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سالمات حيدر عيل الدراجي ...الشفاء العاجل

سالمات نقولها من القلب وبأس�م جميع منتسبي مؤسسة املستقبل العراقي
للصحاف�ة والن�رش ( جريدة املس�تقبل العراق�ي و وكالة أنباء
املستقبل) لالخ العزيز املعاون القضائي(حيدر عيل الدراجي)
نجل االس�تاذ رئيس التحرير وذلك ألج�راءه عملية جراحية
ك�رى تكلل�ت بفض�ل الله وكرم�ه بالنجاح س�ائلني املوىل
تبارك وتعاىل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب
الصحة وتمام العافية.

أسرة تحرير المستقبل العراقي

على مساحة ( )16الف دومن وتسهم بتوفري  75الف وحدة سكنية ..واالستثمار للمزارعني :املشروع لن ميس أراضيكم

العاصمة االدارية اجلديدة :تنفيذ عىل أربع مراحل
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

روسيا تشيد
باحلشـد الشعبـي :نجـدد دعمنـا
ص3
االمني بمحاربة «داعش»

العمل تطلق
«محلة واسعة» للبحـث عـن األسـر
ص3
الفقرية لشموهلم بالرواتب

انطلق�ت يف بغ�داد االج�راءات التنفيذي�ة للب�دء
بانش�اء العاصم�ة االدارية الجدي�دة التي تحمل
اس�م «الرفيل» ،فيم�ا طمأنت هيئة االس�تثمار
املواطنني الذين ستقام العاصمة عىل أراضيهم.
وأعلنت رئيس الهيئة الوطنية العراقية لالستثمار
س�ها داود نج�ار عن حص�ول موافق�ة مجلس
ال�وزراء عىل تخصيص مس�احه  106االف دونم
( 265كيلوم�را مربعا) ضم�ن املنطقة املحيطة
بمطار بغداد الدويل اىل الهيئة لإلرشاف عىل إنشاء
مرشوع مدينة «الرفي�ل» عاصمة ادارية عراقية
جديدة يف العاصمة .وستقام املدينة عىل مساحة
 106االف دونماً .وتضم املدينة مجمعات سكنية
وتعليمي�ة وتجارية وطبي�ة وخدمية ووترفيهية
وصناعي�ة وزراعي�ة ،بحس�ب تصمي�م رشك�ة
األمريكية .وقالت النجار يف بيان ،تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه ،أن هذا املرشوع سينفذ عىل
أرب�ع مراحل تتضم�ن املرحلة األوىل فيه إنش�اء
مجمع�ات (س�كنية ،تعليمية ،تجاري�ة ،طبية،
خدمي�ة ،وترفيهي�ة) ع�ىل مس�احة ( )16ال�ف
دونم تس�هم بتوف�ري  75الف وحدة س�كنية وما
يلبي حاجة حوايل  300الف نس�مة للس�كن بما
يتناسب مع التصاميم املقرحة من قبل الرشكة
األمريكي�ة (  ) CH2M Hilوعرضه�ا كف�رص
اس�تثمارية وإع�داد مخطط�ات تفصيلي�ة لكل
فرصة تتضمن نوع و طبيعة املرشوع ومساحته
واس�تخداماته مع مراعاة توف�ري خدمات البنى
التحتية واملحددات البيئية وفق تصاميم ومعايري
الجهات القطاعية املختصة.

التفاصيل ص2

Apago PDF Enhancer

نواب يقدمون اقرتاحات حلسم قضيتي «الدرجات احلرجة» والدخول الشامل

وزارة الصحـة عـن التعيينـات املـركـزيـة :بـانتظـار املصـادقـة عـلـيـهـا

ص2

ص2

باشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

عمليات أمنية واسعة تؤدي إىل ضبط عصابات ومروجي
وخمدرات وحل قضايا اجتامعية
بغداد  /المستقبل العراقي
ب�ارشاف وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محمود،
نف�ذت الق�وات األمنية عدد م�ن العمليات
أدت إىل القب�ض ع�ىل مطلوب�ني ومروجي
مخدرات وح�ل قضاي�ا اجتماعية.وأعلنت
مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رة ع�ن
الق�اء القب�ض ع�ىل عصاب�ة للس�طو
املس�لح ومتهمني بحي�ازة امل�واد املخدرة.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل

البنك الدويل للبنان :نظامكم التعليمي يف خطر
بغداد  /المستقبل العراقي
َ
يرشع لبنان
دعا البنك الدويل ،أمس االثنني ،إىل رضورة أن
عىل وج�ه الرسعة يف تنفيذ أجندة لإلصالح الش�امل تعيد
اّ
الط�الب ،وتعط�ي األولوية
تمح�ور قطاع التعلي�م حول
لالرتق�اء بج�ودة التعلي�م للجميع .وأش�ار التقرير إىل أن
انخفاض مس�تويات التعلاّ�م وعدم التوافق ب�ني املهارات
واحتياجات سوق العمل يعراّض مستقبل األجيال الصاعدة
يف لبن�ان للخطر ،وهو ما يكش�ف عن الحاج�ة امللحاّ ة إىل
زيادة االس�تثمارات يف القطاع وتحسني توجيهها .و ُيق ِّدم
التقرير الجديد الصادر بعنوان «التأسيس ملستقبل أفضل:

املوانئ تبارش بـ «نفق احلرير»
وتؤكد :أمتتة سـاحـة الرتحيـب
ستدخل حيز التنفيذ
ص3

ً
عرض�ا عاما ً للتحديات
مس�ار إلصالح التعليم يف لبنان»،
الرئيسة التي يواجهها قطاع التعليم ،حيث َيعرض حلوالً
مستم اّدة من األدلة تس�تند إىل دراسة تشخيصية للعوامل
التي تس�هم يف أزمة التعلاّم .فضال عن ذلك ،يقرح التقرير
توصيات إلصالح السياس�ات الربوية ع�ىل األمد القصري
واملتوسط حتى األمد الطويل.
ويؤك�د التقرير أن األزم�ات املتفاقمة التي تعصف بلبنان
منذ بضع�ة أعوام -ممثل�ة يف اّ
تدفق الالجئني الس�وريني،
واألزم�ة االقتصادية واملالي�ة ،وجائحة ف�ريوس كورونا
املس�تجد (كوفي�د ،)19-وانفج�ار مرفأ بريوت -س�باّبت
اّ
متعثر أصالً.
ضغوطا ً حادة عىل نظام تربوي

العراقي نس�خة منه ان «قوة مشركة من
قس�م مكافح�ة اج�رام الب�رة ومديرية
اس�تخبارات ومكافح�ة اره�اب الب�رة
تمكن�ت من القبض ع�ىل عصابة مختصة
بالس�طو املس�لح ورسقة محالت الصريفة
يف محافظ�ة الب�رة وبع�ض محافظات
الع�راق» .واضاف�ت املديري�ة ان «العملية
تمت م�ن خالل جمع املعلوم�ات والتحري
التي اثمرت بالتوصل اليهم»،مشرية اىل انه
«ضبط بحوزتهم مبالغ مالية باالضافة اىل
العجالت املس�تخدمة يف عملي�ات الرسقة،

التفاصيل ص2

نواب عن زيادة رواتب املتقاعدين :لـم تتضمنها املوازنة
نتائج عمليات البرصة :ضبط أسلحة ومطلوبني وخمالفني و «خممور»

العتبة احلسينية تنتقد سري االقتصاد من جديد 80 :باملئة من املوازنة هتدر باالسترياد

الرافدين يطلق وجبة
جديدة من سلف املوظفني
ومنتسبي األمن
ص3

وت�م اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة الالزمة
بحقه�م وتوقيفه�م وف�ق امل�ادة  440من
قان�ون العقوب�ات العراق�ي» .ومن جانب
اخ�ر اش�ارت املديرية اىل ان «مفارز قس�م
ش�ؤون املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة يف
الب�رة تمكن�ت م�ن القب�ض ع�ىل ع�دد
من املتهم�ني برويج املخ�درات يف مناطق
متفرقة»،مبين�ة انه «تم اتخ�اذ اإلجراءات
القانونية بحقهم واحالتهم اىل القضاء».

اجلنايات تصدر أربعة احكام
باإلعدام شنق ًا والسجن املـؤبـد
بحق القايض لدى «داعش»
ص2

الشباب تعلن
رشوط دخول اجلامهري
لنهائي الكأس
ص7

ص2

ص2

ص2

وزارة الصحة عن التعيينات املركزية :بانتظار املصادقة عليها
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أص�درت وزارة الصح�ة والبيئة بياناً ،أم�س االثنني ،عن التعيين�ات املركزية
وفق قانون التدرج الطبي والصحي ،فيما تم إرس�ال قوائم أسماء املشمولني
النتظ�ار املصادقة عليه�ا .وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ،أنه «استنادا إىل قانون املوازنة االتحادية لعام  ٢٠٢١والتعليمات
الصادرة لتنفيذ القانون؛ اس�تكملت وزارة الصحة املتطلبات الالزمة من قبل
مجلس الخدمة االتحادي إلنجاز التعيينات املركزية وفق قانون التدرج الطبي
ً
سابقا إرسال
والصحي رقم  ٦لعام  ٢٠٠٠وتعديالته» .واضاف البيان ،انه «تم
قوائم أس�ماء املش�مولني بالقانون وجداول االحتياج لدوائر الصحة يف بغداد
واملحافظ�ات وفق الدرج�ات املخصصة لهم من قب�ل وزارة املالية اىل مجلس
الخدمة االتحادي والوزارة حاليا بانتظار املصادقة عىل التعيينات الس�تكمال
اجراءات التوزيع واملبارشة».
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على مساحة ( )16الف دومن وتسهم بتوفري  75الف وحدة سكنية ..واالستثمار للمزارعني :املشروع لن ميس أراضيكم

العاصمة االدارية اجلديدة :تنفيذ عىل أربع مراحل

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

انطلق�ت يف بغ�داد االج�راءات التنفيذية للبدء بانش�اء
العاصم�ة االداري�ة الجديدة التي تحمل اس�م «الرفيل»،
فيم�ا طمأنت هيئة االس�تثمار املواطنني الذين س�تقام
العاصمة عىل أراضيهم.
وأعلن�ت رئي�س الهيئ�ة الوطني�ة العراقية لالس�تثمار
س�ها داود نج�ار عن حص�ول موافقة مجل�س الوزراء
عىل تخصيص مس�احه  ١٠٦االف دونم ( ٢٦5كيلومرتا
مربعا) ضم�ن املنطقة املحيطة بمطار بغ�داد الدويل اىل
الهيئ�ة لإلرشاف عىل إنش�اء م�روع مدين�ة «الرفيل»
عاصمة ادارية عراقية جديدة يف العاصمة.
وستقام املدينة عىل مساحة  ١٠٦االف دونماً.
وتض�م املدين�ة مجمع�ات س�كنية وتعليمي�ة وتجارية
وطبية وخدمية ووترفيهية وصناعية وزراعية ،بحسب
تصميم رشكة األمريكية.
وقالت النجار يف بيان ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،أن هذا املروع س�ينفذ ع�ىل أربع مراحل تتضمن
املرحلة األوىل فيه إنش�اء مجمعات (س�كنية ،تعليمية،
تجاري�ة ،طبية ،خدمية ،وترفيهية) عىل مس�احة ()١٦
الف دونم تس�هم بتوفري  75الف وحدة سكنية وما يلبي
حاجة حوايل  3٠٠الف نس�مة للس�كن بما يتناسب مع
التصاميم املقرتحة من قبل الركة األمريكية ( CH٢M
 ) Hilوعرضه�ا كفرص اس�تثمارية وإعداد مخططات
تفصيلي�ة لكل فرص�ة تتضمن ن�وع و طبيعة املروع
ومس�احته واس�تخداماته م�ع مراعاة توف�ري خدمات
البنى التحتية واملح�ددات البيئية وفق تصاميم ومعايري
الجهات القطاعية املختصة.
وأضافت ان املرحلة الثانية من املروع ستش�مل طرح
مش�اريع صناعية لوجس�تية خدمية مجاورة للمطار،
يف حني ستش�هد املرحلة الثالثة طرح مش�اريع زراعية
غذائي�ة صديقة للبيئة ،بينما س�تكون املرحل�ة الرابعة
يف امل�روع هي يف منطقة ش�مال أرض املطار يف قضاء
أبو غريب .وأكدت رئيس الهيئة ان املروع س�يكون له
انعكاس�ا ً اقتصادي�ا ً واجتماعيا ً ملم�وس عىل االقتصاد
العراق�ي ملش�اركته الفاعل�ة واملتوقع�ة بح�ل جزء من
مش�كله التوسع السكاني املتزايد وما يرافقه من حاجة
ملحة للسكن اىل جانب مش�اركته الفاعلة يف امتصاص

نسبة من البطالة من خالل تقليل نسبة العمالة األجنبية
القادمة من الخارج من  5٠باملائة اىل  ٢٠باملائة فقط.
وأش�ارت النجار اىل ان الهيئة ستطرح خالل االسبوعني
القادم�ني ب�ني  ١٠و ١٢فرص�ة اس�تثمارية ملش�اريع
متكامل�ة تمنح عن طري�ق لجان اإلحال�ة املختصة من
دوائ�ر الدول�ة بش�فافية عالي�ة وب�إرشاف فري�ق فني
متخصص يضم استشاريني دوليني وعراقيني عىل درجة
عالية من الكفاءة والخربة.
ولم يعلن لحد االن عن كلفة تنفيذ مروع الرفيل واملدة
التي سيستغرقها.
يذك�ر أن «الرفيل» هو اس�م أحد األنه�ر يف بغداد وعرف
خالل العهد العبايس باس�م «نهر عيىس» وقد ُغلب عليه

ه�ذا االس�م يف العهد العبايس نس�بة إىل ُّ
ع�م باني بغداد
ابو جعف�ر املنصور وهو عيىس بن عيل ب�ن عبد الله بن
العباس الذي جدده وشيد عىل مقربة من مصبه يف دجلة
بالجان�ب الغرب�ي من بغ�داد قرصه ال�ذي عرف بقرص
عيىس وه�و أول قرص بني يف بغداد من قبل العباس�يني
أيام الخليفة املنصور.
بدورهم ،حذر نواب يف الربملان من ان املروع سيس�بب
هجرة حوايل  3٠٠الف من مزارعي املنطقة الذين يملكون
سندات ملكية الراضيهم .كما وجه رئيس الربملان محمد
الحلبويس خطاب�ا اىل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
يطالب�ه فيه بإيقاف ق�راره من�ح أرايض محيط مطار
بغداد لالس�تثمار .وحذر القيادي يف تحالف عزم الس�ني

النائ�ب محمد الكرب�ويل من أن من وصفه�م بمتنفذين
مرصين عىل تحويل مئة وست دونمات زراعية محيطة
بمط�ار بغ�داد إىل مروع اس�تثمار غ�ري موثوق جرى
ترتبي�ه بعملي�ة مش�بوهة ومخالف�ة ملعايري الس�المة
الدولية.
وق�ال الكرب�ويل ،يف تغري�د ٍة عرب توي�رتّ ،
أن االرصار عىل
تحوي�ل األرايض الزراعية يس�تهدف األه�ايل واملزارعني
البسطاء من أجل تهجريهم ،مؤكدا ً عىل ّ
أن مأساة بزيبز
(يف االنبار) ال تزال شاخصة يف الوجدان الشعبي.
من جهته ،اش�ار الخبري يف الش�أن االقتص�ادي العراقي
باس�م انطوان اىل حاجة العراق إىل عدة مدن جديدة قبل
االنفجار الس�كاني وهذا يأتي بس�بب الزيادة املهولة يف
عدد الس�كان والضغط الذي يحصل ع�ىل البنى التحتية
والخدم�ات مث�ل ال�رصف الصح�ي والتي�ار الكهربائي
وغريه�ا ،ما يحت�م إعادة النظ�ر وتك�رار تجربة بعض
ال�دول األخرى ،مث�ل القاهرة التي بن�ت عاصمة إدارية
جديدة».
وأضاف أنطوان ،يف ترصيح صحايف« ،يجب إبعاد الفساد
واملفس�دين عن مثل تلك املش�اريع فشبح التوقف يخيم
ع�ىل كل املروعات ما يحتم ع�ىل الجهات الرقابية مثل
مجل�س الن�واب وهيئ�ة النزاه�ة العامة التأه�ب دوما ً
ومتابع�ة تنفيذ تلك هذه املش�اريع ملا تمثل�ه للبالد من
إنهاء أزماته الس�كانية .كما رفع سكان املنطقة دعوى
قضائية ضد هيئة االس�تثمار وس�ط مخاوف من تغيري
سكاني يستهدف قاطنيها.
لكن رئيس�ة هيئة االس�تثمار س�هى النج�ار ردت عىل
هذه املخاوف واالتهامات بالقول ّ
إن الحديث عن تحويل
أراض زراعي�ة بمحيط مطار بغداد إىل مروع س�كني
ٍ
«غري دقي�ق» .واصفة ذلك بأنه زوبع�ة إعالمية يقودها
ّ
املرش�حني لالنتخاب�ات النيابي�ة به�دف كس�ب
بع�ض
أصوات الناخبني بطرق االحتيال.
وش�ددت عىل ان�ه «ال وجود ألي مروع اس�تثماري يف
املناطق الزراعية املحيطة بمط�ار بغداد الدويل» ،مؤكدة
ّ
أن م�ا أثري يهدف ل�»كس�ب أصوات الفالح�ني والعوائل
الفق�رية» .ولفتت النجار إىل «رف�ع دعوى قضائية ض ّد
كل من يثري هكذا مواضيع ته ّدد أمن واس�تقرار العوائل
العراقية وال سيما تلك العائالت التي مىض عىل سكنها يف
األرايض املحيطة بمطار بغداد الدويل مئات السنني».
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باشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

عمليات أمنية واسعة تؤدي إىل ضبط عصابات ومروجي وخمدرات وحل قضايا اجتامعية
بغداد  /المستقبل العراقي
ب�ارشاف وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون
الرطة الفريق عماد محمد محمود ،نفذت
الق�وات األمنية ع�دد من العملي�ات أدت إىل
القب�ض ع�ىل مطلوبني ومروج�ي مخدرات
وحل قضايا اجتماعية.
وأعلنت مديرية رشطة محافظة البرصة عن
الق�اء القبض عىل عصابة للس�طو املس�لح
ومتهمني بحيازة املواد املخدرة.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه ان «قوة مش�رتكة من
قس�م مكافح�ة اج�رام الب�رصة ومديري�ة
اس�تخبارات ومكافح�ة اره�اب الب�رصة
تمكن�ت م�ن القبض عىل عصاب�ة مختصة
بالس�طو املس�لح ورسقة محالت الصريفة
يف محافظ�ة الب�رصة وبع�ض محافظ�ات
الع�راق» .واضاف�ت املديري�ة ان «العملي�ة
تم�ت من خالل جم�ع املعلوم�ات والتحري
التي اثمرت بالتوصل اليهم»،مش�رية اىل انه

اجلنايات تصدر أربعة احكام
باإلعدام شنق ًا والسجن املؤبد
بحق القايض لدى «داعش»
أص�درت محكمة جنايات ص�الح الدين –
الهيئة الثانية خمسة احكام بحق القايض
الرع�ي لعصابات داع�ش االرهابية عن
جرائم مختلفة.
وقال املركز االعالمي ملجلس القضاء االعىل
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،أن «محكم�ة جنايات ص�الح الدين
نظ�رت بدع�اوى ملجرم ارهاب�ي عمل بما
يس�مى ( قايض رشعي) لعصابات داعش
االرهابي�ة وأص�درت احكامه�ا باالع�دام
أربعة مرات شنقا حتى املوت بحقه ،فيما
كان الحكم الخامس بالسجن املؤبد».
وأض�اف أن «املج�رم االرهاب�ي اش�رتك
بعدة عمليات ارهابي�ة منها تفجري عبوة
ناسفة عىل دورية للجيش العراقي ادت اىل
استشهاد خمسة منتسبني واشرتاكه مع
مدانني اخرين بخطف احد املواطنني.

«ضبط بحوزته�م مبالغ مالية باالضافة اىل
العجالت املستخدمة يف عمليات الرسقة ،وتم
اتخ�اذ االجراءات القانوني�ة الالزمة بحقهم
وتوقيفه�م وف�ق امل�ادة  44٠م�ن قان�ون
العقوبات العراقي».
وم�ن جان�ب اخ�ر اش�ارت املديري�ة اىل ان
«مفارز قس�م ش�ؤون املخ�درات واملؤثرات
العقلي�ة يف البرصة تمكن�ت من القبض عىل
عدد من املتهمني برتويج املخدرات يف مناطق
متفرقة»،مبين�ة ان�ه «تم اتخ�اذ اإلجراءات
القانونية بحقهم واحالتهم اىل القضاء».
بدوره�ا ،اعلن�ت مديري�ة العام�ة ملكافحة
املخدرات واملؤثرات العقلية عن القاء القبض
عىل عدد من املتهم�ني بمناطق مختلفة من
البالد،خالل حملة امنية واسعة.
وقالت املديرية انها « ألقت القبض عىل عدد
من متهمني بمناطق مختلفة من البالد».
وبين�ت املديري�ة ان الحمل�ة ش�ملت الق�اء
القب�ض ع�ىل عدد م�ن املتهمني يف ميس�ان
والديوانية واألنبار وضبطهم بالجرم املشهود

وبحوزته�م كمي�ات م�ن مادة الحشيش�ة
املخ�درة و مادة الكريس�تال املخدرة إضافة
إىل أدوات التعاطي واعتدة».
واش�ارت املديرية اىل انه «تم�ت إحالتهم إىل
القضاء وفق أحكام املادتني القانونيتني (٢8
و  )3٢مخدرات».
إىل ذل�ك ،القت مفارز رشط�ة بغداد القبض
ع�ىل متهب االره�اب واثنني اخري�ن بالدكة
العشائرية.
وذك�رت وكال�ة ش�ؤون الرط�ة يف بي�ان
تلقت {الفرات نيوز} نس�خة منه ،انه» اثناء
املمارس�ات االمني�ة الت�ي تجريه�ا مديرية
ش�ؤون الس�يطرات والط�رق الخارجي�ة يف
قي�ادة رشط�ة بغ�داد وتحديدا يف س�يطرة
التاج�ي القت مفارز الس�يطرة القبض عىل
متهم مطلوب وفق احكام املادة الرابعة من
قانون مكافحة االرهاب».
واضاف�ت ان» عملي�ة القب�ض ج�اءت من
خالل تفعيل حاسبة املطلوبني».
وتابعت» كما القت س�يطرة الشعب القبض

عىل متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالدكة
العش�ائرية كما نفذت مف�ارز مركز رشطة
الحبيبي�ة ام�ر قب�ض وتحري بح�ق متهم
مطلوب وفق قضايا تتعلق بالدكة العشائرية
وان�ه تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية الالزمة
بحقهم وفق القانون».
ويف الجان�ب االجتماع�ي ،ضبط�ت الرطة
إح�دى مف�ارز الرطة املجتمعي�ة يف دائرة
العالق�ات واإلع�الم يف وزارة الداخلية ،حالة
نكراء يف تعنيف أرسي بمحافظة نينوى.
وذك�ر بي�ان للرط�ة ان املف�رزة «تمكنت
بمحافظة نينوى من إيق�اف حاالت تعنيف
جس�دي ولفظ�ي يرتكبها أح�د األوالد بحق
والدي�ه ،وأتخ�ذت بح�ق األب�ن اإلج�راءات
الالزم�ة» .وأض�اف ان املف�رزة «بينت لألبن
التبع�ات القانونية والرعي�ة واالجتماعية
املرتتب�ة ع�ن ترصفات�ه الالمس�ؤولة بحق
والديه ،واستطاعت ان تتوصل لحلول تضمن
حق�وق الوالدين القانوني�ة والرعية ،وأن
تجعل الولد أكثر انضباط�ا والتزاما ورعاية

لوالدي�ه» .وأش�ار البي�ان اىل ،ان «العملي�ة
جاءت عىل خلفية مناش�دة تلقتها الرطة
املجتمعي�ة من الوالد طالبه�ا فيها بالتدخل
لحل مش�كلته مع ولده بالطرق الودية دون
اللجوء إىل املحاكم والشكوى».
ويف قضية أخرى ،اعادت الرطة املجتمعية
يف دائرة العالقات واالعالم بمحافظة النجف
االرشف فتاة هاربة من ذويها.
وذكرت الرط�ة املجتمعي�ة ان «فتاة تبلغ
من العمر  ١8عاما هربت من ذويها بس�بب
مشاكل وخالفات بني والديها ،بعد أن قدمت
لها الدعم املعنوي والتأهيل النفيس».
وبين�ت املجتمعي�ة ان «العملي�ة تم�ت عىل
خلفي�ة مناش�دة تلقته�ا من أح�د أصدقاء
الرط�ة املجتمعي�ة ح�ول وج�ود الفت�اة
بالقرب م�ن محل عمله ،األم�ر الذي دعاها
اىل التحرك الرسيع ،لحل مش�كلة الفتاة ،ويف
االثناء حثت الرطة املجتمعية والدي الفتاة
اىل حل مش�اكلهم بالطرق الودية والسلمية
حفاظا عىل نسيج ارستهم وأفرادها».

نواب عن زيادة رواتب املتقاعدين :لـم تتضمنها املوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت اللجن�ة القانونية يف مجل�س النواب ،أن�ه ال توجد أية
زي�ادة يف روات�ب املتقاعدين خالل موازنة ه�ذا العام ،وبينت
أن أية زيادة يجب أن تكون وفق قانون يرع داخل الربملان.
عضو اللجنة بهار محمود قالت يف حديث صحفي ،إن «موازنة
هيئ�ة التقاع�د لهذا الع�ام ال تحتوي أية زي�ادة ،وأن أية زيادة
يمك�ن أن تض�اف عىل موازنة الع�ام املقبل ،كم�ا أن أية زيادة
يف روات�ب املتقاعدي�ن تحت�اج اىل تري�ع قان�ون يف الربملان».
وأضافت ،أن «تريع قانون مثل هذا ليس باألمر الس�هل ،فهو
يحتاج اىل دراسة عميقة مع وزارة املالية وهيئة التقاعد ،فضالً

عن الوقت الذي يحتاجه هذا القانون بس�بب أعداد املتقاعدين
الكب�ري ومعرف�ة م�ا إذا كانت املوازن�ة تتحمل الزي�ادة أم ال».
وتابع�ت محمود أن�ه «بالرغم من ذلك ،فلي�س هناك مانع من
العمل بقانون كهذا س�واء من قب�ل الحكومة أو الربملان ،ولكن
يفضل أن يرس�ل من قبل الحكومة لكي ال يضطر الربملان ألخذ
رأي الحكوم�ة به ما ي�ؤدي إلطالة اإلج�راءات» .وكانت هيئة
التقاع�د العامة ،أعلنت يف وقت س�ابق ،أنه�ا خاطبت الجهات
العلي�ا إليصال ص�وت املتقاعدي�ن ومطالبهم املتعلق�ة بزيادة
رواتبهم وتريع القوانني الخاصة بذلك ،بينما أش�ارت اىل انها
لم تتلق تعليمات أو ضوابط تتعلق بزيادة الرواتب .وقال مدير
إع�الم الهيئة عالء محمد يف حديث صحف�ي :إن «زيادة رواتب

املتقاعدي�ن يجب أن تقرتن بقانون ي�رع يف مجلس النواب»،
ً
الفت�ا اىل أن «الهيئ�ة جهة تنفيذي�ة تعمل بحس�ب التعليمات
والضواب�ط الواردة م�ن الجهات املعنية ،وليس�ت لها صالحية
تتعلق بهذا األمر» .وأشار اىل أن «الهيئة خاطبت الجهات العليا
كمكت�ب رئيس ال�وزراء إليصال صوت املتقاعدي�ن ومطالبهم
املتعلق�ة بزي�ادة رواتبه�م وتري�ع القوانني الخاص�ة بذلك،
لك�ن لم يرد لها حتى اآلن أي أش�عار أو تعليمات بهذا الصدد».
وبحس�ب ما يؤكد مراقبون وناشطون ،فإن رشيحة كبرية من
املتقاعدي�ن الذين غ�ادروا الخدمة قب�ل  ،٢٠٠3يحصلون عىل
روات�ب تقاعدي�ة تكاد تكون أق�ل من نصف ما ينال�ه أقرانهم
الذين تقاعدوا من الوظيفة بعد هذا التاريخ.

روسيا تشيد باحلشد الشعبي :نجدد دعمنا االمني بمحاربة «داعش»
اشادت روسيا بجهود قوات الحشد الشعبي،
فيما جددت دعمها االمني للعراق يف محاربة
االرهاب وعصابات داعش االرهابية.
وذك�ر بيان الع�الم الحش�د الش�عبي تلقت

املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان «رئيس
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل
الس�فري الرويس الجديد ل�دى بغدادايلربوس
كوتراشيف.

وبني انه «جرى خالل اللقاء بحث املستجدات
األمني�ة والسياس�ية التي تش�هدها املنطقة
والتأكيد عىل أهمية تعزيز التعاون املش�رتك
بني البلدين السيما يف املجاالت العسكرية .

و اشاد السفري الرويس بدور الحشد الشعبي
والقوات األمني�ة يف محاربة عصابات داعش
اإلرهابي�ة معرب�ا َ ع�ن دع�م ب�الده للجهود
العراقية الرامية إىل مكافحة اإلرهاب.
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نواب يقدمون اقرتاحات حلسم قضيتي
«الدرجات احلرجة» والدخول الشامل
بغداد  /المستقبل العراقي
اقرتح�ت لجن�ة الرتبي�ة النيابي�ة
معالج�ة الدرج�ات الحرج�ة
للمس�تفيدين م�ن ق�رار وزارة
الرتبية الخاص باحتس�اب درجات
الك�ورس االول ونص�ف الس�نة
كدرجة نهاية للعام الدرايس ٢٠٢٠
�  ،٢٠٢١اضافة اىل الدخول الشامل
باالمتحان�ات للمراحل املنتهية .ويف
غضون ذل�ك ،اك�دت وزارة الرتبية
ع�دم وج�ود اي تغي�ري بمواعي�د
امتحان�ات املراح�ل املنتهية للثالث
املتوس�ط والس�ادس االع�دادي.
وقال عضو اللجن�ة النيابية صفاء
الغانم�ي يف ترصي�ح صحف�ي ،ان
«اللجنة نس�قت م�ع وزارة الرتبية
ملناقش�ة مقرتح معالجة الدرجات
الحرجة لطلبة املراحل غري املنتهية
املستفيدين من قرار وزارة الرتبية يف
النتائج النهائية ،وذلك لفسح املجال
امام اكرب عدد من الطلبة يف تحقيق
النجاح للعام الدرايس الحايل ٢٠٢٠
�  .»٢٠٢١واوض�ح ان «املق�رتح
ستجري مناقشته مع وزير الرتبية
ع�يل حمي�د الدليم�ي واملختص�ني
بالش�أن الرتبوي ،ليتم اتخاذ القرار
من خالل هيئة الرأي بعد دراسته».
واكد الغانمي ان «اللجنة ستناقش
ايض�ا م�ع وزارة الرتبي�ة مق�رتح
الدخول الش�امل للمراح�ل املنتهية
الثالث املتوسط والسادس االعدادي
بغية مش�اركة اكرب عدد من الطلبة
يف االمتحانات الوزاري�ة النهائية».

من جهت�ه ،قال املتحدث الرس�مي
باس�م وزارة الرتبية حي�در فاروق
السعدون ،ان «اللجان االمتحانية يف
املدارس واملديريات تعمل عىل اعداد
احصائية بع�دد الطلب�ة الناجحني
والراس�بني واملكمل�ني بع�د ق�رار
ال�وزارة الخ�اص باعتم�اد درجات
الك�ورس االول ونص�ف الس�نة
كدرج�ة نهائي�ة للتأهي�ل للمرحلة
الدراس�ية الالحقة» .واش�ار اىل ان
«ال�وزارة تعم�ل ايضا ع�ىل معرفة
عدد املستفيدين من القرار الخاص
بمن�ح  ١٠درج�ات للطلب�ة يف
الك�ورس االول» .واكد ان «الوزارة
تعمل ع�ىل اكمال املنه�اج الدرايس
الخاص بالفصل الدرايس الثاني من
اجل تهيئة النتائج النهائية وتس�لم
الكتب من الطلبة بعد االول من تموز
املقبل ،عىل غ�رار الطريقة املعتمدة
لالعوام الدراس�ية الس�ابقة» .ويف
ش�أن متص�ل ،لف�ت الس�عدون يف
ترصي�ح صحف�ي اىل ان «ال�وزارة
أعلن�ت منذ بداية العام الدرايس عن
تكييف املناهج الدراس�ية للمراحل
كاف�ة ومنه�ا املنتهيت�ان الثال�ث
املتوس�ط والس�ادس االع�دادي».
وتابع ،انه «يف حال تم تحديد موعد
االمتحان�ات الوزاري�ة يف األول م�ن
أيلول فانها س�تصطدم بمش�كالت
تعي�ق امتحان�ات ال�دور الثان�ي
والع�ام ال�درايس الجدي�د وكذل�ك
املناسبات والدوام يف الجامعات ،لذا
ت�م تحديده�ا وفق املواعي�د املعلنة
مسبقا».

العتبة احلسينية تنتقد سري االقتصاد من جديد:
 80باملئة من املوازنة هُتدر باالسترياد
بغداد  /المستقبل العراقي
حذرت العتبة الحس�ينية املقدس�ة من مغبة االس�تمرار باهمال الصناعة
الوطني�ة واالعتم�اد عىل االقتصاد الريع�ي ،وضياع  8٠باملئ�ة من موازنة
البالد بفعل االس�ترياد ،بينم�ا اكدت أن ذلك يؤدي اىل تصاعد نس�بة الفقر
وزيادة مشكالت البطالة.
وقال معاون األمني العام للعتبة افضل الشامي يف حديث صحفي ،إن «البلد
يع�د من الناحي�ة النظرية احد اغن�ى بلدان العالم نظ�را المتالكه خامس
احتياط�ي للنفط يف العال�م والثاني ضمن الدول العربي�ة ،لكنه يعاني من
مشكالت البطالة يف هذه املرحلة وارتفاعا خطريا يف خط الفقر».
واضاف ان «العراق يهدر ما نس�بته  8٠باملئة من موازنته عىل اس�تريادات
س�واء كان�ت زراعي�ة او صناعي�ة ،م�ا يوضح غي�اب التخطي�ط يف هذا
الجانب».
ونوه الشامي بان «العتبة تعمل عىل تطوير القطاعات املختلفة التي تقدم
الخدمات للمواطنني وتسهم بشكل فاعل يف توفري العملة الصعبة وتشغيل
االف االيدي العاملة وتحرك عجلة االقتصاد ،ولديها يف هذا الجانب اكثر من
 ٢٠٠مروع».
وعزا «عدم وجود إنتاج محيل للس�لع االس�تهالكية البسيطة التي تنتج يف
اغلب دول الجوار ومنها دول تعاني مش�كالت أكرب من العراق ،اىل االفتقار
لتخطيط سرتاتيجي يف تنمية الصناعات ،اىل جانب وجود آفة فساد رضبت
مفاصل الدولة».
واعلن الجهاز املركزي لإلحصاء ،أن عدد الركات التابعة لوزارة الصناعة
واملعادن يبلغ  44رشكة ،بينما يصل عدد املعامل التابعة لها اىل  ٢5٢معمال،
وبني ان نسبة املعامل املتوقفة بلغت أكثر من الثلث بواقع  38.5باملئة.
ودعا الشامي «املؤسسات الحكومية واالكاديمية اىل وضع الحلول الناجحة
واالهتمام بالصناعة وفسح املجال لرؤوس االموال بالعمل وتأسيس قاعدة
صناعية والتخلص من االعتماد عىل االقتصاد الريعي».
ونب�ه اىل ان «العال�م يتج�ه تدريجي�ا اىل االعتماد عىل الطاق�ة البديلة ،ما
يحت�م ع�ىل وزارة الصناعة أخذ دورها واس�تعادة عافيتها وتحريك عجلة
مصانعها وتشغيل االف العاطلني وانقاذ االرس من الفقر».

نتائج عمليات البرصة :ضبط أسلحة
ومطلوبني وخمالفني و «خممور»
البصرة  /محمد الجابري
اعلن�ت خلية اإلع�الم األمني ،أمس
االثنني ،عن نتائج العمليات االمنية
يف محافظة البرصة.
وج�اء يف بي�ان الخلي�ة ،تلق�ت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ان»
ق�وة م�ن قي�ادة عملي�ات البرصة
تتمكن من ،ضبط  8بنادق مختلفة
ومسدس صوتي وتلقي القبض عىل
متهم وج�د مقطع فيديو يف هاتفه
يظهر قيام�ه بالدكة العش�ائرية،
كما تمكنت م�ن القاء القبض عىل
مخمور  ،ضمن قاطع املسؤولية».
واض�اف البيان» كم�ا خرجت قوة
أخرى لغرض املداهم�ة والتفتيش
والق�اء القب�ض ع�ىل املطلوب�ني
ومصادرة االس�لحة غ�ري املرخصة

يف قض�اء الهارث�ة ،وتمكن�ت م�ن
الق�اء القبض ع�ىل مخالفني اثنني
لقانون اإلقامة يحمالن الجنس�ية
االجنبية».
واشار اىل» تمكن القوات األمنية يف
قي�ادة عمليات الب�رصة ضبط ١٠
بنادق مختل�ف األنواع ومس�دس،
كم�ا الق�ت القب�ض ع�ىل  5م�ن
املخالفني تم تس�ليمهم اىل الجهات
ذات العالق�ه بوص�ل اس�تالم ،يف
ح�ني الق�ت القبض ع�ىل مطلوب،
وضبط�ت  3عج�الت يف قضاء ابي
الخصي�ب عىل اثراء مش�اجره بني
عشريتني».
واك�د البي�ان» اتخ�اذ اإلج�راءات
القانوني�ة الالزم�ة بح�ق امللق�ى
القب�ض عليه�م وت�م التعامل مع
املواد املضبوطة أصوليا».
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وزارة اإلعمار كشفت عن مشاريعها املنفذة

العتبة احلسينية حتدد موعد إفتتاح مستشفى األورام الرسطانية يف البرصة
البصرة  /المستقبل العراقي
أعلنت األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة،
أمس االثن�ني ،موعد افتتاح مستش�فى األورام
الرسطانية يف محافظة البرصة.
واكد قس�م املشاريع االس�رتاتيجية يف العتبة يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،عن
مواصل�ة العمل يف مرشوع مستش�فى معالجة
االورام الرسطاني�ة يف محافظ�ة البرصة ،مبينا
أنه من املؤمل افتتاح�ه عام  2022بمواصفات
عاملية وبمساحة  20الف مرت مربع.
وق�ال رئيس القس�م املهن�دس محم�د ضياء،
إن «ك�وادر القس�م تواص�ل العم�ل يف مرشوع
مستش�فى معالج�ة االورام الرسطاني�ة يف
محافظ�ة البرصة» ،مبين�ا أن «نس�بة االنجاز
الكلية للمرشوع بلغت ( ،)%64أما نسبة االنجاز
يف البناية الرئيسية بلغت ( ،)%85وأن من املؤمل
افتتاحه نهاية عام .»2022

وأوضح أن «العتبة الحس�ينية تبنت انشاء هذا
امل�رشوع ليك�ون يف خدم�ة املصاب�ني بم�رض
الرسطان وتوفري افضل الخدمات لهم».
وأض�اف أن امل�رشوع ينف�ذ م�ن قب�ل رشكات
متخصص�ة ورصينة ووفق مواصفات ومعايري
ال�( )vipاملوضوعة من قبل وزارة الصحة».
وتابع أن «املرشوع س�يقدم الخدمات العاجية
والوقائي�ة بواس�طة أح�دث الط�رق واالجهزة
الحديثة ذات املناشئ العاملية».
وب�ني أن «مس�احة املرشوع تبل�غ  20الف مرت
مرب�ع وان الطاقة االس�تيعابية ل�ه تبلغ ()42
رسي�را ،ويحتوي ع�ى العيادات االستش�ارية،
وغ�رف االجه�زة الطبي�ة ،ورده�ات خاص�ة
بالع�اج الكيميائي ،والفيزيائي ،وغرف الرقود،
والغ�رف الحصينة التي س�تنفذ من قبل رشكة
متخصص�ة يف ه�ذا املجال ،باإلضاف�ة اىل غرف
االطباء وغرف الخدمات».
واش�ار البيان اىل أن»العتبة الحسينية املقدسة،

أعلنت يف وقت س�ابق عرب املوقع الرس�مي انها
س�تنفذ مشاريع انس�انية ،وخدمية يف عدد من
محافظ�ات الوس�ط والجن�وب بع�د الطلب�ات

املتزايدة م�ن اهايل املحافظات ،كم�ا أنها تبنت
انش�اء العديد من املش�اريع الصحية يف كرباء
مثل مستش�فى اإلم�ام زي�ن العابدي�ن (عليه

الس�ام) التخصيص ،ومستش�فى سفري اإلمام
الحسني (عليه الس�ام) ،باإلضافة اىل املشاريع
الت�ي ه�ي قي�د االنج�از ومنه�ا مرك�ز اإلمام
الحس�ني (عليه الس�ام) لألمراض الرسطانية،
ومستش�فى خاتم االنبياء (صى الله عليه وآله
وسلم) التخصيص بأمراض القلب ،ومستشفى
الش�يخ احمد الوائيل ،فضا عن مرشوع مركز
االمراض الرسطانية يف البرصة».إىل ذلك ،أعلنت
وزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات العامة عن
مش�اريعها املنفذة يف محافظ�ة البرصة.وذكر
بي�ان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه أنها «تواصل ،تنفي�ذ أعمال مرشوع جرس
الزب�ري املاح�ي يف محافظ�ة الب�رصة ،لصالح
وزارة النفط عرب رشكة آشور العامة للمقاوالت
االنش�ائية التابع�ة للوزارة».وأش�ار اىل أن
«املرشوع يعد من املش�اريع املهمة يف املحافظة
كونه سيسهل انسيابية حركة الشاحنات ويحد
من مشكلة الزحامات يف مركز املحافظة» ،مبينا ً

ستوزع أراض سكنية بني مستفيدي شبكة احلماية
ً

العمل تطلق «محلة واسعة» للبحث عن األرس الفقرية لشموهلم بالرواتب

بغداد  /المستقبل العراقي

أطلق�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة «حمل�ة
واس�عة» للبحث ع�ن االرس الفقرية القاطن�ة يف مناطق
الطمر الصحي والعش�وائيات يف بغداد واملحافظات بغية
ادخ�ال بياناته�م وش�مولهم بروات�ب الحماي�ة واملعني
املتفرغ .
وقال�ت رئيس هيئة الحماية االجتماعية يف الوزارة هدى
س�جاد يف حديث صحف�ي ،إن «ال�وزارة اطلق�ت حملة
لغ�رض البحث ع�ن االرس الفق�رية القاطن�ة يف مناطق
الطم�ر الصحي والعش�وائيات يف بغ�داد واملحافظات،إذ
جرى توجيه مديري أقسام الحماية االجتماعية بإرسال
فرق ميدانية للبحث والتقيص» ،الفتة اىل انه «تم التشديد
ع�ى انجاز امل�اكات العامل�ة بحثهم بالرسع�ة املمكنة
وإدخال بيانات تلك االرس يف اس�تمارتي البحث والتقديم

االويل للنظ�ر يف امكانية ش�مولهم باإلعان�ة االجتماعية
وف�ق قان�ون هيئة الحماي�ة االجتماعية رقم  11لس�نة
 2014بعد رفع تقرير مفصل بحالة كل ارسة ليتم اجراء
الازم».
واضافت ان «هذه الخطة ستش�مل ايضا جميع املناطق
التي سرتد للوزارة مناش�دات منها بشكل مبارش او من
خ�ال القن�وات التلفازيةأو وس�ائل االع�ام والتواصل
االجتماع�ي ،اذ س�يتوجه فري�ق الرصد امليدان�ي لزيارة
االرس الفقرية يف العش�وائيات ومناط�ق الطمر الصحي
واالحي�اء الفق�رية» ،منوه�ة بأن�ه «تم رصد وتس�جيل
بيان�ات 56ارسة يف مناطق الطم�ر الصحي يف محافظة
واسط وكذلك  163ارسة يف مناطق متفرقة من محافظة
ذي قار ،تمهيدا لش�مولهم بروات�ب الحماية االجتماعية
واملع�ني املتف�رغ وبإجراءات رسيع�ة وفوري�ة من قبل
الوزارة».

وبينت رئيس الهيئة أن «العمل جار إلعادة النظر يف آليات
الرب�ط الش�بكي وتقاط�ع املعلومات ،فضا ع�ن اعادة
النظر يف اس�تمارة الشمول» ،مشرية اىل ان «جميع هذه
االجراءات ستس�هم يف الوصول اىل االستهداف الحقيقي
ملن هم دون خط الفقر وضمان التطبيق االفضل لقانون
الحماية االجتماعية».
واوضحت سجاد أن «عمليات تقاطع بيانات املستفيدين
م�ع ال�وزارات واملؤسس�ات الحكومي�ة مس�تمرة بغية
الكش�ف عن املتجاوزين عى شبكة الحماية االجتماعية
واس�رتداد املبال�غ الت�ي بذمته�م التي تس�لموها طوال
الس�نوات املاضية» ،مبينة ان «عى الحكومات املحلية يف
املحافظ�ات التعاون بهذا الصدد مع الوزارة بغية ايصال
هذه االموال اىل مس�تحقيها من االرس الفقرية والكشف
عن املتاعبني بأموال الفقراء «.
م�ن جان�ب آخ�ر ،اس�تكملت وزارة العم�ل والش�ؤون

التخطيط تصادق عىل تنفيذ نحو  70مرشوع ًا خدمي ًا
يف ذي قار
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التخطي�ط ،أم�س االثن�ني،
املصادقة عى نح�و  70مرشوعا يف عدد من
القطاعات يف محافظة ذي قار.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نسخة منه ،انها «أنجزت متطلبات
اغلب املش�اريع الخاصة بمحافظة ذي قار
يف وقت قي�ايس ،عى الرغم من وجود بعض
النواقص املتعلقة بتلك املشاريع».
وقال املتحدث الرس�مي للوزارة عبد الزهرة
الهنداوي ،ان «وزير التخطيط الدكتور خالد
بتال النجم ،خوّل صاحياته الخاصة بتهيئة
ملفات زيادة كلف املشاريع إىل الوكيل الفني
للوزارة مدير عام دائرة تخطيط القطاعات
من اجل االرساع يف انجاز مشاريع محافظة
ذي قار ،وإياء املحافظة اهتماما استثنائيا،
تقديرا لظروفها الخاصة ،وتنفيذا لتوجيهات
السيد رئيس مجلس الوزراء ،بهذا الشأن».
وأض�اف ،ان»ال�وزارة تضط�ر يف كث�ري من
االحي�ان اىل اس�تام اولي�ات املش�اريع عرب
الربي�د االلكرتوني ،به�دف االرساع يف اكمال
املتطلب�ات ،وم�ن تل�ك املش�اريع ،مرشوع
م�اء الدواي�ة .مضيف�ا ان املحافظ�ة ،وعرب
مخاطباته�ا الرس�مية م�ع ال�وزارة ،خال

شهر ش�باط املايض ،طلبت اعادة املصادقة
عى مش�اريع خطة ع�ام  201٩من جديد،
وقام�ت دائرة تخطيط القطاعات بدراس�ة
زي�ادة كلف ع�دد كبري م�ن املش�اريع ،مع
وج�ود الكث�ري من االخط�اء يف الكش�وفات
املطلوب�ة ،وبالتايل يصب�ح يف بعض االحيان
من غري املمك�ن املصادقة عى املرشوع قبل
تصحيح تلك االخطاء».
وب�ني الهن�داوي ،ان»طلب�ات زي�ادة كل�ف
املشاريع املقدمة من قبل محافظة ذي قار ،
وردت خال شهر واحد ما ادى اىل تراكمها،
وكان كل طل�ب م�ن تلك الطلب�ات يتضمن
زي�ادة الكلف�ة لع�رشات املش�اريع ،وليس
ملرشوع واح�د ،ففي قطاع الرتبية هناك 45
مرشوعا ،ويف قطاع املاء توجد  10مشاريع،
و 6مش�اريع يف قط�اع الش�باب والرياضة،
وغري ذلك ،مشددا ،ان تعليمات تنفيذ العقود
الحكومي�ة رق�م  2لس�نة  2014تش�رتط
اس�تكمال جمي�ع املتطلب�ات والكش�وفات
املعدلة لكي تتم دراستها والتأكد من اعتماد
الس�ياق القانوني الصحي�ح ،قبل املصادقة
عى املرشوع».
وكش�ف املتح�دث باس�م وزارة التخطيط،
ان»زيادة الكلف او تعديلها ملشاريع قطاعات
الرتبية ،واملاء ،والشباب والرياضة ،الخاصة

الزراعة تكشف عن «مرشوع
احلزام الوطني األخرض»:
يمر بطول العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف خريطة ع�ن مرشوع الح�زام الوطني األخرض ملواجه�ة ومكافحة
التصحر املتفاقمة يف باد وادي الرافدين.
وتش�ري الخريطة اىل ان املرشوع يمر من شمال اىل أقىص جنوب العراق من
الجهة الغربية للباد.
يذكر ان وزارة الزراعة االتحادية كش�فت يف  31آيار املايض عن ان اكثر من
 % 50من مس�احة الب�اد مبتى بالتصحر ،بينما أش�ارت اىل ان بغداد باتت
غ�ري مائمة للس�كن خصوصا جانب الرصافة ،بس�بب تراجع املس�احات
الخرضاء.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ،شدد يف كلمة له يف  5حزيران الجاري
ّ
لتغ�ريات املناخ يج�ب أن يكون أولوي�ة وطنية يف
ع�ى رضورة «التص�دي
البل�د ،لكونه أخطر تهديد مس�تقبيل آلثاره االقتصادي�ة وأرضاره البيئية
الكبرية« ،مش�ريا ً إىل أن «( )%54من أرض العراق معرّضة لفقدانها زراعياً،
والتصحر يؤثر عى ( )%3٩من مس�احة الباد ،وتهدد الس�دود املقامة عى
دجل�ة والفرات لنق�ص متزايد يف املياه االروائية ويع�رض إنتاجنا الزراعي
للخط�ر وحتى يف مياه الرشب ،وقد تواجه الباد عجزا ً يصل إىل  10.8مليار
مرت مكعب من املياه سنويا بحلول عام .»2035
وأضاف أن «س�بعة مايني عراقي ت�رضروا بالفعل م�ن الجفاف والنزوح
االضط�راريُ ،
وتفي�د البيانات أن عدد س�كان البلد س�يتضاعف من ()38
ملي�ون الي�وم إىل ( )80مليون بحل�ول عام ( ،)2050لوج�ود أعى معدالت
التزايد السكاني يف العراق ،وهذا ُيضاعف املخاطر االقتصادية واالجتماعية
لتغري املناخ إذا ُتركت دون معالجة».

االجتماعية إجراءات توزيع قطع االرايض الس�كنية بني
مس�تفيدي ش�بكة الحماي�ة االجتماعية بالتنس�يق مع
الحكومات املحلية ،بينما تعمل عى حس�م ملف االيقاف
االحرتازي للمستفيدين من االعانة االجتماعية.
وقالت رئيس هيئ�ة الحماية االجتماعية يف الوزارة هدى
س�جاد محمود يف ترصي�ح صحفي ،إن «اللج�ان الفنية
واالداري�ة والقانوني�ة تعمل عى وضع االليات املناس�بة
للمب�ارشة بعملي�ة توزيع قط�ع االرايض الس�كنية بني
مستفيدي شبكة الحماية االجتماعية وفق القانون».
وأضاف�ت ،ان «الش�مول س�يكون وفقا لقاع�دة بيانات
ال�وزارة» ،مش�ددة ع�ى «اهمي�ة التع�اون ب�ني الهيئة
والحكومات املحلي�ة لتقديم الخدمات االجتماعية لألرس
الفق�رية واملحتاج�ة والت�ي ال تملك الس�كن الائق ،مما
يضطرها للسكن يف العشوائيات ومناطق الطمر الصحي
يف بغداد واملحافظات».

املوانئ تبارش بـ»نفق احلرير» وتؤكد :أمتتة ساحة
الرتحيب ستدخل حيز التنفيذ
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بمحافظ�ة ذي ق�ار أُنج�زت بالكام�ل»،
مضيف�ا ان»طلبات عدد اخر من مش�اريع
املحافظة لم تنجز بعد بسبب وجود نواقص
فيها ،ومنها مرشوع مس�توصفات صحية
يف الدواي�ة وم�رشوع ماء س�وق الش�يوخ،
ومرشوع معمل االسفلت ومرشوع انشاء 4
مراكز للرشطة ،ومرشوع منظومة املراقبة،
وق�د تم مفاتح�ة املحافظة الس�تكمال تلك
النواق�ص ،فيم�ا ت�م اس�تكمال النواق�ص
الخاص�ة لع�دد اخ�ر م�ن املش�اريع ،منها
مرشوع غواط�س ومولدات ملرك�ز مجاري
الش�طرة ،وم�رشوع انش�اء كلي�ة الرتبية،
ومرشوع طريق نارصية-س�وق الش�يوخ،
ومرشوع تفكيك ونقل ونصب معمل النتاج
االسفلت».
وجدد الهنداوي تأكيده ،ان»وزارة التخطيط،
تتعام�ل مع جميع ال�وزارات والجهات غري
املرتبطة بوزارة واملحافظات ،بمهنية عالية،
وبذل اقىص ما لديه�ا من امكانات من اجل
تس�هيل االجراءات ومس�اعدة تلك الجهات
يف اس�تكمال متطلبات املش�اريع ،من دون
مخالف املعايري القانونية او تعليمات تنفيذ
العقود الحكومية ،كما ان الوزارة ،التسمح
بالتجاوز ع�ى ماكاتها من دون وجه حق،
من قبل اي جهة كانت».

الرشيد حيدد األيام اخلاصة
بمراجعة املواطنني لقسم
البطاقات والقنوات االلكرتونية
بغداد  /المستقبل العراقي
حدد مرصف الرش�يد ،أم�س االثنني ،االي�ام الخاصة
بمراجع�ة املواطن�ني قس�م البطاق�ات والقن�وات
االلكرتونية.
وق�ال املكت�ب االعام�ي للم�رصف يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،انه «لتف�ادي الزخم
خ�ال مراجع�ة الزبائن لقس�م البطاق�ات والقنوات
االلكرتونية قرر مرصف الرشيد تحديد االيام الخاصة
باملراجعة وتضمن الجدول نوع املراجعة وااليام وكما
مبني ادناه
االحد  ..براءة الذمة
االثنني ..املتوفني  /العكس
الثاثاء ..تسديد السلف االطفاء
األربعاء ..براءة الذمة
الخميس ..املتوفني العكس
ووج�ه امل�رصف« ،الدعوة إىل كاف�ة املواطنني االلتزام
بالجدول اع�اه لتحقيق االنس�يابية وانجاز املعاملة
بالرسعة املمكنة».

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العامة للموان�ئ العراقية،
أم�س االثن�ني ،أن منظوم�ة األتمت�ة
االلكرتوني�ة يف س�احة الرتحي�ب الك�ربى
بمحافظ�ة البرصة س�تدخل حي�ز التنفيذ
ً
جار لتنفيذ
قريبا ،فيما أشارت إىل أن العمل ٍ
املراح�ل األوىل م�ن مرشوع نف�ق الحرير.
وقال مس�ؤول العاقات العامة واإلعام يف
الرشكة بهاء اسماعيل عريبي إن «مرشوع
س�احة الرتحيب الكربى نقلة نحو التحول
االلكرتون�ي ،م�ن خ�ال نص�ب منظومة
االتمتة االلكرتونية التي تعمل عليها املوانئ
العراقية ،والتي ستدخل حيز التنفيذ خال
الفرتة القليلة املقبلة».وأضاف أن «الرشكة
العامة للموانئ بارشت بتنفيذ قرار رئاسة
الوزراء  ٩0لس�نة  2020الخاص بمرشوع
س�احة الرتحي�ب الكربى ،حيث س�تكون
مرك�زا ً مهم�ا ً للشاحنات».وأش�ار إىل أن
«س�احة الرتحي�ب الك�ربى س�تكون عى
مساحة مليون ونصف املليون مرت مربع»،
مبين�ا ً أن «املرشوع س�يضم مجموعة من
املبان�ي الخدمية ،وذات النف�ع العام لرواد
امليناءي�ن :أم ق�رص الش�مايل والجنوبي».

وتابع «كما س�يكون هن�اك مجمع خاص
بالدوائر التابعة لجهات حكومية س�اندة،
التي تعمل مع املوانئ مثل املنافذ والصحة
والجمارك والتجارة» ،الفتا ً اىل أن «مرشوع
س�احة الرتحيب الكربى سيسهم يف تقليل
االزدحام الذي يح�دث يف امليناءين».وفيما
يخص مرشوع نفق الحرير ،أكد أن «العمل
جار باملراحل األوىل يف مرشوع نفق الحرير،
ٍ
حي�ث ت�م تش�ييد القواع�د الكونكريتي�ة
للصبة الخرسانية».
ويف وق�ت س�ابق  ،أكد مدير ع�ام الرشكة
العامة للموانئ العراقية فرحان محيس�ن
لوكال�ة األنب�اء العراقي�ة (واع) اس�تمرار
التوس�ع يف س�احة الرتحيب الك�ربى التي
تع�د م�ن اك�رب املش�اريع االس�رتاتيجية
والت�ي بدأ العم�ل فيها منذ اش�هر» ،مبينا ً
ج�ار الس�تكمال املرحلة األوىل
أن «العم�ل
ٍ
منه�ا واملؤم�ل م�ن خالها أن يص�ل عدد
الش�احنات املحملة بالحاويات من 2000
  ، 3000اما يف املرحلة النهائية فس�تكونطاقتها نحو  8000ش�احنة ،كونها بواقع
مليون ونصف املليون مرت مربع مخصصة
للكش�ف الجمركي» ،معتربا ً «هذه املرحلة
انتقالة للعمل املينائي الجمركي».

جتارة احلبوب جتهز وكالء متوين
بغداد بامدة الرز املستورد
المستقبل العراقي  /عامر عبدالعزيز

اعلن�ت الرشكة العامة لتجارة الحبوب احدى رشكات وزارة التجارة واملكلفة بتامني
اساس�يات الغ�ذاء ( الحنطة و ال�رز ) للمواطن  ،مواصلة مخازنه�ا يف العطيفية و
كرسة وعطش و خان بني سعد و الرصافة و الطوز وتكريت بتجهيز وكاء الغذائية
بحص�ة جديدة م�ن مادة
ال�رز املس�تورد لحس�اب
البطاق�ة التمويني�ة ،اكد
ذل�ك مدي�ر ع�ام الرشكة
العام�ة لتج�ارة الحب�وب
املهن�دس عبدالرحم�ن
الجويرباوي.
وق�ال مخ�ازن ال�رز يف
العطيفي�ة
صومع�ة
جه�زت ال�وكاء بكمية (
 )443،76٩ط�ن موزع�ه
( )441،680ط�ن ل�وكاء مناطق الكرخ و ( )2،053طن حص�ة النازحني  .واضاف
ان مخ�ازن الرز يف ك�رسة وعطش جهزت وكاء بغداد الرصاف�ة بكمية ( )881طن
من الرز االورغوياني  .وبني ان مخازن الرز يف صومعة خان بني س�عد جهزت سبع
وكاء بكمية ( )114,345طن من مادة الرز .
وأشار اىل ان مخازن الرز يف صومعة الرصافه جهزت وكاء الغذائية يف اطراف بغداد
ي�وم ام�س بكمي�ة (  ) 176طن  ،فيما بلغ�ت كمية الرز املجهزة الي�وم (  ) 85طن
والعمل متواصل بتجهيز بقية الوكاء بالرز .
من جانب اخر بارشت صومعة الطوز بتجهيز وكاء الغذائية يف قضاء الطوز بكمية
( )72.٩05ط�ن للحص�ة االوىل من م�ادة الرز  ،فيما جهزت صومع�ة تكريت وكاء
املحافظ�ة بال�رز املحيل وبلغ مجم�وع ماتم تجهي�زه (  )3625طن وبنس�ه بلغت
(. )%76

أن «ط�ول الجرس يبل�غ ( 1كم) م�ع املقرتبات
وعرضه ( 15م)».واوضح ،ان «اعمال التسليح
مس�تمرة ،فضاً ع�ن اعم�ال تنظي�ف الحديد
وتس�ليح الروافد وتثبيت قالب سطح الجرس»،
الفتة اىل ان «نسبة انجاز املرشوع الحالية بلغت
نح�و  67باملئة».وتابع�ت ال�وزارة يف بيان آخر
أنها «تواصل تنفيذ مرشوع إعادة تأهيل الجزء
املتبقي من طريق املرور الرسيع رقم /1املقطع
ط( 8برصة – س�فوان) بطول 2٩كم ,بإرشاف
دائرة الطرق والجسور احدى تشكيات الوزارة،
وتمويل من قرض البنك الدويل».
واك�دت ان «العم�ل يف امل�رشوع تضم�ن فرش
طبق�ات االس�فلت الرابطة ،وتنظي�ف القناطر
واص�اح املت�رضر منه�ا ،وصيان�ة مناط�ق
االس�رتاحة ع�ى الطري�ق ،فضاً ع�ن االعمال
النهائية لاسيجة الوقائية واالكتاف والعامات
املرورية والتخطيط واعمال الجزرات الوسطية
واملنهوالت ،مع تأهيل تقاطع سفوان».

منفذ القائم يعيد ارسالية ادوات
منزلية لعدم وجود اجازة استرياد
بغداد  /المستقبل العراقي

ضبطت هي�أة املنافذ الحدودي�ة ،أمس االثن�ني ،ادوات منزلية يف
معرب البوكمال لعدم وجود اجازة استرياد.
وذكرت املنافذ يف بيان مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،ان «منف�ذ القائم الحدودي اعاد ارس�الية أدوات منزليه اىل
الجان�ب الس�وري مع�رب البوكمال لع�دم وجود أجازه اس�ترياد
ولفش�لها يف فحص الس�يطرة النوعية وف�ق الضوابط االصوليه
املعمول بها».

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف
املوظفني ومنتسبي األمن

بغداد  /المستقبل العراقي
أطل�ق م�رصف الرافدي�ن وجب�ة جدي�دة م�ن س�لف املوظفني
ومنتس�بي الق�وات األمنية عن طري�ق فروع امل�رصف املنترشة
يف بغ�داد واملحافظات.وأش�ار اىل ،ان «التقديم ع�ن طريق فروع
املرصف وبحسب الرقعة الجغرافية».

الرتبية تضع رشط ًا آللية الدوام يف العام
الدرايس املقبل

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الرتبية ،أمس االثنني ،عدم وجود توجه لتأجيل موعد
امتحانات الصف�وف املنتهية ،وفيما أش�ارت إىل اصدار تعليمات
جديدة بخصوص املراحل االبتدائية ،أعلنت عن آلية الدوام املدمج
للعام الدرايس القادم.
وقال وكيل وزارة الرتبية فاح القييس إنه «ال يوجد توجه لتأجيل
امتحانات الصفوف املنتهية ،وال يمكن ذلك ،واملوعد ثابت».
وأض�اف أن «الفرتة التي حددت من قبل الوزارة كافية الس�تعداد
الط�اب لامتحان�ات» ،مبين�ا ً أن «ال�وزارة عمل�ت ع�ى تكييف
املناه�ج ،ووضعت الجدول قبل مدة م�ن الزمن ،لذلك عى الطلبة
االستعداد لامتحان».
وأش�ار إىل أن «هناك خطة ل�دى وزارة الرتبي�ة لتكثيف وتدريس
املراح�ل االوىل يف االبتدائية ،الن لم يأخ�ذوا كفايتهم من املنهاج»،
مؤكدا ً «س�يتم اصدار تعليمات جديدة من قبل الوزارة بما يخص
املراحل االبتدائية».
وفيم�ا يخص توقيت بدأ العام ال�درايس القادم ،أوضح أن «العام
ال�درايس الق�ادم س�يبدأ يف ش�هر ترشي�ن االول املقبل بالنس�بة
للطلبة ،أما ماكات الوزارة تربوية والتدريس�ية سيكون يف االول
من ايلول».
ولف�ت إىل أن�ه «يف حال كان�ت الظروف الصحية جيدة ،س�يكون
التعليم مدمج بني الحضوري وااللكرتوني».
وبني أن «هنالك خطة بني وزارتي الصحة والرتبية للتثقيف حول
اخ�ذ اللقاح ،فضا عن وجود تنس�يق مع اللجن�ة العليا للصحة
والسامة الوطنية بشأن ذلك».
وبش�أن املحارضي�ن ،اوض�ح القي�يس ان «وزارة الرتبية اكملت
جمي�ع االج�راءات املتعلق�ة كم�ا ان وزارة املالية ح�ددت جدوالً
لتعميمه عى مديريات الرتبية إلكماله بارساع وقت».
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ملحق اعالن
متديد فرتة االعـالن األول للمناقصات
املرقمة ( / 6، 5 ،4 ،3، 2، 1ت)2021/

تعلن املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف األرشف  /مكتب املدير العام  -ش�عبة العقود عن إجراء عدد من املناقصات يف اإلعالن الس�ابق
املتضم�ن ترمي�م ع�دد من املدارس يف املحافظة وبالكلفة التخمينية املؤرشة أزاء كل مناقصة ضمن مش�اريع املوازن�ة الجارية لعام ( ) 2021
(فقرة صيانة املباني ).
فعىل الراغبني باالشرتاك فيها من أصحاب رشكات املقاوالت االنشائية واملقاولني العراقيني التي ال تقل عن درجة التصنيف (السابعة) والصادرة
من وزارة التخطيط مراجعة املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف األرشف – الش�ارع العام نجف  /كوفة مقابل حي االمري لغرض رشاء
مس�تندات املناقص�ات لق�اء مبل���غ قدره (  ) 100,000فقط ( مائة ألف ) دين�ار عراقي ال غريه (عن كل مناقصة) غري قابل للرد .وتقديم
التأمين�ات األولي�ة بنس�بة ( )%1من مبلغ الكلف�ة التخمينية (لكل مناقصة) بش�كل خطاب ضمان أو صك مص���دق ناف�ذ ملدة ( )120مائة
وع�رون يوما ً بحيث تحفظ املس�تندات واملستمس�كات الخاصة بكل مناقصة داخل غ�الف مغلق ومختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة
واس�م الركة الراغبة باالش�رتاك بش�كل واضح وتوضع يف صندوق العطاءات لدى مقرر لجنة فتح العطاءات يف شعبة العقود يف هذه املديرية
 ,وآخ�ر موع�د لتقديم العطاءات يف الس�اعة الحادية عر صباحا من يوم (االثن�ني) املصادف (  ( )2021/ 6 / 28وال يقبل أي عطاء بعد هذا
التوقيت).
املستمسكات املطلوبة:
.1شهادة تأسيس الركة عند تقديم العطاء مصادقتها من الجهات املعنية.
.2هوية تصنيف رشكات املقاوالت االنشائية التي تبدء بالدرجة (الخامسة) او هوية تصنيف املقاولني العراقيني التي التقل عن الدرجة(السابعة
)والصادرة من وزارة التخطيط نافذة عند تقديم العطاء حتما ً (الهوية االصلية مع نسخة مصورة) يتم إعادتها بعد فتح العطاء.
.3الهوية الرضيبية (الهوية االصلية مع نسخة مصورة) يتم إعادتها بعد فتح العطاء .
.4املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للركة ( هوية االحوال املدنية ,شهادة الجنسية  ,بطاقة السكن) أو (البطاقة املوحدة ).
.5تقديم ما يثبت امتالكه الس�يولة النقدية البالغة ( )% 10من الكلفة التخمينية بتقديم كش�ف مص ّدق من مرصف معتمد يبني حركة التدفق
املايل باملبلغ املطلوب وحسب املبلغ املوجود يف الوثيقة القياسية .
.6تقديم كتاب براءة الذمة (نسخة اصلية) صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف األرشف  ,و
نافذ عند تقديم العطاء.
.7تقديم التأمينات االولية بمبلغ ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية عىل شكل خطاب ضمان أو صك مصدق معنون اىل املديرية العامة للرتبية يف
محافظة النجف األرشف( .ويف حالة الركاء يكون باسمهم جميعاً).
( )%30من إجمايل العقد.
تزيد عن
.8مقرتحات حول بنود األشغال التي ستعطى ملقاولني ثانويني والتي
Apago
 EnhancerالPDF
.9تقديم اثبات توفر العاملني (الكادر القيادي الهنديس عقود رسمية صادرة من نقابة املهندسني العراقية) املقرتح استخدامهم يف تنفيذ العقد
محددا ً خرباتهم السابقة.
.10تقديم طريقة و منهاج تقدم العمل االويل .
مردان عبد زيد مزهر البديري
.11وصل الراء (النسخة االصلية).

املدير العام  /وكالة

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

)Extension Announcement for Public Tender No: 007-PC-20-EBS (2nd Announcement
Supplying Material for Water Injection Wellsites and OGMs
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: Supplying Material for Water Injection Wellsites and OGMs
Tender No.: 007-PC-20-EBS 2nd Announcement
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist companies
\who have the ability and experience can participate in this tender before the deadline, to contact EBS Petroleum Company Limited.
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited plans to pursue a qualified Contractor which can provide Materials for 15 Water Injection
Wellsite, 10 sets of Water Injection Distribution Skid (Duplex Stainless Steel), Materials for OGM 1, 2, 4, 5, 6 and related spare
parts, and materials for 10 oil production wellsite and spare parts. The detailed information should strictly comply with the detail
scope of supply in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Yang Guang
yangguang@ebspetroleum.com and 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.

الرشكة العامة للنقل الربي  /املسامهة املختلطة
اىل  /السادة املسامهني
م  /اعالن اجتامع اهليئة العامة

اس�تنادا الحكام املادة (/78ثانيا) قانون الركات املرقم ( )21لس�نة  1997املعدل وتنفيذا لقرار مجلس
االدارة املرقم ( )1املتخذ بالجلسة املنعقدة بتاريخ 2021/2/1
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة واملزمع عقده يف (قاعة القرص االبيض  /ش�ارع  40قرب
ج�رس البوعيث�ة  /الرم�ادي � محافظة االنب�ار) وذلك يف تمام الس�اعة العارشة من صب�اح يوم (االحد)
املوافق  2021/9/5ملناقشة جدول االعمال وعىل النحو االتي :
 � 1مناقش�ة تقاري�ر مجل�س االدارة للس�نوات املالي�ة املنتهي�ة كم�ا يف  2015/12/31و
( )2019/2018/2017/2016واملصادقة عليهم
 � 2مناقشة تقارير ديوان الرقابة املالية والحسابات الختامية للسنوات املنتهية كما يف  2015/12/31و
( )2019/2018/2017/2016واملصادقة عليها
 � 3مناقشة بيع محفظة اسهم رشكة فندق السدير واتخاذ القرار املناسب بشانه
 � 4مناقش�ة اس�تثمار عقارات الرك�ة بصيغة االس�تثمار او االيجارة الطويلة واتخاذ القرار املناس�ب
بشأنه
 � 5ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة واتخاذ القرار املناسب
 � 6مناقشة ومعالجة العجز املرتاكم واتخاذ القرار املناسب بشانه
 � 7انتخاب خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص
راج�ني حضورك�م اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االناب�ة او توكيل الغ�ري بموجب وكالة
مصدق�ة م�ن كاتب العدل عىل ان تودع الوكاالت لدى هيئة االوراق املالية قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد
املحدد لالجتماع اس�تنادا اىل احكام املادة ( )91من القانون الركات اعاله مس�تصحبني معكم ش�هادة
االسهم االصلية والصادرة من قبل الركة
ويف حال�ة ع�دم اكتم�ال النصاب القانون�ي يؤجل االجتماع اىل االس�بوع التايل وذلك ي�وم (االحد) املوافق
 2021/9/2ويف نفس الزمان واملكان املبينه اعاله
مع التقدير
حارث جميد عيل السعد

رئيس جملس االدارة

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the
extended submission deadline 16:00 PM, 8th 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 mentioned above.
Bidders’ Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept.
not less than seven days before the bid submission deadline for the purpose of swift answering. Contact Person: Mr. Yang Guang
yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and Ms. Bao Xiaofang baoxiaofang@petroleum.com .
5. The winner 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.

إىل الريك اسالم عبد الحسن
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق
االس�كان العراق�ي فرع النج�ف وذلك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ه ع�ىل قيام
رشيك أكرم قاس�م خط�ار بالبناء عىل
حصت�ه املش�اعه يف القطع�ه املرقمه
 32553/3ح�ي العروب�ه خ�الل مده
خمس�ه ع�ر يوم�ا داخ�ل الع�راق
وش�هر خارج العراق م�ن تأريخ نر
االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك
باالعرتاض مستقبال

اعالن
اىل الريك  /سجاد كاظم حسون
اقتى حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي
الكائ�ن يف قضاء بل�د – قائم مقامي�ة بلد وذلك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشيكك
الس�يدة ( س�هاد كاظ�م حس�ون ) بالبناء عىل
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة ( 125 / 78
) مقاطع�ة (  9ت�ل مس�كني ) لغرض تس�ليفه
ق�رض االس�كان وخالل م�دة اقصاها خمس�ة
عر يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق من
تاريخ االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الريك  /ارحيلة جمعة جرب
اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي –
س�بع الب�ور لغ�رض اس�تخراج اجازة
البناء للقطعة املرقمة  1 / 11341سبع
البور .
الريك
عباسية ايوب حسن
��������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة بداءة خانقني
العدد  / 121 :ب 2021 /
اعالن
تنفيذا للحكم الصادر من هذه املحكمة
بالع�دد  / 121ب  2021 /بتاري�خ 29
 2011 / 12 /واملتضم�ن ازالة ش�يوع
العقار املرقم (  36م 3بساتني الحميدية
) واملوصوف ادناه باملزايدة العلنية ملدة
(  ) 30ثالث�ون يوم�ا اعتب�ارا من اليوم
الت�ايل للن�ر يف الصح�ف املحلية فعىل
الراغبني بالراء مراجعة محكمة بداءة
خانقني مس�تصحبني معهم التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  % 10م�ن القيم�ة
املق�درة البالغة (  33 ، 840 ، 000ثالثة
وثالث�ون ملي�ون وثمانمائ�ة واربعون
ال�ف دينار ) ان لم يك�ن رشيكا واجور
الداللية ورس�وم التسجيل عىل املشرتي
وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم الخام�س
عر م�ن تاري�خ الن�ر يف الجريدة يف
س�احة هذه املحكمة ويف تمام الساعة
الثاني�ة ع�ر ظه�را واذا ص�ادف يوم
املزاي�دة عطل�ة رس�مية فيك�ون اليوم
الذي يليه موعدا للمزايدة .
القايض
خالد مولود غالم
االوصاف :
رقم العقار  36 :م 3بساتني الحميدية .
وص�ف العق�ار  :عب�ارة ع�ن بس�تان
مس�احتها  23اول�ك و  50م�رت تقع يف
مركز خانقني .
��������������������������������
إىل الري�ك محم�د صالح عب�د عمران
توج�ب عليك الحض�ور إىل مق�ر بلدية
الكوف�ه لع�رض اص�دار اج�ازه بن�اء
للعق�ار املرق�م  661/19عل�وه الفجل
خ�الل ع�ره اي�ام وبخالف�ه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
امتحان مهدي هادي

إىل الري�ك محم�د صالح عب�د عمران
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق
االس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف وذلك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ه ع�ىل قي�ام
رشي�ك امتح�ان مه�دي ه�ادي بالبناء
عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه
 661/19عل�وه الفحل يف الكوفه خالل
مده خمس�ه ع�ر يوما داخ�ل العراق
وش�هر خارج الع�راق م�ن تأريخ نر
االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك
باالعرتاض مستقبال
��������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة بداءة خانقني
العدد  / 122 :ب 2021 /
اعالن
تنفيذا للحكم الصادر من هذه املحكمة
بالع�دد  / 122ب  2021 /بتاري�خ 29
 2011 / 12 /واملتضم�ن ازالة ش�يوع
العقار املرقم (  14م 3بساتني الحميدية
) واملوصوف ادناه باملزايدة العلنية ملدة (
 ) 30ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل
للنر يف الصحف املحلية فعىل الراغبني
بالراء مراجعة محكمة بداءة خانقني
مستصحبني معهم التامينات القانونية
البالغة  % 10من القيمة املقدرة البالغة
(  578 ، 670 ، 000خمسمائة وثمانية
وس�بعون مليون وس�تمائة وس�بعون
ال�ف دينار ) ان لم يك�ن رشيكا واجور
الداللية ورس�وم التسجيل عىل املشرتي
وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم الخام�س
عر م�ن تاري�خ الن�ر يف الجريدة يف
س�احة هذه املحكمة ويف تمام الساعة
الثاني�ة ع�ر ظه�را واذا ص�ادف يوم
املزاي�دة عطل�ة رس�مية فيك�ون اليوم
الذي يليه موعدا للمزايدة .
القايض
خالد مولود غالم
االوصاف :
رقم العقار  14 :م 3بساتني الحميدية .
وص�ف العقار  :عبارة عن بس�تان تقع
يف منطق�ة تول�ه ف�روش مس�احتها 6
دون�م و  2اول�ك و  5مرت تق�ع يف مركز
خانقني .
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اعالنات

العدد ( )2398الثالثاء  22حزيران 2021

www.almustakbalpaper.net

اعالن

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف كربالء الثانية

وزارة الصحة والبيئة  /الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية

يرسنا دعوتكم لالشتراك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول ادناه) والواردة ضمن
حستابات املوازنتة الجارية واالطالع عىل املستمستكات املطلوبتة يمكنكم زيارة موقع رشكتنتا عىل االنرنت وعىل
املوقع الخاص بالرشكة  )WWW.kimadia.iq( :واملوقع الخاص بالوزارة ()www.moh.gov.iq
علمتا ان ثمن مستتندات املناقصة التتي مبلغها اقل من مليون  $هتو (  )1000000مليتون دينارعراقي غري قابل
للترد و املناقصتات التي مبلغها اكثر من مليون  $هو ( )2000000مليونني دينار عراقي غري قابل للرد ويتحمل من
سرستو عليه املناقصة اجور االعتالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة متع العرض اما التامينات االولية
والتي يجب ان تكون بنستبة  %1من قيمة العرض تقدم عىل شتكل خطاب ضمان نافذ ملدة ستنة كاملة وال يطلق
املبلتغ متن املرصف اال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او ستندات
القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن
( )CIPاو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرسو عليه املناقصة رضورة
تقديتم التأمينتات القانونيتة (كفالة حستن االداء ) البالغة ( )%5متن قيمة االحالة وعىل شتكل خطاب ضمان او
كفالتة مرصفية او صك مصدق او مستتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكوميتة ولغرض االطالع يمكنكم
زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد
الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 2021/7/14
مالحظتة  /يف حالتة مصادفة موعد الغلق عطلة رستمية يكون اليوم التايل للدوام الرستمي هو اخر موعد لتقديم
العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

مجلس القضاء االعىل
رئاستة محكمتة استتئناف صتالح الديتن
االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد  / 133 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 6 / 20 :
م  /تبليتغ  /املدعتى عليته ( مهند استماعيل
لفته)
ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة 133
 /ش  2021 /املدعيتة فيها املدعوة ( ليىل رباح
يوسف ) وملجهولية محل اقامتك وحسب كتاب
قائممقاميتة الدجيل بالعتدد  1967يف 6 / 16
 2021 /قتررت املحكمتة تبليغتك بصحيفتني
رستميتني محليتتني علمتا ان موعتد املرافعتة
يتوم  2021 / 7 / 1ويف حالة عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك ستتجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2018/2238 :
التاريخ 2021/3/2 :
اىل  /املنفتذ عليته  /عتيل نتارص ديتوان املدير
املفوض لرشكة ينابيع دبتي للمقاوالت العامه
اضافة لوظيفته
لقتد تحقق لهتذة املديرية متن ذات اختصاص
انك مجهول محل االقامه وليس لك موطن دائم
او مؤقتت اومختار يمكن اجتراء التبليغ عليه ,
واستتنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت
ً
يومتا تبدأ من اليتوم التايل
خالل خمستة عرش
للنرش ملبتارشة املعامتالت التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك ستتبارش هذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
اوصاف املحرر:
قترار محكمتة بتداءة الكتوت بالعتدد /2470
ب 2017/يف  2018/2/4بمبلتغ مئتان و اثنان
و خمستون مليون دينار بالتكافل و التضامن
متع مترصف االقتصتاد لالستتثمار و التمويل
اضافتة لوظيفتته لصالتح الدائتن محمد غايل
خلف

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

محكمة بداءة العباسية
العدد /436 /ب2021/
التاريخ 2021/6/16
اىل املدعى عليه  /صاحب هالل جاهل
اعالن
بنتاء عتىل اقامة الدعتوى الخاصتة باملدعتي عامر
علوان عبادي ضدك ملشتغولية ذمتك بمبلغ مليونني
دينارعراقتي عن بيع اجهتزة كهربائيتة وملجهولية
محل اقامتك حسب اشتعار املختار املرفق بالقضية
عليته قررت املحكمتة تبليغك بصحيفتتني محليتني
يوميتتني رستميتني ويكتون الحضتور صبتاح يوم
 2021/6/27الستاعة التاستعة صباحتا ويف حالة
عتدم حضتورك او من ينتوب عنك قانونا ستتجري
املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفقا للقانون
القايض
طالل سلمان مهدي

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

محكمة بداءة العباسية
العدد /437 /ب2021/
التاريخ 2021/6/16
اىل املدعى عليه  /ناجح مسلم حسني
اعالن
بناء عىل اقامة الدعوى املرقمة اعاله من قبل املدعي
عامتر علتوان عبادي ضدك ملشتغولية ذمتتك بمبلغ
قدره مليتون ومائتان وخمستون دينارعراقي عن
بيع اجهزة كهربائية وملجهولية محل اقامتك حسب
اشتعار املختار املرفق بالدعوى عليه قررت املحكمة
تبليغتك بصحيفتتني محليتتني يوميتتني رستميتني
ويكتون الحضور صباح يوم  2021/6/27الستاعة
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او من ينوب
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفقا
للقانون
القايض
طالل سلمان مهدي

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /884ج2021/2
التاريخ 2021/6/21
اىل املتهم الهارب  /احمد عبد الرضا عبد الحسن
بناءا عىل القترار املتخذ من هذه املحكمة واملتضمن
تبليغتك بالحضتور امتام هتذه املحكمتة بتاريتخ
 2021/7/29يف القضيتة املرقمتة اعتاله الخاصتة
باملشتتكي ( ستالم رياض عمران) وفتق املادة 457
متن قانتون العقوبتات ويف حالتة عتدم حضورك يف
موعد املحاكمة  2021/7/29سوف تجري املحاكمة
بحقك غيابيا وعلنا
القايض
عدنان كريم عبد عيل

اهياب نجاح كاظم
مالحظ دائرة التسجيل العقاري الثانية يف كربالء

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف كربالء الثانية

اعالن بيع عقار

غرفـة جتـارة البصـرة
اعالن مزايدة

املدير العام
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/103 :ش2021/
التاريخ2021/6/21 :
م/تبليغ
ملقتضيتات حستم الدعتوى الرشعيتة املرقمتة
(/103ش )2021/واملقامتة متن قبل املدعية (نهاد
ستعيد حريز) عىل املدعى عليه (احمد عبد جاستم)
واملتضمتن طلب التفريق للهجتر وبالنظر ملجهولية
محل إقامة املدعى عليه وحسب رشح القائم بالتبليغ
املؤيد من قبل مختار منطقة  17ابار بطيخ لذا تقرر
اجتراء تبليغك بصحيفتني يوميتني يف موعد املرافعة
املصتادف  2021/6/30ويف حالة عتدم حضورك او
حضور من ينوب عنك قانونيا ً ستوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ً وفق القانون
القايض
فائق مشعل صالح

التسلسل او رقم العقار 4052 / 3 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  / 61 :جزيرة
الجنس  :دار
النوع  :ملك رصف
املساحة  1 / 27 / 50 :مر مربع
املشتتمالت  :كليدور وهول واستتقبال وغرفة نوم  /مطبخ وصحيات
وثالثة غرف نوم فوقاني مسقف مسلح قديم
الشاغل  :نفسه
مقدار املبلغ  160000000 :مائة وستون مليون دينار عراقي فقط
ستتبيع دائرة التستجيل العقتاري الثانيتة يف كربالء باملزائتدة العلنية
العقتار املوصوف اعاله والعائد للراهن عدنان مطلق مهدي لقاء طلب
الدائتن املرتهن املترصف الزراعي يف الهندية البالتغ 156472000000
مائة وستة وخمستون مليون واربعمائة واثنان وستبعون الفا دينار
فقط الغريها فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل
( )30يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستتصحبا
معته تأمينتات قانونية نقدية او كفالة مرصفيتة التقل عن  % 10من
القيمة املقدرة للبيع والبالغة  160000000مائة وستون مليون دينار
فقط وان املزايدة ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري.

التسلسل او رقم العقار 7455 / 3 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  / 61 :جزيرة
الجنس  :دار
النوع  :ملك رصف
املساحة  378 ، 75 :مر مربع
املشتمالت  :كليدور واستقبال وغرفة نوم عدد  2 /ومجموعة صحيات
 +غرقة نوم فوقاني وصالة طعام
الشاغل  :نفسه
مقدار املبلغ  400000000 :مليون دينار دينار عراقي
ستتبيع دائرة التستجيل العقتاري الثانيتة يف كربالء باملزائتدة العلنية
العقتار املوصوف اعاله والعائد للراهن قيس جالل جاستم لقاء طلب
الدائتن املرتهن املرصف الزراعتي يف الهندية البالغ  193000000مائة
وثالثة وتستعون مليون دينار فعىل الراغب يف االشتراك فيها مراجعة
هذه الدائرة ختالل ( )30يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا
االعالن مستتصحبا معه تأمينتات قانونية نقديتة او كفالة مرصفية
التقتل عن  % 10متن القيمة املقتدرة للبيع والبالغتة ()400000000
اربعمائتة مليون دينار عراقي وان املزايدة ستتجرى يف الستاعة ()12
ظهرا من اليوم االخري.
اهياب نجاح كاظم
مالحظ دائرة التسجيل العقاري الثانية يف كربالء
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /124 :ب2021/
التاريخ 2021/6/16:
اعالن
بناءا عتىل القرار الصتادر من هذه املحكمتة بازالة
شتيوع العقتار تسلستل ( 19/1804م  18علتوة
الفحتل يف الكوفة عليه تعلن هتذه املحكمة عن بيع
العقتار املذكتور اعتاله واملبينته اوصافته وقيمته
ادناه فعتىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة
ختالل (ثالثون) يومتا من اليوم التتايل لنرش االعالن
مستتصحبا معته التامينات القانونيتة البالغة %10
من القيمة املقتدرة بموجب صك مصدق المر هذه
املحكمة بداءة الكوفتة وصادر من مرصف الرافدين
فرع مسلم بن عقيل (ع) يف الكوفة وستجري املزايدة
واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من
االعتالن يف قاعة املحكمة وعىل املشتري جلب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
مؤيد رياح غازي
االوصتاف  :دار ستكن تتكتون من استتقبال وهول
وغرفتة نتوم ومطبتخ وحمامتات يف الطابتق االوىل
وغرفتي نوم ومخزن ومجموعة صحية وان مساحة
العقار  320م 2وان درجة البناء متوسطة
القيمة املقدرة /
( )220,000,000مائتتان وعترشون مليتون دينار
عراقي ارضا ومنشئات
مالحظة  /ان شتاغيل العقار يرغبون بالبقاء بصفة
مستاجرين بعد البيع

اعالن بيع عقار

فقدان
فقدت وثيقتة التخرج املرقمة  1320669للعام
التدرايس  2018/2017والتتي تحمتل الرقتم
االمتحاني  251841019008مرحلة الستادس
اعدادي قسم احيائي الخاصة بالطالب ( حيدر
نجم عبتد مجيد) والصادرة متن مديرية تربية
النجتف مدرستة النجوم االهلية عتىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة /9 :خ2021/
التاريخ 2021/6/16 :
اعالن
تبيتع مديرية تنفيذ املشتخاب العقار تسلستل
44و 24الترساي الواقتع يف املشتخاب العائتد
للمدين ضمتري رزاق لوتتي وجماعته املحجوز
لقتاء طلب الدائن عبد زيد ناهي حستني البالغ
( ) دينتار فعتىل الراغتب بالترشاء مراجعة
هتذه املديرية خالل مدة (ثالثني) يوما تبدأ من
اليوم التايل للنرش مستتصحبا معته التامينات
القانونيتة عرشة من املائة متن القيمة املقدرة
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشري
املنفذ العدل
ثائر كناوي حمود
املواصفات :
 1ت موقعه ورقمه  :مشخاب الرساي
 2ت جنسه ونوعه  :طابو
 3ت حدوده واوصافه :
 4ت مشتمالته  :محالت عدد 2
 5ت مساحته  24 :مساحة  16,59م 24 2
مساحة  65م 16
 6ت درجة العمران :
 7ت الشاغل محالت مستأجرة
 8ت القيمة املقدرة  :عرشة ماليني دينار
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 2367
يف  2021/6/21االعتالن الصتادر متن تنفيتذ
الرميثتة رقتم االضبتارة  2021/381ورد نوع
كيتا بيجو خطأ والصحيح هو بنجو لذا اقتىض
التنويه

تعلن غرفة تجارة البرصة عن اعالن
مزايتدة علنية إليجتار (غرفتة) يف
بنايتهتا بالطابتق األريض .فعتىل
الراغبتني مراجعتة بنايتة الغرفتة
مناوي باشتا تقاطع مديرية مرور
البترصة وملدة أستبوع متن تاريخ
نرش اإلعالن مع دفع تأمينات %20
متن قيمة العرض املقتدم ويتحمل
من ترستو عليه املزايتدة دفع اجو
اإلعالن والداللية.
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادية
محكمة بداءة الدبس
 /22تاييد امللكية 2021 /

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تاييدا

بنتاء عىل صتدور قرار بتاييتد ملكية تمام العقتار املرقم
/13مقاطعة  2كوجك قوطان اىل (رشكة نفط الشتمال)
املتؤرخ يف  2021/6/13الصادر من لجنتة تثبيت امللكية
واستتنادا اىل احكام املتادة (58و59و61و )62من قانون
التستجيل العقاري رقم  43لستنة  1971تعلن هذا القرار
وعتىل من لديته اعراض عتىل القرار املذكتور الطعن فيه
لدى محكمة االستتئناف خالل مدة ثالثتون واعتبارا من
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود
اشعار من رئاستة محكمة االستئناف بوقوع الطعن عىل
القرار لديها خالل املدة املذكورة ستتبارش دائرة التسجيل
العقاري بالتسجيل وفقا لقرار تاييد العائدية

القايض
حممد هدايت حممد
رئيس جلنة تثبيت امللكية
قايض حمكمة بداءة الدبس
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استراحة

العدد ( )2398الثالثاء  22حزيران 2021

سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل محمد

حرك عود الثقاب

أخطاء يف غسيل املالبس تسبب أمراض ًا جلدية
طبق اليوم

سلطة اخليار بالفلفل و البصل

املقادير:
خيار مقطع
خل
رشائح بصل أخرض
رشائح فلفل احمر
سكر ابيض
زيت نباتي
زنجبيل مبشور
ملح
رشائح جزر
خطوات التحضري:
ضعي الخل و الس�كر و الزيت النباتي و الزنجبيل و امللح يف بولة كبرية الحجم
ثم قلبي جيدا حتى يذوب امللح و السكر.
ضعي الجزر و البصل األخرض عى مزيج الخل و السكر و قلبي.
اضيفي الفلفل و الخيار اىل السلطة و قلبي.
غطي البولة باإلس�رتيتش البالستيك ثم ضعيها يف الثالجة ملدة  30دقيقة حتى
يربد.
قدمي السلطة باردة مع الدجاج و األرز.

المتاهات

احلمل
مهنياً:يه� ّدد ه�ذا الي�وم بعض األعم�ال ويولّد
بع�ض اإلرباكاتُ ،
فكن ح�ذرا ً وانتبه من بعض
التجمعات الكبرية غري املجدية
عاطفياً:توق�ع الكثري من األم�ور املهمة اليوم
التي س�تكون واعدة وتحمل معه�ا الكثري من
املفاجآت السعيدة جدا ً

امليزان
مهنياً:تفي�ض حيوي�ة ونش�اطاً ،وتح�اول أن
تس�بغ ه�ذا الواق�ع ع�ى محيط�ك م�ن خالل
تشجيع الجميع عى القيام بالحركة الدائمة
عاطفي�اً :تعامل بتواضع مع الرشيك وال داعي
إىل التباه�ي ،اس�تمع إلي�ه فقد تعجب�ك آراؤه
وتطلعاته نحو مستقبل عالقتكما

يق�ع الكث�ري م�ن األش�خاص يف أخطاء
أثناء غس�ل املالب�س أو تجفيفها ،والتي
تؤثر بش�كل مبارش ع�ى الصحة العامة
وتسبب أمراضا ً جلدية خطرية للبرشة.
وتن�اول تقرير نرشه موق�ع «Only My
 6 ،»Healthأخط�اء ش�ائعة يرتكبه�ا
الكثري م�ن الناس أثناء غس�ل وتجفيف
املالبس وهي كالتايل:

 -1استخدام الكثري من املنظفات
يس�بب اإلف�راط يف اس�تخدام املنظفات
تهيج�ا ً للجل�د وم�ن املمك�ن أن ي�ؤدي
إىل التهاب�ات يف الب�رشة ،لذل�ك ينص�ح
باستخدام املنظفات بكميات متوازنة.
 -2عدم تجفيف املالبس بشكل صحيح
تتكون البكرتيا الضارة يف املالبس بسبب
ع�دم تجفيفها بش�كل صحي�ح ،وينتج

عنه�ا رائح�ة كريه�ة كما أنها تتس�بب
يف ظه�ور النم�ل األبي�ض؛ نتيج�ة نم�و
الفطريات يف املالبس.
 -3غسل مالبس املرىض بماء بارد
يؤدي غس�ل املالبس بماء بارد إىل انتشار
العدي�د م�ن األم�راض ،لذل�ك ُينص�ح
باس�تخدام امل�اء الس�اخن للقضاء عى
مسببات نقل العدوى.

 4أخطاء شائعة عند قياس حرارة اجلسم
تس�بب وباء كورون�ا يف إصابة
الكث�ري من األش�خاص بجنون
االرتياب بشأن صحتهم ،وأصبح
فحص مس�تويات األكس�جني
ودرج�ة ح�رارة الجس�م يوميا
جزءا من الروتني اليومي لهم.
هناك بعض األش�ياء التي يجب
أن تعرفه�ا للحصول عى قراءة
أكث�ر دق�ة عن�د قي�اس درجة
الحرارة.تقول الدكتورة مانجيثا
ناث داس ،استشاري أول للطب
الباطني يف مستشفى كولومبيا
آسيا ،ملوقع  Onlymyhealthإن
هناك  4أخطاء يقع الكثريون فيها عند القياس:
 .1تناول األطعمة الساخنة أو الباردة
أثن�اء فحص درجة حرارة الجس�م عن طريق الف�م ،من املهم
التأك�د من عدم تن�اول أي أطعمة س�اخنة أو ب�اردة قبل أخذ
الق�راءة ،حيث يمك�ن أن يكون لها تأثري كب�ري .انتظر ملدة 20
دقيق�ة عى األقل بع�د تناول أو رشب أي يشء س�اخن أو بارد
جدا قبل فحص درجة حرارة جسمك.
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد /50ش2021/
التاريخ 2021/6/20
اىل  /املدعى عليه حسن جيجان بردي
اعالن
اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الخ�رض قراره�ا
الغياب�ي املرق�م /50ش 2021/وامل�ؤرخ 2021/5/31
واملتضم�ن الحك�م علي�ك بالتفري�ق القضائي ب�ني زوجتك
املدعي�ة ليى موازيي هالس�ه وبينك واعتب�اره طالقا بائن
بينون�ه صغ�رى واقع للم�رة االوىل ولثب�وت مجهولية محل
اقامته حس�ب االش�عار الصادر من املخت�ار ورشح القائم
بالتبلي�غ املفوض فايز هلوب دايم تقرر تبليغك بصحيفتني
محليت�ني يوميت�ني بالق�رار املذكور ولك ح�ق الطعن ضمن
املده القانونية وحسب االصول
القايض
عدنان عيدي البديري
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4038ش2021/2
التاريخ 2021/6/21
اعالن
اىل املدعى عليه  /ربيع رحيم صكر
اقامت املدعية (جوزه حس�ن عناد ) الدعوى بالعدد /4038
ش 2021/2ام�ام هذه املحكمة والت�ي تطلب فيها التفريق
للهجر وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ
واش�عار مخت�ار قري�ة الغ�زاالت  /النجف ق�ررت املحكمة
تبليغك بموض�وع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور ام�ام هذه
املحكم�ة يف موع�د املرافعة القادم املوافق ي�وم 2021/7/8
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عم حضورك او ارسال من
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

الثور
مهني�اً :ال تدع االرتباك يس�يطر عليك يف العمل،
ّ
ألن ذلك يدفعك إىل ارت�كاب هفوات وأخطاء قد
تكون مكلفة وغري م َّ
ربرة
عاطفياً :تم ّر بيوم متقلب فقد تعاكس�ك بعض
األم�ور أحيانا وتنج�ح بها تارة أخ�رى وتبذل
الكثري من الجهد لتنال رضا الحبيب

العقرب
مهنياً:تبح�ث ع�ن جدي�د وتحدي�ث وتوس�يع
يرتب نتائج إيجابية ،إالّ ّ
اآلف�اق ،ما ّ
أنني أنصح
لك عدم القيام باستثمارات مجازفة
عاطفياًّ :
نس�ق م�ع الرشيك لس�فرة إىل احدى
ً
الدول ،وخصوص�ا بعدما مررت بإرهاق وجهد
إلنجاز مرشوع مهم

 .2سوء التوقيت
أثناء قياس درجة الحرارة ،يجب
مراعاة وقت اليوم للحصول عى
ق�راءة دقيقة .من املستحس�ن
أن يحاول الناس قياس درجات
حرارة أجس�امهم لنفس الفرتة
الزمني�ة تقري ًب�ا ل�كل ق�راءة.
الطريق�ة الصحيح�ة للقي�ام
بذلك هي إبقاء الرتمومرت تحت
اللس�ان ملدة خمس دقائق ،ويف
حالة االحتفاظ بها لفرتة أطول
من الوقت ،ستستمر القراءة يف
االرتفاع.

 .3تحريك اللسان
تحري�ك اللس�ان خطأ غالب�ا ما يقع في�ه األطف�ال .من املهم
الحفاظ عى اللس�ان ثابت�ا أثناء قياس درجة الح�رارة .يؤدي
تحريك اللس�ان أثناء وجود مقي�اس الحرارة يف الفم إىل تغري يف
درج�ة الحرارة يمك�ن أن يؤدي إىل نتائج غ�ري دقيقة وقراءات
منخفضة لدرجة حرارة الجسم .قد يبدو األمر صعبا ولكن من
األفضل إبقاء اللسان ثابتا ملدة خمس دقائق عى األقل.

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2020/438 :
التاريخ 2020/10/26
 � 1الرتبة ر.ع
 � 2اسم املدان الرباعي واللقب ماجد جرب عويد حسحوس االسدي
 � 3الوحدة  :مديرية رشطة النجف االرشف واملنشات
 � 4رقم القضية 2020/438 :
 � 5املادة القانونية املادة  5من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 � 6خالصة الحكم
 � 1تعدي�ل م�ادة االحالة من املادة  5اىل املادة /5اوال من ق ع د رقم
 14لس�نة  2008املع�دل بدالل�ة امل�ادة  31من ق أ د رقم  17لس�نة
2008
 � 2الحب�س الش�ديد بحق املدان ر.ع ماجد جرب عويد حس�حوس
االس�دي ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة /5اوال من ق ع د رقم
 14لسنة  2008املعدل استنادا الحكام املواد /61اوال و / 69اوال من
ق ا د رقم  17لسنة 2008
لغياب�ه للفرتة من  2015/9/29ولغاي�ة  2016/4/3تاريخ صدور
امر الطرد بموجب االمر املرقم  29357يف 2016/4/3
 � 3طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة تبعية استنادا
الح�كام امل�ادة /38ثانيا من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد
اكتس�اب الحك�م الدرجة القطعي�ة بداللة امل�ادة /89اوال من ق أ د
رقم  17لسنة 2008
 � 4اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه اينما
وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل
اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة /69ثانيا وثالثا م�ن ق ا د رقم 17
لسنة 2008
 � 5حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة /69
رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 6احتس�اب اتعاب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة مجيد البالغة
 25,000خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي ترصف لها من خزينة
الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رار صدر باالتف�اق غيابي�ا قابال لالع�رتاض وافهم علن�ا بتاريخ
2020/10/26
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
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اجلوزاء
مهنياً:تنضم الشمس إىل منزلك الثاني أي منزل
امل�ال لتلتقي فين�وس ومركور م�ا يعني فرتة
مالية مزدهرة قد تطرق بابها اليوم
عاطفي�اً:اذا لم تك�ن صادقا ً م�ع الرشيك ،من
األفضل أن ال تصارحه بمش�اعرك تجاهه ألنه
قد ال يتفهم الوضع راهنا ً

القوس
مهنياً:تتأخ�ر بع�ض االس�تحقاقات أو تصطدم
بس�وء تفاه�م وع�دم انس�جام ،ق�د تماط�ل يف
مرشوع ما ،أو تعاني مماطلة .عاطفياً:تسمح لك
الظ�روف بتخطي الكثري من الحواجز التي حالت
دون لقاء الرشيك أو املصالحة يف املدة األخري عى
الرغم من تدخل الكثري من سعاة الخري
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اعالن
اىل الرشيك  /احمد شالل حمود
اقتىض حض�ورك اىل مديرية بلدية املناذرة لغرض اصدار اجازة بناء
والخاصة بالعقار املرق�م  1/2282حي الزهراء يف املناذرة مناصفة
م�ع الرشيك رحيم لفل�وف صرب مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه
سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة

السرطان
مهنياً:تش�هد أوضاعك املهنية تراجعا ً وتأخريا ً
يف س�ري األعمال ،وقد تواجه تأخريا ً يف املعامالت
واملراجعات واملفاوضات
عاطفياً:ح�اول أن ال تفضح أمرك وأن تحافظ
ع�ى حميميتك وال تطلب من الرشيك املحافظة
عى رسّك إذا لم تحافظ أنت عليه

اجلدي
مهنياً:يعل�ن ه�ذا الي�وم عن انطالق�ة جديدة،
وتبدواتصاالتك ناجحة جدا ً وتتخذ بعدا ً جديداً،
ما يشعرك بالقوة عاطفياً :صحياً:
عاطفياً:مهم�ة صعبة تنتظ�رك إلقناع الرشيك
بوجهة نظرك ،فح�اول أن تواجه األمور بهدوء
وال تترسع يف التقدير
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مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1600ب2021/5
التاريخ 2021/6/21
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه (حس�ن كاظ�م
عباس)
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم
/1600ب 2021/5يف 2021/6/6
واملتضم�ن الحك�م بال�زام املدعى عليه
( حس�ن كاظ�م عب�اس ) بتاديت�ه اىل
املدعي عالء حسني عويز مبلغا مقداره
 1950000مليون وتسعمائة وخمسون
ال�ف دين�ار عراقي عن املبل�غ الثابت يف
سند الكمبيالة املصدقة من دائرة كاتب
ع�دل ش�مايل النجف بالع�دد  11706يف
 2018/9/27واملس�تحقة حني الطلب
و لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار
قري�ة الغدي�ر الغرب�ي حس�ني ج�واد
الخاقاني لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار
املذك�ور بصحيفت�ني محليتني يوميتني
ول�ك ح�ق الطعن ع�ى الق�رار املذكور
خ�الل املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار
املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3018 :ب2019/4
التاريخ 2021/6/14
اعالن
بن�اءا ع�ى الق�رار الص�ادر م�ن هذه
املحكمة بازالة ش�يوع العق�ار املرقم (
 3/838ح�ي الزهراء ) يف النجف عليه
تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بي�ع العقار
املذكور اع�اله واملبينة اوصافة وقيمته
املق�درة ادناه فع�ى الراغب�ني بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املحكمة خ�الل ثالثون
يوم�ا م�ن الي�وم الثاني لن�رش االعالن
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية
البالغة  %10من القيمة املقدرة بموجب
صك مص�دق المر ه�ذه املحكمة بداءة
النجف وصادر م�ن مرصف الرافدين /
رق�م ( )7يف النج�ف وس�تجري املزايدة
واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة عرش من
اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة
وعى املشرتي جلب هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوص�اف  :العق�ار املرق�م /3/838
ح�ي الزه�راء يف النجف عب�ارة عن دار
س�كن تقع عى ش�ارع بعرض  12مرت
بمس�احة اجمالي�ة  330م�رت مرب�ع
يط�ل عى س�احة عامة حديق�ة مفرز
اىل جزئ�ني بص�ورة غري رس�مية الجزء
االول يتكون من غرفتني نوم واستقبال
وصال�ة ومجموع�ة صحي�ة وحديق�ة
امامي�ة وك�راج يف الطاب�ق االريض اما
الطابق العلوي يتكون من خمسة غرف
نوم وصالة مبلط بالكايش مجهز باملاء
والكهرب�اء مش�غول م�ن قب�ل املدعى
عليها االوىل س�عدية صاحب جعفر مع
اف�راد عائلتها وه�ي ترغ�ب بالبقاء يف
العقار بعد البيع بصفة مستاجرة درجة
عمران الدار وس�ط وان القيمة املقدرة
للعقار مبل�غ مق�داره 321,000,000
ثالثمائ�ة وواحد وعرشون مليون دينار
ال غريها
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مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية
الهيئة االستئنافية
العدد /428/427 /س2016/
التاريخ 2021/6/20
اىل  /املطل�وب اع�ادة املحاكمة ضده /
قاسم مرتىض رضا
تبليغ
تحية طيبة ..
لالس�تئناف املقدم امام ه�ذه املحكمة
م�ن قبل طال�ب اع�ادة املحاكمة ناظم
طاه�ر عل�وان عى الق�رار الصادر من
محكمة بداءة النجف املرقم /428/427
س 2016/و ملجهولية اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار
الجدي�دة االوىل منصور م�وىس الطائي
علي�ه تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميت�ني بالحضور امام هذه
املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة املصادف
 2021/6/29الساعة الثامنة والنصف
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او
ارس�ال م�ن ين�وب عنك س�وف تجري
املرافع�ة بحق�ك حضوري�ا وعلنا وفق
القانون
القايض
خضري سابط البدري
رئي�س الهيئ�ة االس�تئنافية بصفته�ا
االصلية

االسد
مهني�اً :مواجه�ة الصعوب�ات الي�وم ّ
توف�ر لك
ظروفا ً أفضل وأكثر استقرارا ً للغد ،والتفكري يف
ما يجب عمله للميض قدما ً يف أعمالك
عاطفياً:تراكم الخالف مع الرشيك ،يزيد تعقيد
األمور وقد تصبح املعالجة مس�تحيلة بينكما،
لكن مساعي املصلحني تنجح يف رأب الصدع

الدلو
مهنياً:إعتم�د وجه�ة نظ�ر جدي�دة واقب�ل
التط�ورات ،ال تأتِ إىل اجتماع بأفكار مس�بقة،
ْ
برهن عن قدرتك عى االستيعاب
بل
عاطفياً:مهم�ا ح�اول بعضه�م الني�ل منك أو
تشويه صورتك أمام الرشيكّ ،
فإنهم لن ينجحوا
يف مسعاهم ألنك صلب ومتمكن

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /338ب2021/
التاريخ 2021/6/10
اىل املطل�وب اع�ادة الق�وة التنفيذي�ة
ضدهما حسني ورة غثيث وهادي عبود
هادي /
اعالن
اق�ام طال�ب اع�ادة الق�وة التنفيذي�ة
ابراهيم راش�د ح�ران الدع�وى املرقمة
/338ب 2021/املتضمن�ه طلبه اعادة
الق�وة التنفيذي�ة للق�رار املرق�م /38
ب1987/
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد
مخت�ار املنطق�ة علي�ه ق�ررت ه�ذه
املحكم�ة تبليغكم�ا اعالن�ا بصحيفتني
رس�ميتني يوميتني محليتني واس�عتي
االنتشار للحضور امام هذه املحكمة يف
موعد املرافعة املص�ادف 2021/6/20
الس�اعة الثامنة صباح�ا ويف حال عدم
حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقكما
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
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مجلس القضاء األعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /541ش2021/
التاريخ 2021 /6 /21
إىل املدع�ى علي�ه ع�يل محم�د حمي�د
مجهول محل االقامة
اعالن
أقام�ت املدعية ح�وراء ص�ادق جعفر
الدع�وى املرقم�ة /541ش2021 /
وموضوعه�ا مه�ر مؤج�ل وان موع�د
املرافع�ة فيه�ا ي�وم 2021 /6/28
الس�اعة الثامن�ة صباح�ا وملجهولي�ة
محل اقامتك تق�رر تبليغك بصحيفتني
محليتني رس�ميتني يوميت�ني ويف حالة
عدم حضورك أو حضور من ينوب عنك
قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
غيابيا وفقا لألصول
القايض
باسم يوسف الزيادي
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مجلس القضاء األعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /543ش2021/
التاريخ 2021 /6 /21
إىل املدع�ى علي�ه ع�يل محم�د حمي�د
مجهول محل االقامة
اعالن
أقام�ت املدعية ح�وراء ص�ادق جعفر
الدع�وى املرقم�ة /543ش2021 /
وموضوعه�ا نفقة ماضي�ة وان موعد
املرافع�ة فيه�ا ي�وم 2021 /6/28
الس�اعة الثامن�ة صباح�ا وملجهولي�ة
محل اقامتك تق�رر تبليغك بصحيفتني
محليتني رس�ميتني يوميت�ني ويف حالة
عدم حضورك أو حضور من ينوب عنك
قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
غيابيا وفقا لألصول
القايض
باسم يوسف الزيادي
��������������������������������
مجلس القضاء األعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /542ش2021/
التاريخ 2021 /6 /21
إىل املدع�ى علي�ه ع�يل محم�د حمي�د
مجهول محل االقامة
اعالن
أقام�ت املدعية ح�وراء ص�ادق جعفر
الدع�وى املرقم�ة /542ش2021 /
وموضوعه�ا اثاث وان موع�د املرافعة
فيها يوم  2021 /6/28الساعة الثامنة
صباح�ا وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر
تبليغك بصحيفتني محليتني رس�ميتني
يوميت�ني ويف حال�ة ع�دم حض�ورك أو
حض�ور من ين�وب عنك قانونا س�وف
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وفق�ا
لألصول
القايض
باسم يوسف الزيادي

العذراء
ّ
تحس�ن ،وتش�عر
مهنياً:أحوال�ك املادي�ة يف
باالطمئن�ان للدخ�ول يف م�رشوع مهني جديد
يحق�ق ل�ك أرباحا ً طائل�ة  .عاطفي�اً :انظر إىل
املس�تقبل بعني األمل والتفاؤل تج�اه الحبيب
بعدما أوضح نياته تجاهك ،فافعل األمر نفسه
تجاهه وكن رصيحا ً معه إىل أقىص حد

احلوت
ّ
تحس�ن أوضاع�ك وحض�ورك الذهني
مهني�اً:
يس�همان إىل ح� ّد كبري يف رفع قدرات�ك للتكيّف
مع كل األمور
عاطفي�اً :قد تلتقي الحب اذا كنت مس�افراً ،أو
تعرف عالق�ة عابرة لكنها صاخب�ة وتؤدي إىل
ارتباط جدي.
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الشباب تعلن رشوط دخول اجلامهري
لنهائي الكأس
المستقبل العراقي /متابعة
اس�تقبل وزي�ر الش�باب والرياض�ة
عدنان درج�ال ،اليوم االثنني ،يف مكتب ِه
بمق�ر الوزارة ،عد ًدا من رشكات الدفع
ً
تحض�را ملب�اراة نهائ�ي
األلكرتون�ي،
بطول�ة كأس الع�راق بك�رة القدم بني
ناديي ال�زوراء والقوة الجوية التي من
املؤمل إقامتها عىل ملعب الشعب الدويل
يف السادس عرش من الشهر املقبل.
وذكر بيان لل�وزارة ،ان «الوزير درجال
ناقش آلية األع�داد لهذه املهمة الخاصة
بالدخول املحدود لجمهور الكرة عىل وفق
الضوابط والرشوط الصحية املعمول بها
عاملياً».
وأكد درجال عىل ،أن «هذا الحدث سيشهد
ً
بجميع تفاصيله ،حتى
مختلف�ا
تنظيمًا
ِ

توزيع الجوائز سيكون بطريق ٍة احرتافية،
وفيما يتعلق بالجمهور ،فسيتم السماح
بالدخ�ول لكل م�ن تلقى لق�اح كورونا،
عىل أال تتجاوز عدد البطاقات التي سيتم
بيعها )15( ،أل�ف بطاقة فقط ،لضمان
التباع�د االجتماعي ،وانس�يابية الدخول
والخروج بمبارا ٍة تليق بهذه املناسبة».

العراق خيتتم البطولة العربية
للقوى بذهبية التتابع

إغالق باب الرتشح النتخابات
االحتادات الفرعية

المستقبل العراقي /متابعة

ُ
لجنة املسابقات يف الهيأة
وكانت
التطبيعي�ة التحاد ك�رة القدم
ق�ررت إقامة نهائ�ي بطولة
كأس الع�راق للموس�م
 2021 - 2020ي�وم
الجمعة املوافق  16تموز
املقبل عىل ملعب الشعب
الدويل.
يذكر ان فريقي الزوراء
والق�وة الجوي�ة ق�د
تأه�ا إىل نهائ�ي
البطولة بعد فوز األول
ع�ىل فري�ق الح�دود
ب�ركات الرتجيح ،فيما
حقق الثاني االنتصار عىل
هدف
فريق الكرخ بهدفني مقابل
ٍ
واحد.

أعلنت الهيئ�ة التطبيعية التحاد
الك�رة ،إغ�اق ب�اب الرتش�ح اىل
انتخاب�ات االتح�ادات الفرعي�ة
املقرر إقامتها يف األول من الشهر
املقبل حتى العارش منه.
وق�ال عض�و الهي�أة التطبيعية،
الدكت�ور أس�عد الزم ،إن «امل�دة
القانوني�ة للرتش�ح اىل انتخابات
االتح�ادات الفرعي�ة انتهت ،بعد
أن اس�تقبلت اللجن�ة االنتخابي�ة
واألمان�ة العامة طلبات الرتش�ح
م�ن األعض�اء الذي�ن يروم�ون
خ�وض االنتخابات يومي�ا أثناء املدة
املح�ددة م�ن  11/6وأغلق�ت بتاري�خ
.»20/6/2021
وأض�اف ،ان «الهيئ�ة تتطل�ع إىل أن تك�ون
ً
محط�ة مهم�ة لارتق�اء بواقع
االنتخاب�ات
عم�ل االتحادات الفرعية من النواحي اإلدارية
والفني�ة والتنظيمية لاس�تفادة م�ن قدرات

رئيس فالنسيا :برشلونة
رفض دفع ثمن مورينو

مبايب ينتزع إحدى سلطات جريزمان

المستقبل العراقي /متابعة
انتزع كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا إحدى املزايا التي يتمتع
به�ا زميل�ه أنطوان جريزمان خال مش�وار الدي�وك يف بطولة يورو
.2020
وكش�فت ش�بكة  RMCالفرنس�ية أن مبابي س�يتوىل مهمة تس�ديد
الك�رات الثابت�ة يف املناط�ق املواجهة ملرمى املنافس�ني أو تحمل فرصة
واعدة للتهديف.
وأضاف�ت أن جريزم�ان س�يحتفظ بميزة تس�ديد ال�ركات الحرة غر
املبارشة.

المستقبل العراقي /متابعة
ختم املنتخب العراقي مشاركته يف البطولة العربية أللعاب
الق�وى التي أقيمت منافس�اتها يف تونس عىل مدى  4أيام
متتالية ،بذهبية العدو «تتابع 400×4م».
وتمكن منتخب العراق املؤلف من يارس عيل وإيهاب جبار
ومحمد عبد الرضا وطه حس�ني من خطف ذهبية السباق
بزمن بلغ  3:11دقيقة.
وحل املنتخب الكويتي ثانيا واملنتخب السعودي ثالثا.
ورف�ع املنتخب العراق�ي يف ختام البطول�ة رصيده إىل 13
ميدالية 5 ،ذهبيات وفضيتني وست برونزيات.

أن برش�لونة مج�ر ع�ىل خف�ض رواتب
الاعب�ني ،من أجل تس�جيل عق�د ليونيل
مييس ،حال موافقته عىل التجديد.
ورصح تيب�اس خ�ال تقدي�م التقري�ر
االقتصادي املايل للرابطة «برش�لونة ،مع
قيمة رواتبه اليوم ،تجاوز الحد».
وتاب�ع «من أجل ض�م مييس ،يجب وجود
خف�ض يف رواتب الاعب�ني .إنهم يعرفون
القواعد».وأضاف «يتعني عليهم بذل جهد
كب�ر لتقليل األج�ور الحالية لضم العبني
جدد .نثق بأنهم سيفعلون ذلك».
وذكر «نحن ال نصنع قاعدة ملييس .يعرف

منتخب إيطاليا يأمل بتحطيم رقم قيايس صمد  82عاما
يس�عى م�درب املنتخ�ب اإليط�ايل ،روبرتو مانش�يني ،يف
املواجه�ة القادمة ل�»اآلزوري» يف بطولة كأس أمم أوروبا
الحالية إىل تحطيم رق�م قيايس صمد نحو  82عاما.وكان
مانش�يني قاد منتخب باده إىل تصدر مجموعته بالنقاط
الكاملة بعد أن حقق فوزه الثالث عىل حساب منتخب ويلز
بهدف مقاب�ل اليشء ،وليبقى فريق «الرجال الوس�يمني»
بدون خس�ارة يف مباراته الثاثني عىل التوايل ،وبذلك عادل
رقما قياس�يا ظل غ�ر قابل للكرس عىل م�دى أكثر من 8
عق�ود.ويف ح�ال واصل قط�ار إيطالي�ا مس�رته املتألقة
فإن ذل�ك الرقم س�يتم كرسه عندم�ا يواج�ه «اآلزوري»
الفري�ق الذي س�يحتل املرك�ز الثاني يف املجموع�ة الثالثة
يف إط�ار دور الثم�ن نهائي من بطولة «الي�ورو» ،علما أن
املجموعة الثالثة تضم هولندا والنمسا وأوكرانيا ومقدونيا
الشمالية.وعقب انتهاء مباراة املنتخب األزرق مع «تنانني
ويلز» ،نقل موقع «إيطاليا فوتبول» عن مانش�يني قوله:
«لقد رسرت للغاية أنن�ي أرشكت  8العبني جدد ،ومع ذلك
فقد لعب الفريق بشكل جيد ،وكان بإمكانه تسجيل املزيد
م�ن األهداف ضد فريق كان دفاع ًيا للغاية».وأضاف« :من
األفضل أن يكون جميع الاعبني تحت ترصفنا.

ريال مدريد ،لقد فاز بكل يشء ،وجعل الفريق يلعب بش�كل
جيد للغاية».
وأض�اف« :لك�ن م�ن الواض�ح أن�ك عندم�ا ال تلق�ى ثقة
األش�خاص الذين يعملون معك ،فإنك ل�ن تحب العمل عىل
هذا النحو».
وتابع« :فعلت اليشء نفس�ه يف ميان ،بعد أن حققت نتائج
مميزة ،لم أش�عر أنني بحالة جي�دة وتركت مقاعد البدالء،

المستقبل العراقي /متابعة

قال وزير الصح�ة بوالية بافاريا األملانية،
كاوس هوليتش�يك ،الي�وم االثن�ني ،إن�ه
إذا اس�تمر املش�جعون يف ميون�خ يف عدم
مراعاة ارت�داء الكمام�ات ،خال حضور
املباري�ات التي تس�تضيفها املدينة ضمن
(ي�ورو  ،)2020ق�د ي�ؤدي ذل�ك إىل منع
عودة الجماهر لحضور مباريات الدوري
األملاني.وس�محت الس�لطات األملاني�ة
بحضور  14ألفا و 500مشجع ،كحد أقى
يف مدرجات اس�تاد «أليانز أرينا» بميونخ،
خال املباريات األربع التي يس�تضيفها يف
يورو .2020وسعت الس�لطات من خال
ذلك ،للوق�وف عىل م�دى إمكانية تطبيق
إجراءات مماثلة ،لدى انطاق منافس�ات
املوس�م الجديد من البوندس�ليجا ،يف آب/
أغسطس املقبل ،وذلك بعد أن شهد املوسم
املايض منع الحضور الجماهري ،بس�بب

المستقبل العراقي /متابعة

جائح�ة ف�روس كورون�ا املس�تجد.لكن
انتقادات أثرت ،بش�أن الت�زام عدد قليل
فقط من املش�جعني بارت�داء الكمامات،
خ�ال مبارات�ي املنتخ�ب األملان�ي أم�ام
فرنس�ا والرتغ�ال ،يف البطول�ة الحالية.
وق�ال هوليتش�يك« :إذا ح�دث إخفاق يف
هذا النموذج التجريبي ،سأكون متشائما
بش�أن إمكاني�ة الحض�ور الجماه�ري
بأعداد كبرة من جديد ،يف منافس�ات كرة
القدم».

مس�احة املن�اورة أمامه�م يف مواجه�ة
األزم�ة االقتصادي�ة التي س�ببها الوباء،

وهكذا وصلت إىل مدريد ألول مرة».
وع�ن تويل أنش�يلوتي تدريب املرنجي يف والي�ة ثانية ،قال:
«إنه يعرف الكثر عن ريال مدريد ،ويعرف املنزل من الداخل
بشكل جيد ج ًدا ،كما يجيد اللغة اإلسبانية ،ويتحدث بهدوء
مع الاعبني».
وأكد« :إنه م�درب رائع ،ولديه خرات كبرة ،أعتقد أنه يعد
مدرب رائع مثل زيدان ،هو أفضل خيار لريال مدريد».

وكش�فت صحيف�ة «بيل�د» عن غي�اب املهاج�م األملاني
توماس مولر عن املباراة املقبلة ،نظرًا ملعاناته من إصابة
يف األربطة الداخلية للركبة .وأشارت الصحيفة إىل إمكانية
اس�تمرار غياب صاحب ال� 31عامً ا عن املباراة التالية يف
دور ال�� ،16نظرًا لق�وة اإلصابة .وغاب مول�ر عن مران

املانشافت ،لكن االتحاد األملاني لكرة القدم لم يصدر ً
بيانا
رس�م ًيا يؤكد في�ه حتى اآلن موقف الاع�ب من مواجهة
املج�ر .وظه�ر مول�ر يف تش�كيلة املنتخب األملان�ي بأول
مباراتني ضد فرنس�ا والرتغ�ال ،حيث خاض املواجهتني
حتى نهايتهما دون أن ُيستبدل.

وع�ن ق�رار رحي�ل س�رجيو رام�وس ،ق�ال« :كان عليهم
التح�دث معه ،العمر عبء عىل الجميع ،ال أعرف ما إذا كان
سيصبح الع ًبا أساس ًيا أم ال ،أنا أتحدث عن العب كان مهمًا
ج ًدا بالنسبة يل ،كما أنني ساعدته كث ً
را».
وختم« :عندما توليت تدري�ب الريال يف املرحلة الثانية كان
قد وصل للتو ،كان أساس ًيا يف انتصارات الفريق ،ولكن ربما
يف سن  35عامً ا لم يعد الوقت مناس ًبا للمطالبة بالكثر».

مدرب كرواتيا :ظروف منتخبات اليورو ليست متامثلة
المستقبل العراقي /متابعة
ألقت إصابة العب الوس�ط االس�كتلندي ،بييل
جيلمور ،بفروس كورونا املس�تجد ،بظالها
ع�ىل اس�تعدادات منتخب كرواتي�ا للمواجهة
الحاس�مة م�ع اس�كتلندا ،يف جاس�جو غ�دا
الثاث�اء ،يف ختام فعالي�ات املجموعة الرابعة

ليورو .2020
وق�ال زالتك�و داليت�ش ،املدير الفن�ي ملنتخب
كرواتي�ا ،الي�وم االثن�ني ،فيما يتعل�ق بوضع
جيلمور الذي يحتاج للعزل لعرشة أيام ،نتيجة
إصابته بالعدوى «نش�عر بالقلق ،لكن لألسف
علينا أن نخوض املباراة غدا».
وأوضح داليتش أنه يأمل عدم حدوث إصابات

أخ�رى ،وأن يتع�اىف جيلم�ور العب تش�يليس
رسيع�ا.وال يوج�د بدي�ل أم�ام اس�كتلندا
وكرواتي�ا ،وصيف�ة كأس العالم ،س�وى
الف�وز يف مواجهة الغد ،م�ن أجل إحياء
فرص�ة التأه�ل ل�دور الس�تة عرش،
يف ظ�ل امت�اك كل منهم�ا نقط�ة
واحدة.

عرض رسمي من مانشسرت سيتي لضم كني
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يتمس�ك نادي مانشس�رت س�يتي بطموحه يف الظفر
بخدمات قائد توتنهام ،ومنتخب إنجلرتا ،هاري كني.
وكشف الصحفي الش�هر بشبكة «سكاي سبورت»،
اإليط�ايل ،فابريزيو رومانو عن كواليس جديدة تتعلق
باملفاوضات بني الناديني.
وذك�ر رومان�و ،املتخص�ص يف ش�ؤون االنتق�االت،

الذي أفقد الكرة اإلس�بانية 1.999 ،مليار
يورو يف موسمني.

رضبة موجعة ألملانيا قبل مواجهة املجر

تعرض منتخب أملانيا لرضبة موجعة بغياب أحد ركائزه
األساس�ية ع�ن مواجه�ة املج�ر ،األربعاء ،يف خت�ام دور
املجموعات ببطولة يورو .2020

كابيلو :زيدان واجه نفس مشكلتي

بافاريا هتدد بمنع عودة اجلامهري
للبوندسليجا

املدي�رون الس�ابقون والحالي�ون م�ا هو
موجود .نقول إنهم يس�رون عىل الطريق
الصحيح بس�بب جهود برش�لونة لتقليل
ً
ترصيحا
الرواتب».وش�دد «باألمس قرأت
لرئي�س برش�لونة ،يق�ول إن�ه يتوقع أن
تكون رابطة الليجا عقانية ،والقاعدة هي
أننا لن نفعل أي يشء خاص».واس�تطرد
«برش�لونة هو الفريق األول يف العالم من
حي�ث حجم األعمال ،م�ا عليهم فعله هو
هيكلة ديونهم .باألمس وافقوا عىل إعادة
هيكل�ة  525ملي�ون ي�ورو ،ولذل�ك فإن
ً
معقدا».ووفقا لتيباس،
وضعهم لن يكون
فإن وض�ع برش�لونة يرج�ع إىل كورونا،
ولكن ً
أيض�ا إىل حقيقة أنهم «قاموا دائمًا
بزيادة الحد األق�ى لراتبهم>> مما قلل

خافير تيباس،
رابط�ة الليجا،
أكد رئيس
Apago
PDF
Enhancer
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أش�اد اإليط�ايل فابي�و كابيلو ،املدي�ر الفني األس�بق لريال
مدريد وميان ويوفنتوس ،بتعيني مواطنه كارلو أنشيلوتي
ً
خلفا لزين الدين زيدان.
مديرًا فن ًيا للمرنجي،
وق�ال كابيل�و يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة «مون�دو
ديبورتيف�و» اإلس�بانية« :زيدان قام بأش�ياء ال تصدق مع

وتابعت «أما بشأن ركات الجزاء ،فإنه من الوارد اتباع سياسة التدوير
ب�ني العب�ي املنتخب الفرنيس حس�ب ش�عور الاع�ب بالق�وة الكافية
للتسديد يف وقت معني».
وأوضحت الش�بكة الفرنسية أنه لهذا السبب ،تفاجئ الكثرون بتواجد
مباب�ي وجريزم�ان أم�ام ركلة ثابتة بعد م�رور  27دقيقة م�ن مباراة
املجر ،قبل أن يس�دد مهاجم باريس س�ان جرمان الك�رة ،لكن هذا لم
يكن من تلقاء نفسه.
وعلق مهاجم برشلونة عىل األمر «لقد أخذ مبابي الكرة وأراد تسديدها،
إن�ه يجيد تس�ديد مثل هذه الك�رات يف التدريبات ،وس�جل منها كثرا،
ولكن لألسف لم ينجح هذه املرة يف املباراة».

تيباس :برشلونة جمرب عىل قرار صعب من أجل مييس

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

املواهب املوجودة يف جميع املحافظات».
واش�ار إىل ان»اللجن�ة االنتخابي�ة كان�ت
تستقبل يوم ًيا طلبات املرشحني حتى يف األيام
االعتيادي�ة وأيام العطل الرس�مية» ،مبينا ان
«عملية الرتش�ح س�ارت وفقا ً لآللية التي تم

االتف�اق عليها والرشوط التي أعلنت س�ابقا،
وحسب املواعيد املحددة».

ً
عرضا رس�م ًيا
عر تويرت ،أن مانشس�رت س�يتي قدم
لتوتنه�ام م�ن أج�ل رشاء ه�اري ك�ني ،خ�ال فرتة
االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأشار إىل أن العرض يشمل  100مليون جنيه إسرتليني
باإلضافة لتضمني بعض الاعبني يف الصفقة.
ولفت إىل أن مس�ؤويل توتنه�ام ليس لديهم نية لقبول
الع�رض ،إذ يح�اول رئيس النادي دانيي�ل ليفي إقناع
الاعب بالبقاء مع سبرز.

ويف املقابل يرغب هاري كني بشدة يف الرحيل بحثا عن
تحقيق بعض األلقاب.
وتابع رومانو بأن هاري كني ُيركز حال ًيا عىل املشاركة
م�ع منتخب إنجلرتا يف بطولة ي�ورو  ،2020وبعد ذلك
سيحس�م كل يشء.جدي�ر بالذكر أن بع�ض التقارير
الصحفي�ة قال�ت يف األي�ام املاضي�ة إن إدارة توتنهام
تطلب الحصول عىل  150مليون إس�رتليني ،للسماح
برحيل الاعب صاحب ال�  27عامً ا.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2398الثالثاء  28حزيران 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

بسمة النسور

رشا عمران

القهر يف أقصى أشكاله

يف مديح الكذب

أن الكدمات ّ
غطت  %50من جس�د الضحية ،و ّ
ج�اء يف تقرير الط�ب الرشعي ّ
أن
الجث�ة ال توج�د عليها أية آثار غري ال�رب امل ّ
ربح املفيض إىل امل�وت .علّل مدير
املرك�ز الوطني للطب الرشعي س�بب الوفاة املبارش بنزي�ف داخيل تحت الجلد.
والضحي�ة املغدورة هنا طالبة جامعية يف س�نتها األوىل ،ل�م يتجاوز عمرها 21
عاماً .أما القاتل فهو والدها ،عديم اإلنس�انية والرحمة والضمري ،وقد س�اعده
يف فعلته الش�نعاء ش�قيق الضحية الذي ال يقل إجراماً ووحش�ية عن أبيه .ظال
يربانها بال توقف ،وتركاها تنزف حتى لفظت أنفاسها األخرية .حاول القاتل
التهرّب من جريمته البش�عة ،مح�اوالً ،يف البداية ،اس�تغفال األجهزة املختصة
والرأي العام ،بادعاء ّ
أن سبب وفاة ابنته ،الصبية العرشينية ،إصابتها بالجلطة.
ثم حني اعرتف بجريمته ،برّرها بغضبه الش�ديد من رس�وبها يف أحد املس�اقات
ً
يف الجامعة ...ما يعني ّ
حريص�ا جدا ً عىل تحصيلها العلمي ،ما
أن املس�كني كان
أج�ربه عىل إنهاء حياتها ،غري قاصد كما زع�م! وجّ ه املدعي العام لألب الجاني
تهمة القت�ل املقرتن مع التعذيب الرشس .واملغ�دورة طالبة حصلت عىل منحة
دراس�ية يف كلية العلوم اإلنس�انية يف جامعة أردنية خاصة .وبحسب صديقات
مقرّب�ات ،ظلت دائمة الش�كوى من تعنيف والدها املس�تمر ،وضغطه الش�ديد
عليه�ا بس�بب عالماتها يف الجامع�ة ،وأكدن ّأنها كانت تب�ذل أقىص جهودها يف
الدراس�ة ...ولنفرتض ّأنها فش�لت يف ما ّدة ما ،عىل الرغم من جهودها املبذولة.
ً
جريمة تستدعي العقاب الشديد ،بل تتطلب مساعدتها وتوفري جو
هذه ليس�ت
ّ
درايس آمن ومريح ،خا ٍل من الضغوط النفسية التي تعد السبب األول يف إخفاق
ٌ
جريان ،يقطنون بالقرب من بيت الضحية،
الطالب يف تحصيله العلمي .كما أكد
أن بعضاً
ّأنهم كانوا يس�معون ،باس�تمرار ،صوت رصاخها بس�بب التعنيف ،و ّ
منهم حاول ،يوم وقوع الجريمة ،التدخل إنقاذا ً لها من بطش والدها الذي كان
يت�ذرّع ّ
بأن ما يحدث يف بيته ش�أن عائيل ،وليس ألحد الحق يف التدخل .عاش�ت
الضحي�ة يف حالة قل�ق واضطراب ،إىل أن حصل ما كانت تخش�اه ،فرس�بت يف
أحد املساقات ،وصارت مه ّددة بفقدان املنحة الدراسيةّ ،
وجن جنون األب القاتل
باحتمالي�ة ضي�اع فرصة املنح�ة ،وبالت�ايل تحمّله مصاريف الجامعة ،بس�بب
ّ
وتسرت العائلة.
تقصري ابنته ،فربها بذلك الشكل الوحيش ،بمساعدة الشقيق
ا ّدعت األم ّ
أن ابنتها وقعت من أعىل الساللم ،ما أ ّدى إىل وفاتها.
 ...تفاصيل مروّعة مرعبة صاحبت الجريمة ،ما أش�عل غضب الشارع األردني،
وضجّ �ت مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي يف األردن والعال�م العرب�ي باألص�وات
املستنكرة املن ّددة بالجريمة التي دانت الفاعل ،وقد تجرّد من مشاعر األبوة التي
تقت�يض العط�ف والرحمة والدعم النف�ي لصغريته التي قتلها ب�دم بارد .كما
ٌ
ّ
تس�جيل لصوت الضحية يف إحدى املحارضات ،وهي تقدم
بث عىل نطاق واسع
الش�كر ،بكل دماثة وأدب ،إىل أس�تاذة جامعية أثنت عليها ،وأشادت باجتهادها
ومواظبتها عىل الدراسة .وهو ما أجج حالة الغضب والرفض واالستنكار لهذه
الجريمة النكراء البشعة التي ه ّزت الشارع األردني ،ودفعت نشطاء إىل املطالبة
بإيقاع أشد عقوبة ممكنة بحق الجاني وأعوانه.

ال أح�د يكذب يف العال�م ،الجميع يقولون الحقيقة ،مهما كانت قاس�ية
أو مؤمل�ة أو غريبة .يقولون ما ّ
يفكرون به من دون أي حس�ابات ،إذ لم
تكن الحس�ابات يف خاطر أحد .الجميع ّ
يعربون عن مشاعرهم كما هي،
م�ن دون أي تزيي�ف أو مراعاة ألحد ...مارك بيلس�ون كاتب س�ينمائي
فاش�ل ،ليس ألنه بال موهبة ،بل ألن الرشكة السينمائية التي يعمل فيها
أوكلت إليه مهمة الكتابة عن القرن الرابع عرش ،وعن الطاعون األس�ود
ال�ذي اجتاح العالم يف ذلك القرن .ال يشء جميل وممتع يف املرض واملوت،
وال يمكنه اختالق أحداثٍ م�ن خياله ،فالخيال من أنواع الكذب ،والكذب
لي�س معروف�اًُ .يفصل من عمل�ه ،ويطرده صاحب الش�قة التي يعيش
فيها ليصبح يف العراء ،حني يذهب إىل املرصف لس�حب نقوده املتبقية يف
حس�ابه ،وهي  300دوالر ،يح ُدث خطأ بس�يط ،يكتشف معه «الكذب»،
وهن�ا تب�دأ حياته بالتغري .مع اكتش�افه الكذب يكتش�ف كي�ف يمكنه
اس�تخدام خيال�ه ،فيخ�رتع حكاية أس�طورية عن الق�رن الرابع عرش،
وتنتجها رشكة السينما فيلما ً ّ
يحقق نجاحا ً مهوالً ،ويكسب ماالً كثرياً.
أما نقطة التحول الكربى فهي لحظة موت والدته املقيمة يف دار العجزة.
ً
خائفة من امل�وت والعدم ،إذ ل�م يكن الخيال ع�ن «العالم اآلخر»
كان�ت
واألبدية والثواب والعقاب موجوداً ،فيس�تخدم مارك خياله ،ليحكي لها
عن النعيم الذي س�تالقيه بع�د املوت أمام طاقم املستش�فى الذي نقلت
ُ
خوفها وتموت وهي مبتس�مة .وينترش الخرب يف العالم عن
إليه ،فيذهب
ُ
الرجل الذي يعرف ماذا سيحدث بعد املوت .تحارص منزله وكاالت األنباء،
فيضطر إىل خلق فكرة «الرجل الذي يعيش يف السماء ويعرف كل يشء»،
وال�ذي يخربه عما بعد املوت .مع مارك بيلس�ون إذا ً يب�دأ اخرتاع الكذب
الذي ال يعرفه أحد س�وى ابن�ه الصغري .هكذا يبدأ الك�ذب باالنتقال من
جيل إىل جيل.
تل�ك ه�ي حكاي�ة فيل�م «اخ�رتاع الك�ذب» (.)the invention of lying
أمريك�ي كوميدي أنتج ع�ام  ،2009من تأليف ريك�ي جريفيه وإخراجه
وبطولت�ه (منتج ومخ�رج وممثل كومي�دي بريطاني)ُ .يع�رض الفيلم
اآلن ع�ىل منصة «نتفليك�س» .حقق إيرادات عالي�ة يف عام عرضه ،عىل
الرغ�م من غرائبيته ،لكنه فيل ٌم ممتعٌ بحق ،ويكش�ف عن خبايا النفس
اإلنسانية بطريقة كوميدية وسهلة وخفيفة ،مثلما يقدم منشأ «فكرة»
األديان ،من دون إيديولوجيا مضا ّدة ،ومن دون نظريات كبرية ،فالخوف
من املجهول( ،املوت) وهو املجهول األكرب ،هو خلق فكرة األديان ،حسب
ّ
صناع الفيلم .وبالعودة إىل األس�اطري القديمة ونش�وء اآللهة ،دائما ً كان
الخ�وف من الظواه�ر املجهولة هو ما يدفع إىل اخرتاع م�ا ُيبعد أذى تلك
الظواه�ر ،الش�مس والنار مثالً .منش�أ فكرة املوت والبع�ث يف الديانات
القديم�ة الخ�وف األزيل من املوت ،وتطوّرت مع تعاق�ب الزمن ،لتصل إىل
شكلها الحايل ،والذي يبدو نهائياً.

كـاريكـاتـير

العمق التارخيي واإلسالمي يف شعار وزارة الثقافة واجلمع بني احلضارة والتجديد

تحقيق  /إنعام العطيوي
غريت وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار شعارها يف عام
 2020سعيا ً لرفع شعار الحضارة بلون التجديد واحتواء
العمق التاريخي والعمق اإلسالمي يف نفس الشعار.
وجاءت تلك االختي�ارات وفق لجنة مختصة من النخب
األكاديمية والفنية العراقية.
إذ اختارت لجنة اختيار الشعار للوزارة برئاسة الدكتور
عب�د األم�ري الحمداني الوزي�ر الس�ابق يف عهد حكومة
الدكت�ور عادل عب�د املهدي وعضوية فنان�ني من دائرة
الفنون العامة ،شعارا ً عىل شكل هالل استقرت وسط ُه
ثالث�ة نقاط وه�ي تعبريا ً عن حرف الث�اء ،وهو الحرف
األول م�ن الثقاف�ة ويحتض�ن الح�رف املرتك�ز داخل ُه
مسمارا ً سومرياً.
أما الهالل وهو الرمز الس�ومري ال�ذي يدل عىل العطاء
ً
فض�ال عن كون�ه يرمز
وأيض�ا ً يس�مى قارب الس�ماء
للهالل والذي يعد من الرموز اإلسالمية ناهيك عن شكل
القارب الذي يرمز لالهوار والسياحة.
واحتوى الش�عار ال�ذي أطلق يف  23كان�ون الثاني عام
 2020عىل رمز النجمة والتي تدل عىل (السماء ،والعلو،
والشمس ،والحق ،والنور) وهي داللة عىل السمو بالفرد
واملجتمع العراقي فضالً عن كونه رمزا ً اثاريا ً س�ومريا ً
كما إن الشمس تاريخيا ً ترمز لاللهة شمش البابلية.

ُ
وثبْتت أس�فل الش�عار عبارة (جمهورية العراق ،وزارة
الثقافة والسياحة واآلثار) باللغتني العربية واالنكليزية.
وكان اختيار الش�عار لوزارة الثقافة والسياحة واآلثار
م�ن تصميم الفنان باس�م امله�دي ،إذ حم�ل معاني يف
التصمي�م كان�ت منه�ا املح�اكاة للم�وروث الحضاري
والتاريخ�ي والثقايف العميق للبلد ،وتم اختياره حس�ب
رشوط راع�ى فيها املصمم أن تك�ون آليات التنفيذ فيه
ضمن الخامات املختلفة،
وبقياس 25س�م و 10سم و5سم و3سم مع استخدام
أللون الرتكوازي والشذري وهما لونان إسالميان جمعا
يف لونهم�ا وتصميمهم�ا مرحلت�ني عميقت�ني للعراق،
أولهم�ا مرحل�ة العم�ق التاريخي الس�ومري واألخرى
مرحلة العمق اإلسالمي.
إطالق�ه ظه�ر بالل�ون األس�ود والرتكوازي
إال إن بع�د
ِ
ملقتضي�ات تقني�ة خاص�ة بتكنولوجي�ا املعلوم�ات
والوضوح البرصي للمشاهد
كم�ا إن اللجن�ة وضع�ت ع�دة رشوط للمش�اركة كان
منها اس�تبعاد الش�عارات الغري أصلية واملستنبطة من
االنرتنيت مع تقديم تصميم واحد فقط لكل مشارك .
عىل صعيد متصل أشارت املصادر التاريخية إن (شمش)
هو آلهة الش�مس البابيل وقد استخدم سابقا ً يف أسماء
الشخصيات االكدية من الفرتات ما قبل الرسجونية أي
قبل الفرتة االكدية اذ استخدم رسجون مؤسس الساللة

هولندا تفتتح مرشوع ًا للبطاطا
يف العراق
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االكدية هذا الشعار عام  2316-2371قبل امليالد
وقد كتب باللغة السومرية (دنكراوتو) بمعنى الشمس
البابلي�ة وترم�ز إىل آلهة العدال�ة وكان ابرز اس�تخدام
للش�مس البابلية هو أعىل قمة مس�لة حمورابي فضالً
عن استخدامه يف مس�لة امللك (نيوبالرس) عندما وضع
اآللهة شمش أمام امللك واملتعبدين.
يف ح�ني ورد الهالل وه�و اله القمر الس�ومري وامللقب

بس�يد الحكم�ة (أين�زو) وأول ظه�ور ل�ه يف الع�رص
الس�ومري القديم أور ،وظهر له معبد وانترشت عبادته
يف حران .
وش�ارك يف اللجنة ع�دة أعضاء كان منه�م املدير العام
لدائ�رة الفنون العامة وعضوية الدكتور بالس�م محمد
ممث�ل عن كلية الفن�ون الجميلة ،والفن�ان عبد الجليل
مطرش محس�ن ممثل عن نقاب�ة الفنان�ني العراقيني،
والفنان حسن إبراهيم ثابت ممثل عن جمعية الفنانني
التش�كيليني العراقيني ،وبمش�اركة  19فنان تش�كييل
ت�م توجيه لهم دعوة خاصة للمش�اركة من قبل وزارة
الثقافة والسياحة واآلثار .
من الجدير بالذكر ان ُه ت�م االعتماد عىل املصادر الواردة
م�ن الكت�ب التاريخية بتع�اون مع املكتب�ة املركزية يف
الهي�أة العامة لآلث�ار والرتاث التابعة لدائرة الدراس�ات
والبح�وث للبحث عن تاريخ الرموز الفنية املس�تخدمة
يف الش�عار ،ومواكب�ة املصممني يف اختيار الش�عار ،إال
إن التحقي�ق ع�ن معنى الش�عار حجب ع�ن النرش أن
ذاك م�ن قب�ل بع�ض املتنفذي�ن يف وزارة الثقاف�ة أبان
حم�الت التظاه�رات الت�ي اجتاح�ت الب�الد للمطالبة
بتغيري الحكم فتم تغيري ش�عار وزارة الثقافة يف صمت
إعالم�ي م�ع انش�غال األوس�اط الثقافي�ة واإلعالمية
باألحداث السياس�ية واألمنية .ول�رورات ملحة من
كثرة االستفس�ار عن معنى الش�عار وماهيت ِه بعد عام

وزير الثقافة يوجه بدعم دار الكتب والوثائق من معرض بغداد للكتاب
وجه وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار حسن
ناظم بتعزي�ز املكتبة الوطني�ة يف دار الكتب
والوثائق بمصادر وعناوين مختلفة ورشائها
م�ن معرض بغداد الدويل للكتاب يف دورته ال�
 . 22وأوعز ب�رشاء كتب جديدة اىل دار الكتب
والوثائق من دور النرش املوجودة يف املعرض.
يذك�ر أن هذه املب�ادرة تع�د األوىل بعد مرور
أكثر من عرش س�نوات مض�ت دون االهتمام
بتعزي�ز مصادره�ا م�ن الكت�ب والرتاج�م
واملص�ادر العلمية  ،علما ً
َّ
ب�أن هذه املصادر
والعناوين املختلفة الحديثة ستس�هم يف رفد
املكتبة بكتب واصدارات حديثة تفيد الباحث
ٌ
وفق ل�بيان
العراقي وطلبة الدراسات العليا،
صادر عن الوزارة.

م�ن التغي�ري ارتأين�ا النرش الصحف�ي للتحقي�ق وذلك
للتوثيق الثقايف ملعنى الشعار ورموزهِ الثقافية ولجهود
املصممني والباحث عىل انجاز هذا العمل الفني.
اذ يعد الش�عار بمثابة تحفة فنية أنجزت باالعتماد عىل
التاري�خ الحض�اري للبالد وخربات الفنان�ني يف الحداثة
وش�اهدا ً ع�ىل اإلمكانيات والق�درات العقلي�ة والفنية
العراقية يف اإلبداع الفني.
املصادر :
 كت�اب القام�وس الخ�اص بعل�م االش�وريات باللغةاالملانية للمؤلف أبرنسن فاينر وفونسودن القسم الثالث
بتاريخ  1957-1971برلني ونيويورك .
 قاموس املثيولوجيا يف الرشق القديم وهو علم خاصباملالح�م للمؤلف  gwendolvn leickواملعروف ب (ليك)
بتاري�خ  1991يف لندن ونيويورك صفحة  147وصفحة
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 عظم�ة باب�ل موج�ز حض�ارة وادي دجل�ة والفراتالقديم�ة تألي�ف االس�تاذ الدكتور هاري س�اكز رئيس
قسم اللغات السامية الكلية الجامعة كارديف وترجمة
وتعلي�ق االس�تاذ الدكتور عام�ر س�ليمان مدير مركز
البح�وث االثاري�ة والحضاري�ة كلي�ة اآلداب جامع�ة
املوصل ترجم للعربي ع�ام  1979وطبعت طبعته األوىل
ع�ام  1962يف لندن والطبعة الثانية  1966أيضا يف لندن
صفحة .370

إلى مدرسة أمنة بنت وهب للبنات

شكر وتقدير

عندم�ا تلتق�ي الكف�اءة الرتبوي�ة والح�رص األبوي
لينت�ج بعده�ا أم�آل للنهوض
والبن�اء العلم�ي والرتب�وي
ليك�ون بارقة أم�ل يف بناء
جيل ووطن ...شكرا إلدارة
املدرس�ة متمثلة يف س�ت
سلوى عيل وست نغم عيل
وست الهام محمد ...نموذجآ
لألخالص والتفاني يف العمل.

بحضور وزيرها  ...االتصاالت تقيم حف ًال تأبيني ًا بمناسبة ذكرى استشهاد السيد حممد صادق الصدر
أعلن�ت هولن�دا إفتتاح برنامج تطوير سلس�لة قيمة محص�ول البطاطا يف
محافظة دهوك باقليم كردستان.
وقالت الس�فارة الهولندية يف بغداد يف منش�ور عىل صفحتها يف الفيس�بوك
»:س�يوفر ه�ذا املرشوع  10اآلف فرص�ة عمل يف حق�ول البطاطا للطبقات
الضعيفة يف املجتمع ومئات الوظائف يف املصانع باإلضافة اىل تدريب  8اآلف
مزارع».
وأض�اف «يدعم هذا املرشوع الورقة البيضاء لإلصالح االقتصادي يف العراق،
وتطوير سالسل القيمة واالستثمارات الخاصة يف القطاع الزراعي».

العراقـي

بغداد  /املستقبل العراقي
اقام�ت الرشك�ة العام�ة لالتص�االت
واملعلوماتية بمقرها العام حفال تابينيا
بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد
محم�د ص�ادق الصدر ( ق�دس رسه )
وقد حر الحفل معايل وزير االتصاالت
اركان شهاب احمد  ،ومدير عام الرشكة
املهندس اس�امة جه�اد الهمايش وعدد

غفري من مسؤويل ومنتسبي الرشكة .
ه�ذا وقد ذك�ر الس�يد الوزي�ر املواقف
البطولي�ة والتضحي�ات الت�ي قدمه�ا
الس�يد الش�هيد للش�عب العراق�ي من
خ�الل كلم�ة القاه�ا ع�ىل مس�امع
الحض�ور  ،ودع�ى منتس�بي الرشك�ة
اىل جع�ل هذه املناس�بة وغريه�ا منارا
لالرتقاء بالعمل واالخالص باداء املهام

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

والواجبات من خالل اس�تلهام املواقف
البطولية والتضحيات التي رس�مها لنا
عظماء هذا البلد .
وقد تخل�ل الحفل ق�راءة اي من الذكر
الحكي�م  ،ومحارضة ديني�ة توجيهية
وكذلك قصائد شعرية مجدت باملواقف
البطولي�ة والتضحي�ات الت�ي قدمه�ا
شهداء العراق جميعا .
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07901463050
07709670606
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