنا وفق احكام املادة  434من قانون العقوبات
رقم  111لسنة  1969املعدل وحسب االصول
القايض
اثري عبد الحر جرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/924 :ج2021/1
التاريخ 2021/5/30 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /حسني نارص حسني
حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة (/924ج)2021/1
والخاصة باملش�تكي (حيدر رضا عبد عنبر وفائز جواد
كاظ�م ) وفق احكام امل�ادة  49,48,47/230من قانون
العقوبات وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق
يف ثناي�ا هذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا
بواس�طة جريدتني رس�ميتني بوجوب الحضور يف موعد
املحاكمة املصادف يوم  2021/6/30وعند عدم حضورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/912 :ج2020/1
التاريخ 2021/5/24 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عيل صالح جعفر
حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة (/912ج)2020/1
والخاص�ة باملش�تكي (علي لفته حس�ن ) وف�ق احكام
امل�ادة  1/459م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى
علي�ه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بواس�طة جريدتني
رس�ميتني بوجوب الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف
ي�وم  2021/7/24وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
العدد/300 :ج2020/
التاريخ 2021/5/27 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /احمد ابراهيم عباس ظاهر العبودي
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة (/300ج)2020/
والخاص�ة باملش�تكي (علي بخيت عب�د ) وف�ق احكام
امل�ادة  457من قانون العقوب�ات ولصدور امر القبض
والتح�ري بحقك بموج�ب مذكرة امر القب�ض والتحري
املرقمة /8امر قبض 2020/يف  2019/11/27واش�عار
مختار منطقة الدبينية التابع لقضاء املش�خاب املتضمن
ب�ان املته�م مرتحل اىل جه�ة مجهولة عليه ق�ررت هذه
املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني رسميتني
بالحضورام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املحاكم�ة
املص�ادف  2021/6/28الج�راء محاكمت�ك وفق احكام
امل�ادة  457م�ن قان�ون العقوب�ات وعند ع�دم حضورك
ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
صفاء ناجي املوىل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح العباسية
العدد /254 :ج2021/
التاريخ 2021/5/25
اعالن
اىل املتهم الهارب  /احمد رزاق صبار
بناءا عىل الش�كوى املقامة ضدك من قبل املشتكي محمد
عباس مهدي ولتع�ذر تبليغك ولتع�ذر تنفيذ امر القبض
الص�ادر بحقك علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا عن
طري�ق صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة
يف يوم املحاكمة املصادف  2021/6/27الساعة التاسعة
صباحا ويف حالة عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك
غيابيا وعلنا وفق احكام املادة  432من قانون العقوبات
رقم  111لسنة  1969املعدل وحسب االصول
القايض
اثري عبد الحر جرب

وبرشية كبيرة وإمكانيات طبيعية متعددة
واتس�اع األرايض الزراعي�ة ووف�رة املي�اه،
إضاف�ة اىل وج�ود املع�ادن وبال�ذات النفط
الخام والغاز الطبيعي باملقابل نسبة الفقر
يف كثري من محافظاته كبرية.
انتش�ار الفق�ر يف أي مكان وزم�ان يرجع
لس�ببني رئيسين هما ،ندرة املورد أو سوء
إدارة امل�ورد ،يف العراق املعالج�ات والحلول
لهذه الظاهرة كثرية ،لك�ن تحتاج اىل إرادة
وجدية لطرح ه�ذه الحلول ،فيتطلب إعادة
النظ�ر بالربامج االقتصادية لتنويع مصادر
الدخ�ل دون اإلعتماد عىل مصدر وحيد وهو
النفط ويتم ذلك بشجيع القطاعات األخرى
الصناعي�ة والزراعية ،كذلك وجوب التعاون
بني القطاع العام متمث�ل بالدولة ،والقطاع
الخاص متمثل باالفراد والرشكات الناش�ئة
وفتح باب االستثمار عىل مختلف القطاعات
وباألخ�ص القطاع الزراع�ي لتحقيق تطور
ملموس يش�عر ب�ه املواط�ن وبالت�ايل تقل
نسبة الفقر عىل املستوى البعيد.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /338ب2021/
التاريخ 2021/6/10
اىل املطل�وب اع�ادة القوة التنفيذية ضدهما حسين ورة
غثيث وهادي عبود هادي /
اعالن
اق�ام طالب اع�ادة القوة التنفيذية ابراهيم راش�د حران
الدعوى املرقم�ة /338ب 2021/املتضمن�ه طلبه اعادة
القوة التنفيذية للقرار املرقم  /83ب1987/
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكما حس�ب رشح القائم
بالتبليغ وتاييد مختار املنطقة عليه قررت هذه املحكمة
تبليغكما اعالنا بصحيفتني رس�ميتني يوميتني محليتني
واس�عتي االنتش�ار للحضور امام هذه املحكمة يف موعد
املرافعة املصادف  2021/6/20الس�اعة الثامنة صباحا
ويف ح�ال ع�دم حضوركما او ارس�ال من ين�وب عنكما
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم�ا غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية
العدد /709ش2021/
التاريخ 2021/6/13
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه كريم عبد الس�تار عوده يس�كن بغداد
قض�اء املحمودي�ة ناحي�ة الرش�دي صخريج�ة الغربية
الرشيفات مجهول محل االقامة حاليا
بناء عىل الدعوى املقامة امام هذه املحكمة بالعدد اعاله
من قبل زوجتك املدعية هند خالد رشيد والتي تطلب فيها
لحكم بالتفريق القضائي للهجر وملجهولية محل اقامتك
حس�ب اش�عار مختار ناحية الرش�يد صخريجة الغربية
الرشيف�ات املخت�ار طه ياسين خضر يف 2021/5/25
ل�ذا ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتين يوميتني
رس�ميتني بالحضور امام هذه املحكم�ة بموعد املرافعة
املص�ادف  2021/6/24الس�اعة  8صباح�ا وعن�د عدم
حضورك ستجري املرافعة بحقك غيابا وفقا للقانون
القايض
فاضل جياد الكناني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املته�م الغائ�ب ( /ر.ع احم�د عب�د العب�اس حسين
حبيب)
املنس�وب اىل  /مديرية رشطة محافظ�ة النجف االرشف
واملنشات
العنوان  /النجف االرشف  /حي النرص
بما انك مته�م وفق احكام امل�ادة /32/اوال وثانيا  /من
قانون عقوبات قوى االمن الداخيل رقم  14لس�نة 2008
املعدل
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقتضى تبليغك بواس�طة هذا
االعلان عىل ان تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخيل
 /املنطق�ة الرابعة خالل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عىل
التهم�ة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا الح�كام امل�واد ( 65و  68و
 )69م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن
الداخيل
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك حيدر يوسف عبد
اقتىض حض�ورك اىل مديرية بلدية النج�ف وذلك القرارك
باملوافقة عىل صدور اجازة بناء والخاصة بالعقار املرقم
 3/25518ح�ي امليالد مناصفة م�ع الرشيك حيدر حمد
محم�د خلال مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف
تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة من نقابة املهندسين العراقيني
ف�رع النج�ف والناف�ذة بتاري�خ  2021/12/31باس�م
املهندس مرشق يعقوب يوس�ف من يعثر عليها تسليمها
لجهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الرشي�ك س�عد طالب جبر اقتىض حض�ورك إىل مقر
بلدي�ة النج�ف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم
 54456/3ح�ي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
عمار عذاب تركي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيك هش�ام صادق حسين توج�ب عليك الحضور
إىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت
اق�رارك باملوافق�ه عىل قيام رشيك خضير عباس حبيب
بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 73461/3
حي ميس�ان خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق
وش�هر خ�ارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

 7رياضة
العدد ( )2392االثنين  14حزيران 2021

كوريا اجلنوبية تقيص لبنان من التصفيات اآلسيوية

إعالن املدرب اجلديد للمنتخب األوملبي

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
أتفقت الهي�أة التطبيعية لالتحاد العراقي
لك�رة الق�دم ،م�ع امل�درب التش�يكي
{مريوسلاف س�وكوب} لتدريب املنتخب
االوملبي الذي يس�تعد لخ�وض التصفيات
اآلس�يوية يف ترشين االول  /اكتوبر املقبل
املؤهل�ة لنهائي�ات آس�يا تح�ت  23عاما
والتي ستقام يف اوزبكستان عام .2022
َ
واجتم�ع رئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة ،إياد
بنيان ،مع املدرب التشيكي يف مقر االتحاد
للحدي�ث ،قب�ل أن يت�م عقد اجتم�اع مع
وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال يف
مكتب الوزي�ر ،وذلك للحدي�ث مع املدرب
بشأن الرؤية الخاصة باملنتخب االوملبي يف
الفرتة املقبلة .وسيتم خالل األيام القريبة
توقيع العقد الرسمي مع املدرب التشيكي
مريوسلاف س�وكوب وامللاك التدريب�ي
املس�اعد وال�ذي س�يتواجد مع�ه مدربني
محليني مساعدين.يشار اىل ان مريوسالف
سوكوب (ولد يف  13نوفمرب ترشين الثاني

 )1965هو مدرب كرة قدم تشيكي والعب
كرة قدم سابق .وكان يتوىل تدريب منتخب
البحرين.وكان سوكوب أحد أنجح املدربني
ملنتخب جمهورية التش�يك تحت  20سنة
بتحقيق�ه املرك�ز الثان�ي يف بطولة كأس
العالم تحت  20س�نة لكرة القدم  2007يف
كندا وكان أيض�ا مدربا ملنتخب جمهورية

كورونا يطيح بنجم
الربتغال خارج اليورو

أقىص منتخب كوري�ا الجنوبية،
املنتخب اللبناني من التصفيات
اآلس�يوية املزدوج�ة املؤهل�ة
لكأيس آسيا والعالم بالفوز
عليه بهدفني لهدف.
به�ذه النتيج�ة ق�دم
الك�وري
املنتخ�ب
خدم�ة
الجنوب�ي
مجاني�ة للمنتخ�ب
الوطني العراقي حيث
أن جميع االحتماالت
والخي�ارات بات�ت
ملصلح�ة منتخبنا
الوطن�ي  ،ول�م
يتبقى سوى ضمان
خس�ارة منتخ�ب واح�د م�ن
املنتخب�ات االربع�ة املنافس�ة للتأه�ل ،
بغض النظر ع�ن نتيجة املب�اراة األخرية
مع ايران.
ويخوض منتخبنا الوطني بعد غ ٍد الثالثاء

التش�يك تح�ت 19
س�نة ال�ذي حق�ق
املرك�ز الثال�ث يف
بطول�ة أوروبا تحت
 19س�نة لك�رة الق�دم
 2006يف بولندا ،كما ت�وىل تدريب منتخب
مرص تحت  20سنة.

صيحات استهجان يف ويمبيل
بعد ترصف العبي إنجلرتا

سانشيز يغيب عن الدور األول بكوبا أمريكا
المستقبل العراقي /متابعة
ق�ال املنتخ�ب التش�ييل األول لكرة الق�دم يف س�اعة متأخرة
الليلة املاضية إن مهاجمه أليكس�يس سانشيز سيغيب عن دور
املجموعات يف بطولة كأس كوبا أمريكا بسبب إصابة يف الساق.
وبع�د تدريب�ات ي�وم الجمعة عان�ى سانش�يز ( 32عاما) من مش�كلة
يف العضلات وم�ن ثم فإنه لن يس�افر مع املنتخب إىل الربازيل اس�تعدادا
النطالق البطولة.
وقال منتخب تش�ييل «الفترة املتوقعة للتعايف تتج�اوز املرحلة األوىل من

المستقبل العراقي /متابعة
خ�رج أحد الالعبني البارزين يف منتخب الربتغال من قائمة
برازيل أوروبا يف يورو  2020بشكل مفاجئ.
وأعل�ن منتخ�ب الربتغ�ال ،أن العبيه خضع�وا الختبارات
كورونا ضمن الربوتوكول الطب�ي للبطولة قبل املباريات،
وج�اءت نتيجة جمي�ع الالعبني س�لبية باس�تثناء جواو
كانسيلو ظهري مانشسرت سيتي.
وأش�ار عرب بيان رس�مي ،إىل أن كانس�يلو يف حالة جيدة،
ويتواجد اآلن يف العزل الصحي مع إبالغ السلطات الصحية
املجرية باألمر عىل الفور.
وخض�ع كانس�يلو لالختب�ار مع باق�ي الالعبني ،مس�اء
السبت ،وظهرت النتيجة صباح األحد.
وقرر الجهاز الفني للربتغال استدعاء دييجو دالوت ،ظهري
مانشسرت يونايتد ،اً
بدل من كانسيلو يف قائمة اليورو.
يذكر أن منتخب الربتغال يتواجد يف املجموعة السادسة إىل
جانب املجر وفرنسا وأملانيا.

المستقبل العراقي /متابعة

انض�م الح�ارس األس�طوري للمنتخ�ب
الدنمارك�ي بيتر ش�مايكل ،لقائم�ة
املنتقدين لقرار اس�تئناف مباراة منتخب
بالده أمام فنلندا ،أمس السبت ،يف افتتاح
مشوار الفريقني بيورو  ،2020رغم انهيار
كريستيان إريكسن خالل املباراة.
وانهار إريكسن داخل امللعب قبل دقيقتني
م�ن نهاي�ة الش�وط األول ،دون أي تدخل
من أي العب آخر ،وح�اول الجهاز الطبي
ملنتخ�ب الدنمارك علاج الالعب عىل مدار
 10دقائق ،قبل نقله إىل املستشفى.
وأت�اح االتح�اد األوروب�ي لك�رة الق�دم
(يويف�ا) ،إمكانية اس�تكمال املباراة بعد

أطلق�ت الجماهير اإلنجليزية صيحات االس�تهجان لدى
انحن�اء العب�ي املنتخ�ب اإلنجلي�زي على ركب�ة واحدة،
احتجاجا عىل العنرصية ،قب�ل املباراة أمام كرواتيا األحد،
يف مستهل مشوار الفريقني بيورو .2020
ولجأ العديد من املش�جعني اآلخرين يف س�تاد ويمبيل الذي
احتضن املباراة يف حضور نسبة  %25من سعته اإلجمالية،
للتصفيق والتهليل للتغطية عىل صيحات االستهجان.
وقال جاريث ساوثجيت املدير الفني ملنتخب إنجلرتا لهيئة
اإلذاعة الربيطانية (بي.بي.يس) قبل قيام الالعبني باملبادرة
املناهض�ة للعنرصية «نح�ن يف حاجة له�ذا الدعم ،قررنا
القيام بها برصف النظر عما سيحدث قبل املباراة».
وقب�ل انطالق كأس األمم األوروبي�ة انحنى العبو املنتخب
اإلنجلي�زي على ركبة واح�دة ملناهض�ة العنرصية خالل
املباراتين الوديتين أم�ام النمس�ا وروماني�ا لكن بعض
الجماهري اإلنجليزية ردت بصيحات استهجان.

ضمن املرشحني للفوز بالبطولة ،ربما تكون لفرنسا أو أملانيا
ف�رص أكرب لك�ن (ال روخ�ا) دائما ما يكون أحد املرش�حني
للف�وز ،مضيف�ا أن ملس�ة لوي�س إنريكي الش�خصية ربما
تصن�ع الفارق الذي يجعل إس�بانيا تحقق ش�يئا كبريا.وعن
فريقه فياريال وموس�م االنتقاالت ،كشف إيمري أن الوضع
العام حاليا صعب بالنس�بة لجميع الدوريات واألندية ،لكن
(الغواص�ات الصف�راء) لديه�م مشروع مس�تقر ،ويرغب

راموس يتلقى اتصاالً مفاجئ ًا

توقفها لس�اعتني أو اس�تئنافها يف اليوم
الت�ايل ،لك�ن املنتخ�ب الدنمارك�ي ق�رر
استكمال املباراة باألمس.
وي�رى ش�مايكل وال�د الح�ارس الح�ايل
للمنتخ�ب الدنماركي كاسبر ش�مايكل،
ال�ذي ش�ارك يف املب�اراة ،أن�ه كان ينبغي
إتاحة املزيد من الخيارات أمام الفريقني.
وقال ش�مايكل لهيئة اإلذاع�ة الربيطانية
(بي.ب�ي.يس) اليوم األح�د «من الهراء أن
يخرج يويفا بمثل هذا الحل».
وأوضح ش�مايكل أن يويف�ا ،كان ينبغي
أن يظهر بعض التعاط�ف تجاه الالعبني
املحطمني.يذكر أن شمايكل ساهم يف فوز
منتخب الدنم�ارك بلقب كأس أمم أوروبا
يف عام .1992

رضبة ثالثية جديدة لكوبا أمريكا

كش�ف االتحاد البوليفي لك�رة القدم ،ع�ن إصابة  3من
العب�ي منتخب بلاده املش�ارك يف بطولة كوب�ا أمريكا،
بفريوس كورونا املس�تجد .وأصدر االتحاد بيانا قال فيه:
«بعدم�ا أجرينا فحوصات الكش�ف عن فيروس كورونا

الالعبون يف تقديم مس�توى الئق خالل دوري األبطال املوسم
املقبل.وأش�ار إىل أنه يتمنى إبرام أربعة أو خمس�ة صفقات
جديدة لضمان االس�تمرار ضمن املراكز الستة املتقدمة من
الليجا واملنافسة عىل املراكز املؤهلة للتشامبيونزليج.وأفصح
إيم�ري ع�ن بعض مفاتي�ح النج�اح التي اس�تعملها خالل
مسريته التدريبية ،والتي حملته إىل كل من فرنسا وإنجلرتا،
حي�ث أش�ار إىل أنه يعتم�د عىل التحلي�ل وي�درس تدريبات

للبعثة املوجودة يف الربازيل ..تبني وجود  3حاالت ايجابية
بين الالعبني وواح�دة لعضو يف الجه�از الفني» ،دون أن
يكش�ف عن هوية الالعبني ،مبينا أن «جميع املصابني يف
حالة جيدة» .ووف�د املنتخب البوليفي موجود يف الربازيل
الت�ي تس�تضيف البطول�ة القارية منذ األربع�اء املايض،
وس�يخوض الفري�ق مبارات�ه االوىل مس�اء اإلثنين أمام

املنافسين واملدربني اآلخرين وطريق�ة اللعب يف كل
بطول�ة محلية ،موضحا أن ل�كل دوري طابع مميز
لك�ن كرة القدم واح�دة يف كل مكان وأن األمر يتعلق
بالتأقلم ومعرف�ة األفكار الجديدة.وحول مش�اعره
خلال ركالت الرتجيح يف نهائ�ي الدوري األوروبي ،أقر
ب�أن متابعتها وس�ط أف�كار ومخاوف إه�دار ركلة ما
فضال عن الضغط ،ليست أمرا مبهجا للغاية.

مانشيني يتلقى أنباء سارة يف معسكر إيطاليا
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
لم يستقر اإلسباني املخرضم سريجيو
رام�وس ،على وجهته املوس�م املقبل؛
حيث ينتهي عق�ده مع ريال مدريد يف
يونيو/حزي�ران الج�اري ،ولم يتوصل
م�ع املرينجي التف�اق بش�أن التجديد
حتى اآلن.
وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»
اإلسبانية ،عن مفاجأة بشأن مستقبل
الالع�ب ال�دويل ،حي�ث أش�ارت إىل أن
الربتغايل جوزيه مورينيو ،مدرب روما،
اتصل برام�وس ،وطلب منه االنضمام
للذئ�اب يف املوس�م املقب�ل ،يف صفق�ة
انتقال حر.
وأش�ارت الصحيف�ة ،إىل أن رغب�ة
رام�وس ال تزال البق�اء يف ريال مدريد من
خالل التوصل التفاق حول عقد جديد.
وزعم�ت تقاري�ر صحفي�ة س�ابقة أن
راموس يرغب يف التجديد مع املرينجي ملدة
ً
موس�ما
عامني ،بينما يقدم النادي امللكي

المستقبل العراقي /متابعة

إيمري :إسبانيا لدهيا أفضل فريق يف اليورو

اعتبر أوناي إيم�ري مدرب فياريال أن منتخب إس�بانيا هو
األفض�ل بين املنتخب�ات املش�اركة يف ي�ورو  ،2020مؤكدا
أن لوي�س إنريكي م�درب (ال روخا) يمتلك ش�خصية رائعة
وعقلي�ة ف�ذة ويظهر ذلك وهو ما يس�اعده عىل اس�تخراج
أفضل ما لدى الالعبني.وأبرز إيمري أن إس�بانيا لطاملا كانت

كوب�ا أمريكا والتي س�يبقى خاللها الالعب يف تش�ييل الس�تكمال عملية
التعايف مع الطاقم الطبي للمنتخب».
وستبدأ تشييل مسريتها يف البطولة يف مواجهة األرجنتني يف ريو دي جانريو
غ�دا اإلثنني قب�ل اللعب أمام منتخب�ات بوليفيا وباراج�واي وأوروجواي
ضمن املجموعة الثانية.
وكان من املفرتض أن تقام بطول�ة كوبا أمريكا يف كولومبيا واألرجنتني،
ولكن تم استبعاد البلدين بسبب قضايا سياسية وجائحة فريوس كورونا.
وتم منح الربازيل ،حق اس�تضافة البطولة يف إطار س�عيها للحفاظ عىل
اللقب القاري ،رغم أنها من البلدان األكثر ترضرًا من الجائحة.

شاميكل ينتقد قرار استئناف مباراة الدنامرك وفنلندا

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

مبارات�ه األخيرة يف الجول�ة الثالث�ة من
التصفيات اآلسيوية ضد املنتخب اإليراني
يف الس�اعة الس�ابعة والنص�ف بتوقي�ت
بغداد.
ويتص�در الع�راق مجموعت�ه برصيد 17
نقطة م�ن  5انتص�ارات وتعادلني ،بينما
يحتل املنتخب اإليراني الرتتيب الثاني من
 15نقطة.

يش�ار اىل ان التصفيات اآلسيوية تتكون
من ثم�ان مجموع�ات يتأه�ل متصدري
املجامي�ع م�ع أفض�ل  5ثوان�ي لالنتقال
إىل املرحل�ة األخيرة والحاس�مة م�ن
التصفيات بإس�تثناء منتخ�ب قطر الذي
تص�در مجموعت�ه وتأهل إىل كأس آس�يا
لكن�ه ال يلعب التصفيات الحاس�مة ألنه
مستضيف املونديال.

تلقى منتخب إيطاليا نبأ س�ارا بش�أن أح�د العبيه املصابني
قبل مواجهة س�ويرسا ،األربعاء املقبل ،يف الجولة الثانية من
ً
.2020ووفقا لصحيف�ة «الجازيتا
دور املجموع�ات بي�ورو
ديللو س�بورت» اإليطالية ،فإن ماركو فرياتي ،العب وس�ط

األزوري ،شارك ملدة  20دقيقة خالل مباراة ودية ضد شباب
بيس�كارا ،أمس السبت.وأش�ارت إىل أن احتماالت استدعاء
فرياتي أمام س�ويرسا تزداد ،لكن الالع�ب اإليطايل لن يبدأ
يف التشكيلة األساس�ية.وأوضحت أن روبرتو مانشيني،
مدرب إيطاليا ،س�يعتمد يف خط وس�ط اآلتزوري عىل
جورجينيو ومانويل لوكاتييل ونيكولو باريال.

كريتشيكوفا تتوج جمددا يف روالن جاروس
المستقبل العراقي /متابعة
واح ًدا يف العقد الجديد.
ً
ويع�د ه�ذا االتص�ال غريب�ا ،إن صدق�ت
تقارير الصحيفة اإلس�بانية ،حيث س�بق
لراموس العمل مع مورينيو يف ريال مدريد
من  2010وحت�ى  ،2013وحدثت بينهما
العديد من الخالفات خالل هذه الفرتة.

توجت التشيكية باربورا كريتشيكوفا بلقب فئة
زوجي الس�يدات لبطولة فرنسا املفتوحة للتنس
(روالن ج�اروس) ،بع�د يوم واحد م�ن حصدها
لقب الفردي يف ثاني بطوالت الجراند سالم األربع
الكربى للموسم الحايل.
وفازت كريتش�يكوفا رفق�ة مواطنته�ا كاترينا
س�ينياكوفا بلق�ب فئة الزوجي ،بع�د تغلبهما يف
املب�اراة النهائي�ة على األمريكية بيثان�ي ماتيك

س�اندز والبولندي�ة إيجا س�واتيك  4 /6و،2 /6
اليوم األحد.
وفازت كريتش�يكوفا عىل الروس�ية أناستاس�يا
بافليوش�ينكوفا بمجموعتين مقاب�ل مجموعة
بنتيج�ة  1 /6و ،6 /2و ،4 /6أم�س الس�بت يف
نهائي فردي السيدات.
وبات�ت كريتش�يكوفا أول العب�ة من�ذ  21عاما
وس�ابع العبة عىل مر التاري�خ ،تجمع بني لقبي
فردي وزوجي السيدات يف روالن جاروس.
وس�بق لكريتش�يكوفا التتويج بلقبني يف الجراند

سالم لكن يف فئة الزوجي،
رفق�ة س�ينياكوفا بجانب
 3ألق�اب أخ�رى يف الزوج�ي
املختلط.
وتوجت كريتش�يكوفا بأول لقب
يف مسيرتها يف بطوالت الرابطة العاملية لالعبات
التن�س املحرتف�ات الش�هر املايض عبر بطولة
سرتاسبورج ،قبل أن تحرز لقب فردي السيدات
يف روالن ج�اروس يف املش�اركة الخامس�ة له�ا
بالقرعة الرئيسية لبطوالت الجراند سالم.

باراغواي .وكان املنتخب الفنزوييل قد أعلن يف وقت سابق،
إصاب�ة  11عض�وا من بعثة الفري�ق يف الربازيل بفريوس
كورون�ا ،من بينهم قائد الفريق توم�اس رينكون ،ليلجأ
املدرب الربتغايل جوزيه بيس�يريون ،الس�تدعاء  15العبا
جديدا للفريق الذي س�يخوض املباراة االفتتاحية مس�اء
األحد أمام الربازيل.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2392االثنين  14حزيران 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

رشا عمران

سعدية مفرح

كأن ال سبب للموت سوى الفريوس

وما زالت الكتابة تدهشني

ٌ
تدوينة منس�وبة لعالم
انتشرت ،أخريا ،عىل صفحات العالم األزرق،
الفريوس�ات الفرنسي ،صاح�ب «نوب�ل» ،ل�وك أنط�وان مونتانييه،
«كل الذي�ن تلقوا لقاحا ض�د فريوس كوفيد  19س�وف يموتون بعد
عامين ،والبرش يجب أن يكونوا مس�تع ّدين لح�رق الجثث» .تبني أن
التدوين�ة غري حقيقي�ة .كل ما يف األمر أن العال�م «معارض للقاح»،
قال ،يف مقابلة مصوّرة« :اللقاحات هي التي تس�بّ ب نشوء متحوالت
الفريوس ،ومعدالت الوفيات ترتفع يف الدول التي ترتفع فيها معدالت
اللق�اح .وبالتايل ،ال أمل بالش�فاء الكامل م�ن الفريوس .األفضل هو
الحصول عىل املناعة الطبيعية بدل حملة التلقيح» .لم يذكر مونتانييه
شيئا عن موت الحاصلني عىل اللقاح بعد عامني ،لكن الحملة املضا ّدة
للقاح يف العالم ،ومن ضمنها علماء فريوس�ات مش�هورون ،تلقفت
ترصي�ح العال�م الش�هري ،وتناقلته مح�وّرا ،ومضافا إلي�ه ما يخدم
حملتها ،وانترش بهذا الشكل الهائل واملخيف يف العالم.
حس�نا ،لن يموت البرش بسبب اللقاح إذا ،مع أن هناك من ماتوا بعد
أخ�ذه مبارشة ،نتيج�ة طبيعة الجهاز املناعي لدى بعض األجس�ام،
وهي الطبيعة ذاتها التي جعلت الفريوس رشسا عىل أجسام ،وحنونا
على أخرى .الجه�از املناعي لكل جس�م هو الذي يح ّدد ماذا س�وف
يحدث لهذا الجسم أو ذاك .وال عالقة لهذا أيضا بفرضية أن الفريوس
ّ
مصنع ومترسّب من مخترب فريوس�ات صيني ،يضم عادة علماء من
كل العال�م ،أو أن�ه فريوس ذو منش�أ حيواني انتق�ل إىل البرش ،مثل
فريوسات أخرى كثرية.
ٍ
حس�نا إذا ،هناك من يموت بسبب الفريوس ،وبسبب اللقاح .وهناك
م�ن يموت بس�بب أمراض أخرى كثيرة عالجاتها غير متوفرة عىل
الرغ�م م�ن التق ّدم املذه�ل للعلم ،وهن�اك من يموت بح�وادث النقل
املختلفة ،وهناك من يموت من الفرح.
نعم حاالت كثرية يف العالم ّ
شخصت أن سبب وفاتها اإلغراق يف الضحك
«م�ات من الضحك» .وهن�اك من يموت من الح�زن ،ومن يموت من
العجز ،ومن يموت من حوادث الطبيعة ،ومن االخرتاعات البرشية.
وهناك من يموت يف الحروب ،ومن يموت يف املعتقالت نتيجة التعذيب
واإلهم�ال .وهناك من يموت ألن طاغية ما لم يعجبه س�لوك ش�عبه
فق�رّر إبادت�ه ،وم�ن يموت بس�بب رغبة مافي�ات السلاح يف زيادة
أرباحها ،فتفتعل الحروب واملش�كالت والخالفات ،وال س�يما الدينية
واملذهبي�ة ،لتبقى هناك بؤر للرصاع يف أماك�ن معينة تتأجج وتخمد
حسب رغبات رشكات السالح ومافياته.
وهن�اك من يموت من الج�وع حرفيا ،عىل الرغم من أن ما يرمى من
بقايا الطعام يف مطاعم ال�دول الغنية ومطابخها يكفي لوقف زحف
الجوع يف العالم.

كـاريكـاتـير

وزارة الثقافة تنعى رحيل أبرز رموز الشعر العريب
قدمت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار،
تعازيها إىل األوس�اط األدبي�ة والثقافية
برحيل الش�اعر س�عدي يوس�ف صباح
اليوم األحد يف لندن.
وقدمت الوزارة يف بيان لها ، ،تعازيها إىل
األوساط الفنية والثقافية لرحيل الشاعر
سعدي يوسف.
وبينت» لقد كان الش�اعر سعدي يوسف
من الشعراء الذين أثروا الشعرية العربية
بالحداث�ة ،ومثل مع الش�اعرين محمود
دروي�ش ،وأدوني�س أبرز رموز الش�عر
العرب�ي يف النص�ف الثان�ي م�ن الق�رن
إنجازات أدبي ٍة».
العرشين بما قدمه من
ٍ
يذكر َّ
أن الش�اعر س�عدي يوس�ف ولد يف
أب�ي الخصي�ب ،بالبصرة ع�ام ،1934
تخ�رج يف دار املعلمني العالية ببغ�داد ،1954
عم�ل يف التدري�س والصحاف�ة الثقافية .نال
جوائ�ز يف الش�عر منه�ا  ،الجائ�زة اإليطالي�ة
العاملية ،وجائزة كافايف من الجمعية الهلّينية.
يف الع�ام  2005ن�ال جائزة فريوني�ا اإليطالية
أجنبي .يف الع�ام  2008حصل
مؤل�ف
ألفضل
ّ
ٍ
عىل جائزة املرتوبولس يف مونرتيال يف كندا.
ُكتبت عن شعره دراسات باللغات اإلنجليزية

واألملانية واإليطالية.
عضو هيئة تحرير «الثقافة الجديدة».
عض�و الهيئة االستش�ارية ملجلة ن�ادي القلم
الدويل
عض�و هيئة تحرير مس�اهم يف مجلة بانيبال
لألدب العربي الحديث.
مستش�فى يف لندن منذ مطلع ش�هر
دخ�ل يف
ً
نيس�ان امل�ايض ،إث�ر مضاعف�ات مرض�ه
العضال.

هل يصيب «الفطر األسود» األطفال؟

يخىش العلماء يف الهند أن يكون األطفال األكثر عرضة لإلصابة بفريوس
كورونا املستجد يف املوجة الثالثة للوباء ،والتي ستكون برأيهم «أقىس»،
نظرا لتحوّر الفريوس بطريقة تؤدي إىل إضعاف الجهاز املناعي تماما،
م�ا يتس�بب يف ح�دوث أرضار إضافي�ة مث�ل «الفطر األس�ود» .ويعد
الفطر األس�ود نوعا نادرا من العدوى الفطرية التي رصدت لدى بعض
املصابني بكوفيد ،19-ويتس�م بنمو ما يش�به الخي�وط داخل األوعية
الدموية وحولها ،ويمكن أن تكون مهددة للحياة لدى مرىض السكري،
أو املصابين بنقص املناعة الش�ديد .وغالبا م�ا يصيب املرض الجيوب
االنفي�ة أو الدماغ أو الرئتني ،إال أنه قد يمتد أيضا ليطال مناطق أخرى
من الجسم مثل الجهاز الهضمي .وبحسب االستشاري يف طب األطفال
بمستش�فى فورتيس يف مومباي ،الدكتور جيسال شيث ،فإن األطفال
أقل عرض�ة لإلصاب�ة بالفطر األس�ود مقارنة بالبالغين ،رغم وجود
تقارير وثق�ت مثل هذه اإلصابات التي حدثت بع�د اإلصابة بكورونا.
وبينّ ش�يث أن األطفال املصابني بس�وء التغذية ،أكثر عرضة لإلصابة
بالفطر األسود ،مقارنة بغريهم من األطفال.

العراقـي

ّ
السر الذي ال يمكن اإلحاطة بكنه�ه كامالً ،مهما كانت
الكتاب�ة ..
املحاوالت الدؤوبة .بالنسبة إيلّ ،عىل األقل يبدو األمر أشبه ما يكون
بالس�باحة يف برئ نزوالً وصعوداًّ .
لكن محاوالتي مس�تمرّة لحس�ن
ألن تلك املح�اوالت غالبا ً
ألن ذل�ك من املهم فعالً ،ب�ل ّ
الح�ظ ،ليس ّ
ما تك�ون زادا ً للكتابة نفس�ها أو وقودا ً يل ،كي أس�تم ّر يف الكتابة.
عملية تبادلية مهمة ورضورية عىل س�بيل تجديد الشغف وتطوير
املمارسة وتحسني اللياقة.
ُ
ش�عرت بف�راغ ذات�ي لحظة الجل�وس قبالة لوح�ة املفاتيح
كلّما
للكتاب�ة ،داهمتني أف�كاري القديمة ع�ن فكرة الكتاب�ة ذاتها .أنا
ٌ
متخم�ة باألف�كار التي يزاح�م بعضها بعض�ا ً لحظ�ة الكتابة ،ما
ً
يش�عرني أحيانا بالفراغ .يا لها من مفارقة غريبة أن تشعر بزحام
األفكار داخل رأس�ك ،وأن تش�عر باليباس أيض�اً .أن تكون ممتلئا ً
وفارغ�ا ً يف اللحظ�ة ذاتها ،وأن تتكوّر عىل نفس�ك ،بحثا ً عمّا يمكن
أن تكتبه وعمّا يمك�ن أن يخلّصك من أفكارك الكثرية ،التي تحاول
الخ�روج م�ن داخلك عبر الكلم�ات .هذا ش�عور يرافقن�ي دائماً،
ّ
ق�راءات جديدة للكتب وللمش�اهد
ويتكث�ف كلم�ا كنت يف خض�م
ٍ
ّ
وكل ما يمكن أن أراه وأشعر به حويل.
وللناس والعالقات،
أخرياً ،أجدني منغمس�ة يف املراقبة والرصد؛ برشا ً وعالقات وأفكارا ً
ً
رسيع�ا ،وأغنيات لم أعد
وحروب�ا ً صغرية وكبيرة ،ومواقف تتب ّدل
ً
ً
عاجزة عن عيشها وفقا ملقرتحات
أفهمها ،وأنماط معيشة أجدني
اآلخرين الذين يس�يطرون عىل أنماط العيش يف هذه الحياة حويل،
وكتب�ا ً يعجبن�ي بعضه�ا ،ويس�تفزني بعضها اآلخر ،فأس�تمر يف
الق�راءة ،ولغ�ات يف إط�ار اللغ�ة العربية الت�ي أجيده�ا ً
لكنها ،أي
تل�ك اللغات الت�ي يتح ّدثها ،ويكتبها كثريون ح�ويل ،تبدو يل غريبةً
يف مفرداته�ا ومصطلحاته�ا وتركيباته�ا ،وما ت�ؤول إليه من فهم
ونتائج تش�عرك بالغرب�ة يف لغتك ،وعنها أيضا ً ش�عرا ً ونثراً ...ومع
ً
عاجزة عن اللحاق ّ
بأي
هذا ،ويف الوقت والظرف نفس�يهما ،أجدني
فك�ر ٍة عن هذا كله ألدونه�ا .وهو ما يجعلني أدي�م التفكري مج ّددا ً
بفكرتي الكتابة والتدوين والفرق بينهما ...وتلك حكاية أخرى.
يف رحل�ة املراقبة والرصد ،وهي عفوية مفاجئة ،ال يعرف املرء متى
ً
تب�دأ ومتى تنتهي .وأحيانا ً ال يعرف ّ
أصلا ،إلاّ بعد أن
أنه يعيش�ها
تمضي ،تكتش�ف ّ
أن الكتابة ال تختل�ف كثريا ً عن الحياة نفس�ها،
حت�ى ملن ال يح�ب الكتاب�ة أو ال يجيدها ،وحتى ملن ل�م يعد يعرف
وكأنها خالصه اإلنس�اني من ّ
ّ
ٌ
كل ما يواجه
منغمس فيها
مل�اذا هو
يف الحي�اة من مش�كالت .ويف نهاية النفق ،يجده�ا وقد تحولت إىل
ٌ
مفارقة أخرى ،تص�بّ يف املعنى األول
م�ا يش�به املوت أيضاً ،وتل�ك
واألخري نفسه.

مدير إدارة نقابة الصحفييـن ..جهـود متميـزة
وتطبيق مهني لتوجيهات االستاذ مؤيد الالمي
نتق�دم بواف�ر الش�كر
والتقدير إىل األس�ــتاذ
(صبـــي�ح فـــاخر)
مديـ�ر إدارة نقـــابة
الصحفيين العراقيين
مل�ا يبدي�ه م�ن تع�اون
كبير م�ع الصحفيين
وا إلعـــــالمـــيين
والــمــؤســــسات
الصحفية كافة بتذليل جميع املعوقات وإتمام معامالتهم بانسيابية
ومهنية عالية مما يدل عىل حرصه واهتمامه الكبريين بالصحافة
والصحفيني وذلك بدعم وإسناد وتوجيه نقيب الصحفيني العراقيني
األس�تاذ ( مؤيد الالمي )متمنني له دوام النجاح والتوفيق يف مهام
عمله ملا فيه خدمة للصحافة العراقية والنقابة املوقرة.

منظم رضبات قلب جديد حيدث ثورة علمية
عندما ال يستطيع القلب تأدية مهامه ،يأتي العلم
بحل جه�از تنظيم رضبات القل�ب االصطناعي،
وهو جهاز طبي يولد نبضات كهربائية للمساعدة
يف الحف�اظ على مع�دل رضب�ات قلب مناس�ب،
وحجم�ه صغير ُيوضع تح�ت الجل�د يف منطقة
الصدر ،ويتطلَّب زرعه إجرا ًء جراحيًّا.
ومؤخرًا نجح فريق مشروع  CResPaceبقيادة
جامع�ة ب�اث باململك�ة املتحدة يف تطوي�ر جهاز
تنظي�م رضبات القلب الجديد الذي يعمل جن ًبا إىل
جنب مع الشبكات العصبية االصطناعية الصغرية
للتكي�ف بش�كل أفض�ل م�ع متطلبات الجس�م.
األجهزة التقليدية :منذ أول عملية زرع إكلينيكية
لهذا النوع من األجهزة يف أواخر الخمسينيات من
القرن املايض ،تم تصني�ع أجهزة تنظيم رضبات
القل�ب االصطناعية لتحسين العدي�د من حاالت
القلب التي تتسبب يف خفقانه بشكل غري طبيعي
وتأت�ي بدرج�ات متفاوتة .يف حين أن العديد من
أجه�زة تنظيم رضبات القلب الي�وم رائعة لعالج
العدي�د من أش�كال عدم انتظام رضب�ات القلب،
لك�ن ال تزال هناك قيود عندم�ا يتعلق األمر بدعم
امل�رىض الذي�ن يعان�ون من ح�االت أخ�رى مثل
«قصور القلب» ،وهو عندم�ا ال يضخ القلب عىل
الوج�ه األكمل .والس�بب ه�و أن أجه�زة تنظيم

دراسة تدحض فائدة «بدائل» شائعة ملواد غذائية!
وجدت دراس�ة رئيس�ية هام�ة أن معظم
املكملات الغذائية ال توف�ر أي حماية ضد
الوفاة املبكرة ،وال ُتح�دث فرقا يف معدالت
الوفيات.
وق�ام فري�ق م�ن األكاديميين يف جامعة
«ويس�ت فرجيني�ا» بالوالي�ات املتح�دة،
بتحلي�ل  277تجربة ش�ارك فيه�ا مليون
فرد ،لتحديد آثار  16من املكمالت الغذائية
املختلف�ة و 8أنظم�ة غذائي�ة .ووج�د
الباحثون أن غالبية املكمالت الغذائية ،بما
يف ذلك الفيتامينات املتعددة وزيت الس�مك
ومض�ادات األكس�دة ،ل�م تح�دث فرقا يف
معدالت الوفيات أو نسب اإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية .ويش�كك الخرباء
بش�كل متزايد يف قيمة أق�راص املكمالت،

حيث أشار الكثريون إىل أنها توفر اختصارا
لنظ�ام غذائ�ي صح�ي وال يمكنه�ا أب�دا
تعويض الغذاء الحقيقي.
وكت�ب الباحث�ون يف مجل�ة Annals of
 ،Internal Medicineأن بع�ض املكملات

الغذائي�ة وف�رت درج�ة م�ن الحماية ضد
مش�كالت صحي�ة مح�ددة .وعىل س�بيل
املث�ال ،أظه�ر حم�ض الفولي�ك بع�ض
الحماية ضد السكتة الدماغية ،كما تحمي
أحم�اض أوميغ�ا  3الدهني�ة ،املوج�ودة
يف زي�وت الس�مك ،م�ن األزم�ات القلبية.
ولكنه�م وج�دوا أن الفيتامين�ات املتعددة
والس�يلينيوم وفيتامين�ات A :و B6و Cو
 Eو Dوالحدي�د ،لم يكن لها تأثري كبري عىل
امل�وت املبكر أو الوقاية م�ن أمراض القلب
واألوعي�ة الدموية.ووج�د الباحثون أيضا
أن اإلضاف�ات الغذائية ،مث�ل حمية البحر
األبيض املتوسط الغنية بالخرضوات وزيت
الزيتون واألسماك ،لم تحدث فرقا يف معدل
الوفيات أو صحة القلب.

العمليات املشرتكة تتسلم الطبعة االوىل من موسوعة فتوى اجلهاد الكفائي
تس�لمت قي�ادة العملي�ات املشتركة
 ،الطبع�ة االوىل م�ن موس�وعة فتوى
الجه�اد الكفائ�ي بمناس�بة ذك�رى
تأسيس الحشد الشعبي.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان ان» الطبعة
االوىل ش�ملت توثي�ق لجمي�ع بطوالت
االجهزة االمنية».

واضاف�ت» حي�ث كانت له�ذا الفتوى
املبارك�ة التأثير الكبير يف ط�رد
العصابات االرهابية و تحرير االرايض
العراقي�ة م�ن دنس داع�ش االجرامي
بتش�كيل الحشد الش�عبي الذي اصبح
الس�ند الحقيق�ي للجي�ش و الق�وات
األمنية بمختلف صنوفه».
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رضب�ات القل�ب الي�وم تعتمد عىل مستش�عرات
النش�اط (تس�مى مقاييس التس�ارع) الكتشاف
حركة جسم املريض .ومع ذلك ،غال ًبا ما ال تكون
ه�ذه املستش�عرات متط�ورة بما يكف�ي لتوفري
تغيير تلقائي يف الوقت الفعيل ملعدل رضبات قلب
مرتديه�ا .عىل س�بيل املثال ،هذا يختلف حس�ب
مع�دل التنف�س؛ أجه�زة تنظيم رضب�ات القلب
املوج�ودة ليس�ت حساس�ة بم�ا يكف�ي ملراقبة
ومعالجة نش�اط معني يف الدماغ مرتبط بالتحكم
يف معدل رضبات القلب ،ومن ثم ،يمكن للمريض
أن يم�ارس الرياض�ة على دراج�ة ،لك�ن منظم
رضبات القلب يس�جل أن هذا الش�خص يف حالة
راحة بسبب عدم معالجة إشارات معينة.

ملاذا جيب جتنب احللويات
حتى لو كنا نحفاء؟

توصل علم�اء إىل أن التخلص من  300س�عرة حرارية يوميا يمكن أن
يحمي القلب ويقلص خطر اإلصابة بالرسطان ،حتى لدى األصحاء.
وكش�فت الدراس�ة التي أجراها املركز الطبي يف جامعة  ،Dukeنورث
كارولين�ا ،بالواليات املتحدة ،أن تناول س�عرات حراري�ة أقل يؤدي إىل
تغيري التمثيل الغذائي الذي يعزز الصحة ،ويساهم يف فقدان الوزن.
ودرس فري�ق البح�ث حال�ة  218ش�خصا بالغا دون س�ن  ،50حيث
ُ
طلب منهم خفض اس�تهالكهم اليومي من السعرات الحرارية بنسبة
 %25مل�دة عامني .ويف الواقع ،بلغ متوس�ط التخفيض  ،%12وأدى ذلك
إىل فق�دان الوزن بنس�بة  .%10وأظه�ر املش�اركون انخفاضا واضحا
يف عالمة حيوية تشير إىل التهاب ،مرتبط بأم�راض القلب والرسطان
والخرف .وقال املعد الرئيس للدراس�ة ،ولي�ام كراوس« :هناك يشء ما
يتعلق بتقييد اس�تهالك الس�عرات الحرارية ،بما يف ذلك بعض األليات
التي لم نفهمها بعد ،والتي تؤدي إىل هذه التحسينات».
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