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جنرال إلكرتيك
تكشـف عن خطـة إلهنـاء ازمـة
ص3
الكهرباء يف العراق

أمانة جملس الوزراء
تكشف تفاصيل جديدة ختص مرشوع
ص3
تطوير مدينة الصدر

قال وزراء خارجية العراق واالردن ومرص ،أمس
األح�د ،ان قمة بلدانهم الثالثية قد اكدت يف ختام
أعمالها عىل رضورة الحلول السياسية لالوضاع
يف س�وريا واليمن وحص�ول الفلس�طينيني عىل
مطالبهم املرشوعة يف دولتهم املستقلة والوقوف
م�ع الع�راق ومرص والس�ودان يف ني�ل حقوقهم
املائية ،معتربين ذلك قضية أمن قومي فيما اشار
الكاظم�ي اىل تش�كيل س�كرتارية دائم�ة للقمة
ملتابعة تنفيذ قراراتها وعملها .وقال رئيس وزير
الخارجي�ة ف�ؤاد حس�ني ،خالل مؤتم�ر صحايف
مش�رك ،ان القادة الثالثة اتفقوا عىل اليات عمل
تحق�ق التكامل االقتصادي بني بلدانهم وانش�اء
مش�اريع مشركة كما بحثوا القضايا الراهنة يف
املنطقة وخاصة ما يتعلق منها بس�وريا واليمن
وفلس�طني واتفقوا عىل رضورة الحلول السلمية
لها .ام�ا وزير الخارجية االردن�ي ايمن الصفدي
فق�د اش�ار اىل ان الق�ادة رك�زوا ع�ىل رضورة
انجاز التكامل االقتصادي بني بلدانهم ،وش�ددوا
عىل مركزي�ة العالقة بني ال�دول الثالث مؤكدين
وقوفه�م مع�ا يف مواجه�ة التحديات املش�ركة
باعتبار ان مصالحها وامنها ومستقبلها مشرك
وش�ددوا عىل الوقوف مع العراق لرسيخ نرصه
عىل االرهاب ال�ذي يهدد املنطق�ة كلها .وأوضح
ان الق�ادة ناقش�وا قضايا املنطق�ة واتفقوا عىل
حلول لها وخاصة يف فلس�طني وس�وريا واليمن
والوقوف مع مرص والس�ودان لحفظ حقوقهما
املائية والتنس�يق للوقوف معا بوج�ه التحديات
التي تواجه املنطقة.

التفاصيل ص2

املـاليـة :نتجـه بـ «خطـى ثـابتـة» نحـو تعظيـم اإليـرادات غيـر النفطيـة
من  ٣مواليد ..حقوق االنسان :مليون ومخسامئة الف ناخب لن يستطيعوا املشاركة باالنتخابات

ص2

ص2

مفوضية االنتخابات تكشف عن «نسبة» يتم وفقها
اعتامد الفرز اليدوي

بغداد  /المستقبل العراقي
كشف مجلس املفوضني ،يف املفوضية
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات ،أم�س
األح�د ،عن نس�بة وفقها يت�م اعتماد
الفرز اليدوي يف مراكز االقراع.
وذك�ر مجل�س املفوض�ني يف الكلم�ة
األسبوعية ،أنه «مع مصادقة مجلس
املفوضني عىل االع�داد النها ٔيية ملراكز
االقراع العام البال�غ عددها ()8273
مرك� ًزا ومحط�ات االق�راع الع�ام
البال�غ عدده�ا ( )55.041محط�ة،

«دلتا» يثري قلق ًا عاملي ًا :إجراءات متسارعة الستباق اجلائحة
بغداد  /المستقبل العراقي

باتت متحوّرة دلتا ،التي رصدت أول مرة يف الهند يف نيسان
امل�ايض ،منت�رشة يف  85بلدا ع�ىل األقل ،بحس�ب منظمة
الصحة العاملية ،ما يزي�د املخاوف من موجات جديدة من
الوب�اء الذي أودى بأربعة ماليني ش�خص حت�ى اآلن رغم
حم�الت التطعي�م .وكانت الربتغ�ال أول دول�ة يف االتحاد
األوروب�ي تعل�ن ب�أن املتح�وّرة باتت منترشة يف أوس�اط
س�كانها .وباتت اإلصابات باملتحوّرة أكثر من  51يف املائة
من الحاالت الجديدة وأكثر من  70يف املائة من تلك املسجّ لة
يف منطقة العاصمة لش�بونة .وتنترش دلتا أيضا يف روسيا

الطاقة الربملانية حتذر من
انخفـاض أسعار النفـط وتدعــو
لتفعيل القطاعات الصناعية
ص3

ّ
تب�ني مفوضية االنتخابات أن س�جل
الناخبني العام تضمن ()24.029.927
ناخ ًب�ا م�ن ضمنه�م املوالي�د الج�دد
( )2001.2002.2003والبالغ عددهم
( )988.435ناخ ًب�ا .كما أن املفوضية
ّ
ش�كلت لجنة يف وقت س�ابق بر ٔياسة
عض�و مجل�س املفوضني وع�دد من
املوظف�ني املختص�ني قام�ت بزي�ارة
مخيمات النازحني لحرص أعدادهم يف
املخيمات لغرض تسجيلهم بايومر ًيا
وقد بل�غ عدد املس�جلني ()120.126
ً
نازح�ا .ع�الوة ع�ىل ذل�ك ت�م
ناخ ًب�ا

تس�جيل بيان�ات ناخب�ي التصوي�ت
الخ�اص بايومر ًي�ا والبال�غ عددهم
( )1.079.288ناخ ًب�ا واملص�ادق
ع�ىل أس�ما ٔيهم وأعداده�م م�ن قبل
امل ٔوسسات االٔمنية».
ٓ
وأردف« :وع�ىل صعي�د اخ�ر ،وضمن
ً
وتوافقا
االس�تعدادات ملرحلة االقراع
م�ع قان�ون االنتخابات رقم  9لس�نة
 2020املادة / 38أوالً املتضمنة ا ٕعالن
النتا ٔي�ج االٔولي�ة خالل  24س�اعة من
انتهاء االقراع ،قرر مجلس املفوّضني
باالٕجم�اع عىل أن يك�ون موعد ا ٕعالن

النتا ٔي�ج االٔوّلي�ة خ�الل  24س�اعة
ّ
لعملي�ة االق�راع (الع�امّ
والخ�اص )
وبعد االنتهاء من عمليات الفرز والع ّد
ّ
للمحطات التي
االٕلكرون�ي والي�دوي
سيت ّم اختيارها من ّ
كل مركز اقراع»,
مس�تدركا «ويف حال وجود اختالف يف
نتا ٔيج الفرز والع ّد اليدوي عن النتا ٔيج
االٕلكرونية بنسبة  %5يصار ا ٕىل الفرز
ّ
محطات مركز
والع ّد اليدوي لجمي�ع
االقراع يف البناية ذاتها».

التفاصيل ص2

دولة القانون جيدد الدعوة لتوفري جو انتخايب بعيد عن التأثريات اخلارجية

وبريطانيا وجنوب إفريقيا فيما تنس�ب إليها حاليا ما بني
 9و 10يف املائة من إصابات كوفيد املسجّ لة يف فرنسا.
ويف ظ�ل الزي�ادة «الخط�رة واملقلقة» يف انتق�ال العدوى
ّ
باملتح�ورة ،اعتمدت س�يدني تدابر إغ�الق جديدة اعتبارا
من األحد  27حزيران  ،2020كما أعلنت نيوزيلندا السبت
تعليق «الفقاعة الجوية» التي تس�مح بالسفر جوّا ً بدون
حج�ر مع أس�راليا ،وذل�ك ملدة ثالث�ة أيام .كم�ا فرضت
بنغالدش وتايالند إغالقا مشددا اعتبارا من االثنني.
من جهتها ،أعلنت موسكو عددا قياسيا من الوفيات جرّاء
كوفيد  19يف الس�اعات ال� 24األخرة إذ سجّ لت  144وفاة
خالل  24ساعة.

عمليات البرصة :دهم وتفتيش شامل وجنوب املحافظة العتقال مطولبني

اإلعالم احلكومي :دخول  700صهريج أوكسجني للعراق ملجاهبة «كورونا»

االقتصاد الربملانية:
األموال املخصصة للبطاقة التموينية
ال تكفي لـ « »5أشهر
ص3

النفط تطلق تعيينات
األجور اليومية خلرجيي
كليات اهلندسة
ص2

بغداد يتوج بلقب
منتخبات العراق بالقوة
البدنية كالسك
ص7

ص2

ص2

ص2

النفط تطلق تعيينات األجور اليومية خلرجيي كليات اهلندسة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اطلق�ت وزارة النف�ط وعىل
موقعه�ا الرس�مي ،أم�س
األح�د ،اس�تمارة التقدي�م
لخريج�ي كليات الهندس�ة
للتعيني بصفة اجر يومي.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة
منه أنه�ا أطلقت اس�تمارة
التقدي�م لخريج�ي كلي�ات
الهندسة للتعيي���ن بصفة
اجر يومي.
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قال وزراء خارجي�ة العراق واالردن ومرص ،أمس األحد،
ان قم�ة بلدانهم الثالثية قد اك�دت يف ختام أعمالها عىل
رضورة الحل�ول السياس�ية لالوضاع يف س�وريا واليمن
وحص�ول الفلس�طينيني ع�ىل مطالبه�م املرشوع�ة يف
دولتهم املس�تقلة والوقوف مع العراق ومرص والسودان
يف نيل حقوقهم املائي�ة ،معتربين ذلك قضية أمن قومي
فيما اش�ار الكاظمي اىل تشكيل سكرتارية دائمة للقمة
ملتابعة تنفيذ قراراتها وعملها.
وق�ال رئيس وزير الخارجية فؤاد حس�ني ،خالل مؤتمر
صحايف مشرتك ،ان القادة الثالثة اتفقوا عىل اليات عمل
تحقق التكامل االقتصادي بني بلدانهم وانشاء مشاريع
مشرتكة كما بحثوا القضايا الراهنة يف املنطقة وخاصة
ما يتعلق منها بس�وريا واليمن وفلس�طني واتفقوا عىل
رضورة الحلول السلمية لها.
اما وزير الخارجية االردني ايمن الصفدي فقد اش�ار اىل
ان القادة رك�زوا عىل رضورة انجاز التكامل االقتصادي
ب�ني بلدانهم ،وش�ددوا ع�ىل مركزية العالق�ة بني الدول
الث�الث مؤكدي�ن وقوفه�م مع�ا يف مواجه�ة التحديات
املش�رتكة باعتب�ار ان مصالحه�ا وامنه�ا ومس�تقبلها
مش�رتك وشددوا عىل الوقوف مع العراق لرتسيخ نرصه
عىل االرهاب الذي يهدد املنطقة كلها.
وأوضح ان القادة ناقش�وا قضاي�ا املنطقة واتفقوا عىل
حلول لها وخاصة يف فلسطني وسوريا واليمن والوقوف
مع مرص والس�ودان لحفظ حقوقهما املائية والتنسيق
للوقوف معا بوجه التحديات التي تواجه املنطقة.
اما وزير الخارجية املرصي س�امح ش�كري ،فقد اشار
اىل ان القاهرة س�تحتضن القمة الثالثية هذه يف دورتها
الرابعة منوها اىل ان اللجان املختصة املش�رتكة ستعمل
خ�الل ه�ذه الف�رتة ع�ىل تنفي�ذ االتفاق�ات ومذكرات
التفاهم املوقعة بني البلدان الثالثة وتش�كيل سكرتارية
دائمة للقمة .ويف كمة ،له اعترب رئيس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي انعقاد هذه القمة رس�الة مهمة اىل ش�عوب
دوه�ا «بأنن�ا متعاض�دون ومتكاملون من أج�ل العمل
لخدمة شعوبنا وشعوب املنطقة».
واش�ار اىل ان القمة تنعق�د يف انعطافة تاريخية خطرية
تمر بها املنطقة وكل دول العالم بالخصوص مع تحديات
وب�اء كورونا «وال يخفى عىل أحد أن اهم التحديات التي
نواجهه�ا هي جائح�ة كورون�ا والظ�روف اإلقتصادية
الصعبة والتحديات األمنية ومكافحة اإلرهاب».
وأض�اف ان العمل املش�رتك يحتاج اىل ترص�ني وتوحيد
املواقف «كي نعمل عىل مس�ار التنمية وتطوير املنطقة
وش�عوبها كم�ا نرج�و اإلس�تفادة م�ن كل اإلمكانيات
املتاح�ة عن طري�ق التواصل الجغرايف ب�ني الدول الثالث
فيما يخص املج�االت اإلقتصادية وكذلك من أجل خدمة
الجان�ب اإلجتماعي يف ظل الظروف الدقيقة واضاف انه

س�تتم مواصلة التنس�يق يف امللفات اإلقليمية الرئيسية
كامللف الس�وري والليبي واليمني وفلس�طني وأن نبلور
تصورا مشرتكا تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق،
كي نس�اعد اخوتنا يف هذه البل�دان عىل عبور التحديات
واألزمات.
وقال «ركزنا يف االجتماع السابق عىل االستثمار والتعاون
االقتص�ادي ،واتفقن�ا ع�ىل رؤي�ة مش�رتكة ونجحنا يف
الوص�ول اىل تص�ورات ،اآلن نح�ن يف مرحل�ة الوص�ول
اىل تنفي�ذ ه�ذه املش�اريع ،يف مج�ال الرب�ط الكهربائي
والزراعة والنقل وكذلك األمن الغذائي الذي طرحه جاللة
املل�ك عبد الل�ه يف االجتماع املايض ،ويف مج�ال العالقات
املالية واملرصفية وتطوير البنى التحتية لها».
واوض�ح ان هن�اك العديد م�ن مذك�رات التفاهم جرى
التوقي�ع عليه�ا يف الس�ابق ب�ني ال�دول الث�الث ،وهناك
مذكرات واتفاقيات سنوقع عليها يف املستقبل القريب.
واش�ار اىل ان القمة «تعمل عىل إقامة س�كرتارية دائمة
لتنس�يق العمل ب�ني الدول الث�الث والعمل ع�ىل تطوير
ومتابع�ة م�ا نتف�ق علي�ه وكذل�ك نعم�ل ع�ىل تطوير
التنس�يق يف املج�ال األمن�ي واإلس�تخباري وباألخ�ص
فيم�ا يتعلق بمواجه�ة اإلرهاب وتمويل�ه ،باإلضافة اىل
التنس�يق يف مجال التعليم والثقافة ويف مجاالت الشباب
والرياض�ة والفنون والصحة» .وأك�د الكاظمي الحرص
ع�ىل «اس�تمرار هذا العم�ل وتطوير العالق�ات من أجل
بناء املش�رتكات التي تخدم الجميع ،ونح�اول أن نبلور
آلي�ة التعاون الثالثي ،ونس�خر كل الجه�ود واإلمكانات
لكي نحافظ عىل مس�توى ه�ذا التع�اون» .ومن جهته
دعا الرئيس الس�ييس اىل التكاتف وتوحيد الصف العربى

والعم�ل ع�ىل تعزيز ال�دور العربي يف األزم�ات املختلفة
وش�دد عىل االلتزام بالتع�اون الثالثي بني مرص والعراق
واألردن وم�ا يحظ�ى به ه�ذا األمر من أولوي�ة متقدمة
بالنسبة لبالده.
واعترب الس�ييس أن وجوده يف بغداد «هو تجس�يد لقوة
العالق�ات ب�ني بالدنا وش�عوبنا ،كما أنه ي�دل عىل مدى
حرصنا عىل دع�م هذه العالق�ات وتطويرها نحو أفاق
أرح�ب تؤكد عىل وحدة الهدف واملصري ،وتلبى مصالحنا
املشرتكة».
وعرب عن االم�ل يف ان تكون هذه القمة تدش�ينا ً ملرحلة
جدي�دة من الرشاكة االس�رتاتيجية والتعاون الوثيق بني
بلداننا س�عيا ً نحو االنطالق خالل الس�نوات القادمة اىل
مرحل�ة التنمي�ة املس�تدامة والرخ�اء لش�عوبنا ،فضالً
ع�ن املس�اهمة يف دعم العم�ل العربي املش�رتك والعمل
ع�ىل صيانة األمن القومي العربي .فمرص تس�عى لخري
املنطقة وش�عوبها وتمد دائما جس�ور التعاون واإلخاء
ملحيطه�ا العرب�ي .واش�ار اىل ان القم�ة فرص�ة جي�دة
الستمرار التشاور والتنسيق بني الدول الثالث حول أهم
قضاي�ا املنطق�ة ،يف ظل التط�ورات الدولي�ة واإلقليمية
املتالحق�ة ،والت�ي تس�تلزم التع�اون املش�رتك ملواجهة
التحديات واألخطار املشرتكة ،خاصة مع ما نشهده من
تدخالت إقليمية مرفوضة تس�عى للهيمنة وتهدد األمن
القوم�ي العربي وتس�تهدف الدول العربي�ة ،وهو األمر
الذي يدعونا إىل التكات�ف وتوحيد الصف العربي والعمل
عىل تعزيز الدور العربي يف األزمات املختلفة املنطقة.
وتطرق إىل خطر قال انه «مازال ماثالً أمامنا يس�تهدف
دولن�ا وش�عوبنا ويحت�اج إىل ب�ذل املزي�د م�ن الجهود

املش�رتكة لدحره ،وه�و اإلره�اب والفك�ر املتطرف»..
وثمن مواقف الع�راق واالردن الداعمة ملرص فيما يتعلق
بحقوقها املائية «وهو األمر ال�ذي يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً
باألمن القومي العربي ،ويشكل جزءا ً من الحقوق املائية
العربية بشكل عام وىف هذا الصدد فإن مرص من جانبها
تؤيد الحقوق املائية للعراق ولألردن يف مواجهة التحديات
املاثل�ة أمامهما ،وت�رى أن الحقوق العربي�ة املائية تعد
مكون�ا ً أصيالً م�ن مكونات األمن القوم�ي العربي ،مما
يتطلب التنسيق والتعاون فيما بيننا للحفاظ عليها».
وع�ن االوض�اع يف ليبيا اكد الس�ييس «ان مرص تس�عى
للتوصل لتس�وية سياس�ية محذرا م�ن صعوبة تحقيق
االس�تقرار املرجو دون إنهاء جميع التدخالت الخارجية
يف ليبيا ،وخ�روج القوات األجنبية واملرتزقة مع رضورة
اس�تمرار احرتام وقف إطالق النار ،وص�والً لالنتخابات
الليبية يف ديسمرب املقبل».
وعىل صعيد امللف السوري اكد السييس عىل موقف بالده
الق�ايض بعدم إمكانية حل األزمة الس�ورية عس�كرياً،
وأن هن�اك حاجة للتوصل لحل س�يايس ُينهي العمليات
العس�كرية والتدخ�الت الخارجي�ة ويحق�ق املطال�ب
املرشوع�ة للش�عب الس�وري م�ع رضورة الحفاظ عىل
وحدة وس�المة واس�تقالل األرايض الس�ورية ،وحماية
مؤسسات الدولة من االنهيار
واوض�ح الس�ييس أن م�رص تواص�ل جهوده�ا يف دعم
القضي�ة الفلس�طينية ذات األولوي�ة باعتباره�ا قضية
الع�رب املركزية ،عاملة عىل تثبيت وقف إطالق النار بني
الجانب�ني والذي نجحت الجهود املرصية يف التوصل إليه،
وإطالق جهود الس�الم مُ ج�ددا ً وفقا ً لق�رارات الرشعية
الدولي�ة ومبادرة الس�الم العربية وح�ل الدولتني بهدف
إقامة الدولة الفلس�طينية املس�تقلة عىل خطوط الرابع
من يونيو  1967وعاصمتها القدس الرشقية.
ومن جهته اكد امللك عبدالله الثاني يف كمته عىل رضورة
تقوية جسور التعاون بني الدول الثالث.
وش�دد عىل االس�تعداد للوقوف مع الحكوم�ة العراقية
والش�عب العراقي «وه�ذا واجب علين�ا» ..وقال «يف كل
م�رة نزور فيه�ا العراق ،نلمس إرصار الش�عب العراقي
وقيادته عىل االس�تمرار يف مس�رية التق�دم والتنمية»..
وأشاد بارتفاع مستوى التنسيق والزيارات املتبادلة عىل
الصعيدين الثنائي والثالثي.
واختتمت يف بغداد أعمال القمة الثالثية األردنية املرصية
العراقي�ة الرابعة ،بمش�اركة رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي واملل�ك عبدالل�ه الثان�ي والرئي�س امل�رصي
عبدالفتاح السييس .وركزت القمة التي عقدت يف القرص
الحكوم�ي عىل تعزي�ز آلية التعاون املش�رتك بما يحقق
مصال�ح البل�دان الثالثة ويخ�دم القضاي�ا العربية كما
تناولت آخر املستجدات يف املنطقة وسبل تعزيز مواصلة
التنسيق والتشاور إزاء العديد من القضايا ذات االهتمام
املشرتك.

مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

بحوزته  4كغم كريستال ..اإلطاحة بأبرز تاجر خمدرات يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
بمتابع�ة الفريق عماد محمد محمود وكيل
وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشط�ة ،أعلنت
خلية اإلعالم األمني ع�ن إلقاء القبض عىل
أب�رز تاج�ر مخ�درات ،بحوزت�ه ( )4كغم
ونصف من الكريستال ،يف العاصمة بغداد.
وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل

عمليات البرصة:
دهم وتفتيش شامل
وجنوب املحافظة
العتقال مطولبني
البصرة  /محمد الجابري
أعلنت قيادة عمليات البرصة ،أمس
األحد ،انطالق عمليات واس�عة يف
مناطق ش�مال وجنوب املحافظة،
مبينة أن العمليات جاءت العتقال
مطلوبني بتهم جنائية مختلفة.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن
«عملي�ات دهم وتفتيش واس�عة
انطلق�ت صب�اح الي�وم ،ضم�ن
مناطق ش�مال وجن�وب محافظة
البرصة».
وبينّن�ت أن «النتائ�ج األولية تؤكد
إلق�اء القب�ض ع�ىل مطلوب�ني
للقضاء وفق مواد جنائية مختلفه
ومصادرة أس�لحة وم�واد مخدرة
واعتدة مختلفة».

ً
«نتيج�ة لتكثيف
العراقي نس�خة من�ه إنه
ً
الجه�د االمن�ي االس�تخباري ،وبن�اء ع�ىل
معلوم�ات دقيق�ة ،تمكنت ق�وة من جهاز
األم�ن الوطن�ي ببغ�داد بع�د اس�تحصال
املوافق�ات الق������ضائي�ة م�ن تنفي�ذ
عملي�ة نوعي ٍة داهمت فيه�ا احد ابرز تجار
املخ�درات يف العاصمة ،وتمكن�ت من القاء
القب�ض عليه بعد ان ح�اول مقاومة القوة

وإط�الق العي��ارات الن�اري�ة علي���ها».
وأش�ار البي�ان ،إىل «ضب�ط بحوزت�ه ()4
كغم ونصف من مادة الكريس�تال ،وادوات
للتعاط�ي ،فضال عن ضبط مبلغ مايل يقدر
بنح�و ( )6مالي�ني دينار عراقي ،واس�لحة
ً
مبين�ة أن�ه «س�لم املته�م م�ع
خفيف�ة»،
املضبوطات اىل الجهات القانونية املختصة
التخاذ االجراءات الالزمة بحقه».

مفوضية االنتخابات تكشف عن «نسبة» يتم وفقها اعتامد الفرز اليدوي
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مجل�س املفوض�ني ،يف املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخاب�ات ،أمس األحد ،عن نس�بة وفقها يتم اعتماد الفرز
اليدوي يف مراكز االقرتاع.
وذك�ر مجل�س املفوض�ني يف الكلم�ة األس�بوعية ،أن�ه «مع
مصادقة مجلس املفوضني عىل االعداد النها ٔيية ملراكز االقرتاع
الع�ام البالغ عددها ( )8273مرك� ًزا ومحطات االقرتاع العام
البالغ عدده�ا ( )55.041محطة ،نّ
تبني مفوضية االنتخابات
أن س�جل الناخبني العام تضم�ن ( )24.029.927ناخ ًبا من

ضمنهم املواليد الجدد ( )2001.2002.2003والبالغ عددهم
نّ
ش�كلت لجنة يف وقت
( )988.435ناخ ًب�ا .كم�ا أن املفوضية
س�ابق بر ٔياس�ة عضو مجلس املفوضني وعدد من املوظفني
املختصني قامت بزيارة مخيمات النازحني لحرص أعدادهم يف
املخيمات لغرض تسجيلهم بايومرت ًيا وقد بلغ عدد املسجلني
ً
نازح�ا .ع�الوة ع�ىل ذل�ك ت�م تس�جيل
( )120.126ناخ ًب�ا
بيان�ات ناخبي التصويت الخاص بايومرت ًي�ا والبالغ عددهم
( )1.079.288ناخ ًبا واملصادق عىل أس�ما ٔيهم وأعدادهم من
قبل امل ٔوسسات االٔمنية».
وأردف« :وع�ىل صعي�د آخ�ر ،وضم�ن االس�تعدادات ملرحلة

ً
وتوافقا م�ع قانون االنتخابات رقم  9لس�نة 2020
االق�رتاع
ٔ
املادة / 38أوالً املتضمنة ا ٕعالن النتا ٔيج االولية خالل  24ساعة
م�ن انتهاء االقرتاع ،قرر مجلس املفونّض�ني باالٕجماع عىل أن
يك�ون موعد ا ٕع�الن النتا ٔيج االٔونّلية خالل  24س�اعة لعملية
نّ
والخاص ) وبعد االنته�اء من عمليات الفرز
االقرتاع (الع�ا نّم
نّ
للمحطات التي س�يت نّم اختيارها
والع� نّد االٕلكرتوني والي�دوي
م�ن نّ
كل مركز اقرتاع» ,مس�تدركا «ويف حال وجود اختالف يف
نتا ٔيج الفرز والع نّد اليدوي عن النتا ٔيج االٕلكرتونية بنس�بة %5
نّ
محطات مركز االقرتاع
يصار ا ٕىل الفرز والع نّد الي�دوي لجميع
يف البناية ذاتها».

اإلعالم احلكومي :دخول  700صهريج أوكسجني للعراق ملجاهبة «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت خلية اإلعالم الحكومي ،أمس األح�د ،عن دخول أكثر
من  700صهريج أوكس�جني ملجابهة كورونا .وقالت الخلية
يف بي�ان ،تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه إن «هيئة
املناف�ذ الحدودية ،و تنفيذا ً لتوجيه�ات اللجنة العليا للصحة
والس�المة الوطنية ،وإيمانا منها بأن تأخذ دورها اإلنس�اني

والوطن�ي ،تواصل دعمه�ا للواقع الصح�ي ملواجهة جائحة
كورون�ا وتوفري املس�تلزمات الطبية الرضوري�ة» .وأضافت،
أن «الهيئ�ة بمالكاته�ا كافة ،اس�تنفرت منذ ب�دء الجائحة،
لتك�ون يف خط الص� نّد األول وهي تس�تقبل الوافدين من دول
العال�م وكذلك ضم�ان انس�يابية الحركة التجاري�ة؛ لتوفري
الغ�ذاء وال�دواء ومحاربة ضع�اف النفوس وتج�ار األزمات
الحتكار السلع والبضائع ،ووفرة املواد عىل مختلف األصعدة

والحفاظ عىل أس�عار السوق املحلية» .وتابعت ،أنه «من هذا
املنطلق يمكن معرفة ما تم إنجازه يف الجانب الصحي ،حيث
ت�م تس�هيل دخ�ول ( )702صهريج من األوكس�جني الطبي
السائل بواقع ( 14040طنا) للفرتة من  13/1/2021ولغاية
 ،26/6/2021قادمة من دولة الكويت بعد تس�هيل إجراءات
دخوله�ا لصالح وزارة الصحة بالتعاون مع الدوائر املختصة
العاملة يف املنفذ عرب منفذ سفوان الحدودي».
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املالية :نتجه بـ «خطى ثابتة» نحو تعظيم
اإليرادات غري النفطية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة املالي�ة ،أم�س األحد،
إن الع�راق يتج�ه بخط�ى ثابت�ة
نحو تعظيم م�وارده غري النفطية
لتدعيم موارد موازناته العامة.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ،تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
إن «وزي�ر املالي�ة ع�ي ع�الوي،
ت�رأس الي�وم ،جلس�ة متابع�ة
تنفي�ذ مرشوعات الورق�ة البيضاء
بحضور مستش�ار رئي�س الوزراء
واملدي�ر التنفي�ذي للجن�ة االصالح
االقتصادي عالء الس�اعدي ووكيل
الوزارة ومستش�اري وزي�ر املالية
وعدد م�ن املدراء العام�ني ،ملتابعة
تنفيذ املرشوعات التي أقرتها خطة
اإلصالح املايل واإلقتصادي ،املتعلقة
بمح�ور النفق�ات الحكومي�ة،
واملتضمن�ة م�رشوع تقلي�ص
الفجوة يف عجز املوازنة العامة عند

مستويات آمنة».
وأشار إىل «مناقشة مرشوع االنفاق
الع�ام والعمل نحو توجيهه لتعزيز
الجانب االستثماري ذات املردودات
االيجابية لصال�ح مجمل االقتصاد
الوطني».
وناق�ش األجتم�اع ،وف�ق البي�ان،
«دراس�ة الدع�م الحكوم�ي
لل�رشكات العام�ة وتركي�ز الدعم
بأتج�اه القطاع�ات وال�رشكات
املنتجة املس�اهمة يف الناتج املحي
االجمايل».
وأكد وزير املالية« ،مواصلة الجهود
والعم�ل بأتجاه تعظي�م االيرادات
غري النفطية والتوجه نحو تخفيف
النفق�ات املالي�ة الت�ي تتحمله�ا
موازن�ة الدولة نتيج�ة أعباء الدعم
املايل للرشكات العامة ذات النس�ب
العالية ،التي تلقي بظاللها من أثار
س�لبية ع�ىل تنمية وتطوي�ر باقي
القطاعات املنتجة».

من  ٣مواليد ..حقوق االنسان :مليون ومخسامئة الف
ناخب لن يستطيعوا املشاركة باالنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
إكد عضو مفوضية حقوق االنس�ان فاضل الغ�راوي ،أمس االحد ،ان حق
االنتخاب هو حق دستوري يجب عىل الحكومة حمايته وتهيئة كافة السبل
ملمارسته من قبل الناخب  .وقال الغراوي يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه ان «مليون وخمس�مائة الف ناخب من مواليد  2001و2002
و 2003لن يس�تطيعوا املشاركة باالنتخابات بسبب عدم وجود اسماءهم
لالن يف سجل الناخبني وعدم حصولهم عىل بطاقات بايومرتية او بطاقات
قصرية االمد» .واضاف ،اننا «نطالب مفوضية االنتخابات باتخاذ اجراءات
عاجلة لشمول هذه الرشائح وتزويدهم بالبطاقة القصرية االمد وادراجهم
يف سجل الناخبني بغية املحافظة عىل حقهم الدستوري باالنتخاب».

دولة القانون جيدد الدعوة لتوفري جو انتخايب
بعيد عن التأثريات اخلارجية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د زعي�م ائت�الف دول�ة القانون،
أم�س االح�د ،ع�ىل رضورة توف�ري
ج�و انتخاب�ي بعي�د ع�ن التأثريات
الخارجي�ة .وقال املكت�ب اإلعالمي
للمالكي يف بيان ،املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه إن األخ�ري «اس�تقبل
بمكتبه اليوم س�فري دول�ة الكويت
لدى العراق س�الم غصاب الزمانان،
لبحث مس�تقبل العالق�ات الثنائية
ب�ني البلدي�ن ،ومجم�ل األوض�اع
السياس�ية واألمنية التي تش�هدها

املنطق�ة والعال�م» .واش�ار اىل ان
«الع�راق يواص�ل تعزي�ز دوره
االقليمي والعربي ،ويس�تعد الجراء
انتخاب�ات تمه�د لتش�كيل حكومة
قوية ق�ادرة عىل فرض هيبة الدولة
وتلبي�ة مطال�ب املواط�ن ،مج�ددا
الدع�وة للحكوم�ة ب�رضورة توفري
الجو االنتخاب�ي الذي يمكن الناخب
من االدالء بصوته بعيدا عن س�طوة
السالح والتاثريات الخارجية ،رافضا
دع�وة بع�ض االط�راف الخارجي�ة
اىل تاجي�ل االنتخاب�ات بحج�ة عدم
استقرار الوضع االمني».

الصحة النيابية تعلن آخر تطورات تنفيذ
قانون الضامن الصحي
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ددت لجنة الصحة والبيئة النيابية ،موعد تنفيذ املرحلة األوىل من قانون
الضمان الصحي فيما أكدت أن تنفيذه رهن بإكماله ستة أشهر بعد نرشه
بجري�دة الوقائع العراقية .وقال عضو اللجنة النائب حس�ن خالطي ،إن
«قان�ون الضمان الصحي تم نرشه بجريدة الوقائع العراقية ،ومن ضمنه
م�ادة متعلقة بنفاذ القانون وحددتها بس�تة اش�هر م�ن تاريخ نرشه يف
الجري�دة الرس�مية» .وأض�اف ،أن «القانون ال ينفذ م�ن تاريخ نرشه يف
الجريدة الرسمية ،وإنما بعد نرشه بستة اشهر» ،مبينا أن «القانون أصبح
االن نافذا بعد ميض ستة اشهر من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية».
وأش�ار إىل أن «لجن�ة الصح�ة النيابية اجتمع�ت بوزارة الصحة ملناقش�ة
تنفي�ذ القانون ووضع اللمس�ات األوىل للتنفيذ» ،مؤكدا أنه «س�يتم قريبا
الب�دء بتنفي�ذ املرحلة األوىل وهي عبارة عن خم�س خطوات» ،موضحا أن
«القانون مهم ومحوري ويعترب من أهم القوانني التي صوت عليها مجلس
النواب يف دورته الحالية» .ويف وقت سابق أكد محمد البلداوي ،أن «قانون
الضمان الصحي س�يمكن كل فرد من أبناء الش�عب العراقي من الحصول
عىل ضم�ان صحي يف توفري األدوية واملس�تلزمات والعالج�ات والخدمات
الطبية والصحية بشكل يؤمن له حياة كريمة يف املجال الصحي».

وكالة االستخبارات :القبض عىل اربعة ارهابيني اثناء دخوهلم بغداد
أعلنت وكالة االس�تخبارات التابعة
ل�وزارة الداخلي�ة ،أم�س االح�د،
القب�ض عىل اربع�ة ارهابيني اثناء
دخوله�م للعاصم�ة بغ�داد خلي�ة
اإلع�الم األمني قال�ت يف بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
ان�ه «وفق�ا ملعلومات اس�تخبارية
دقيق�ة وبجه�ود متمي�زة تمثل�ت
بمتابع�ة ومراقب�ة تح�ركات

العن�ارص االرهابي�ة اذ تمكن�ت
مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات
والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة
الداخلي�ة م�ن القبض ع�ىل اربعة
ارهابي�ني مطلوب�ني وف�ق احكام
امل�ادة  4اره�اب بمناط�ق متفرقة
م�ن العاصم�ة اثن�ان منه�م م�ن
س�كنة محافظة نين�وى واالخرين
من سكنة محافظة دياىل».

3

محليات

العدد ( )2402االثنين  28حزيران 2021

www.almustakbalpaper.net

جنرال إلكرتيك تكشف عن خطة إلهناء ازمة
الكهرباء يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت رشك�ة جن�رال إلكرتي�ك ،أمس
األح�د ،عن خطة التحول بقطاع الطاقة
املتكامل�ة ،تض�م ع�ددا ً م�ن الركائ�ز
الرئيس�ية التي تدعم أه�داف الحكومة
العراقي�ة الرامية لتطوير البنية التحتية
لقط�اع الطاقة يف الب�الد ،وتعزيز جهود
إزال�ة الكرب�ون وتنوي�ع مص�ادر توليد
الطاقة إلنهاء ازمة الكهرباء.
وقال�ت الركة يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه إنه «تم�ت إقامة
فعالي�ات مؤتم�ر إع�ادة إعم�ار الع�را
يف العاصم�ة بغ�داد ،وهي قم�ة رفيعة
املس�توى جرى تنظيمها عر تعاون وثيق مع مكتب
رئيس الوزراء والهيئة الوطنية لالستثمار يف البالد».
وق�ال الرئي�س التنفي�ذي للتكنولوجي�ا يف جن�رال
إلكرتي�ك لطاق�ة الغ�از يف منطق�ة أوروب�ا والرق
األوس�ط وأفريقي�ا ،الدكتور عب�د الرحم�ن خالدي،
بحس�ب البيان أنه «ركزنا باس�تمرار عىل دعم البنية

التحتية لقطاع الطاقة وتنميتها يف العراق باستخدام
الحلول الشاملة ،بدءا ً من تأمني التمويل إىل التقنيات
املتقدمة».وتاب�ع خال�دي «لذلك م�ن األهمية بمكان
اليوم تحفيز جهود التحول نحو أنظمة الطاقة األكثر
نظافة الت�ي تثمر يف ثالث فوائد رئيس�ية للبالد ،بدءا ً
من اس�تخدام مصادر متنوعة للطاق�ة لتلبية الطلب
املتنام�ي ،والوف�اء بالتزام�ات إزال�ة الكرب�ون ع�ر

اس�تغالل موارد الغاز والطاقة النظيفة
األع�ىل كف�اءة ،إىل إرس�اء دعائ�م بنية
مس�تقرة تقدم الطاقة اآلمنة واملوثوقة
واألكث�ر نظاف�ة يف املس�تقبل .وتصوغ
ه�ذه الفوائد ،االس�رتاتيجية الطموحة
لخطة التح�ول بقطاع الطاقة يف العراق
وتجس�د أكث�ر مقاربات قط�اع الطاقة
ش�موالً وتغط�ي جمي�ع الحل�ول التي
يمكن للعراق االستفادة منها».
نّ
وبني خالدي أن «الخطة تضع مجموعة
اس�رتاتيجية م�ن الحل�ول والتقني�ات
املصمم�ة بأس�لوب خ�اص وتدع�م
مساعي إزالة الكربون من قطاع الطاقة
الفري�د من نوع�ه يف العراق ،وب�دءا ً من
التوربين�ات الغازي�ة عالية الكف�اءة وحاملة األرقام
القياس�ية العاملي�ة وحل�ول التحدي�ث إىل املش�تقات
الهوائي�ة الرسيعة واملرنة ،يمكن لفريق عمل «جنرال
إلكرتي�ك» ال�ذي يض�م نخب�ة م�ن الخ�راء املحليني
والعاملي�ني تحوي�ل جه�ود إزال�ة الكرب�ون إىل إنجاز
ملموس يف العراق».

وزارة النقل تعلن إنجاز اإلجراءات
املالية املتعلقة باملتقاعدين
بغداد  /المستقبل العراقي
انج�زت وزارة النق�ل /الرك�ة العام�ة لتنفي�ذ مش�اريع
النق�ل واملواصالت ،االحد ،جمي�ع االجراءات املالي�ة املتعلقة
باملتقاعدي�ن لعام�ي ٢0٢0
و.٢0٢١
وق�ال مدي�ر ع�ام الرك�ة زيد
خلي�ل ش�عالن ،يف بي�ان ،تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه،
انه «اس�تنادا اىل توجيهات وزير
النقل الكابتن نارص حسني بندر
الش�بيل برضورة متابعة أحوال
املوظف�ني العامل�ني يف ال�وزارة
وتش�كيالتها م�ن خ�الل ح�ل
املش�اكل التي تواجههم ال سيما
املحالني عىل التقاعد».
واضاف انه «ت�م تكثيف الجهود
واملتابع�ة م�ع األقس�ام امل�ايل
والتدقي�ق واثم�رت ه�ذا الي�وم
بتس�ليم جمي�ع املحال�ني ع�ىل

أمانة جملس الوزراء تكشف تفاصيل جديدة ختص مرشوع تطوير مدينة الصدر
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت األمانة العام�ة ملجلس ال�وزراء ،أمس األحد،
توجه الحكومة نحو إنش�اء املش�اريع االستثمارية
ومنها السكنية يف العاصمة بغداد وباقي املحافظات
ع�ر ش�قني ،وفيما أش�ارت إىل أن م�روع تطوير
مدين�ة الصدر س�يحتوي عىل  3أنواع من املنش�آت،
لفت�ت إىل أن�ه س�يعالج مش�كلة العش�وائيات عر
مرحلتني.
وقال املتحدث باس�م األمانة العامة ملجلس الوزراء،
حيدر مجيد ،إن «الحكومة تتوجه حاليا ً نحو التطور

العمران�ي ،وهن�اك الكثري م�ن املش�اريع العمرانية
واالس�تثمارية ومنها م�روع تطوير مدينة الصدر
والذي يحتوي عىل  90الف وحدة س�كنية ووصل اىل
مراحل متقدم�ة باختيار قط�ع األرايض وتجهيزها
وانهاء استمالكاتها» ،مؤكدا ً أن «كل هذه اإلجراءات
اتخذتها األمانة العامة ملجلس الوزراء».
وأضاف مجيد ،أن «املروع أدرج ضمن املوازنة من
قب�ل وزارة التخطيط وس�يحال ل�ركات صينية»،
الفتا ً إىل أن «هذه املدينة ستكون متطورة وستنتقل
من الواقع الحايل اىل واقع متطور».
وب�ني ،أن «امل�روع يحتوي عىل كثري من املنش�آت

الحيوية الصحية وثانيها الرتبوية وثالثها الرتفيهية
ويتم ربطها عر شبكات طرق باملناطق املحيطة».
وأك�د أن «م�روع مدين�ة الص�در س�وف يعال�ج
العشوائيات وسينقس�م اىل مرحلتني  Aو ،Bوسوف
تتم املبارشة بالجانب ( Aالعشوائيات) ،وبعد إنجازه
سيتم نقل العشوائيات وهي األكثر من الجانب األول
اىل املجم�ع الجدي�د ومن ثم الب�دء بالجانب الثاني»،
مؤك�دا ً أن «العش�وائيات أث�رت ع�ىل مناط�ق بغداد
وتطورها ،ورؤي�ة الحكومة ه�ي معالجتها بوجود
البدائل من خالل املشاريع السكنية».
وأش�ار كذلك إىل أن «هناك توجها ً إلنش�اء املش�اريع

مدير جتارة احلبوب يوجه بتوفري السيارات اخلدمية
وخطوط نقل املوظفني بشكل الئق
المستقبل العراقي  /عامر عبدالعزيز
ترأس املهندس باسم نعيم العكييل مدير عام
الركة العامة لتجارة الحبوب وكاله اجتماع
خاص مل�دراء اقس�ام الركة  .واس�تعرض
العكييل خالل حديثه مع مدراء االقسام
مجموعة من االفكار التي يمكن من
خاللها نعيد النظر يف مس�ار نشاط
الرك�ة والت�ي يمك�ن م�ن خاللها
ان نم�ارس عملن�ا الطبيعي.وق�ال
إن رشك�ة تج�ارة الحب�وب رشك�ة
عمالق�ة و لها تاريخ وم�ن الواجب
علين�ا ان نس�عى للنه�وض بعملها
وبناه�ا التحية والتي يجب ان تكون
مواكب�ه للتطور العامل�ي ،من خالل
ادخال التقنيات الحديثة والتوسع يف
نشاطها.
واضاف أنه علينا اوال ان نفكر كيف
يمك�ن ان ننظ�م امل�وارد املاليه التي

تومن لنا االرباح وه�و اليش االهم الذي يعزز
ديموم�ه عملها .واكد العكي�يل عىل رضورة
ان تكون االقس�ام «ادارة متكامل�ة» بعملها
حتى نننفذ الواجبات املوكلة بالقس�م بنجاح
وت�م توجيه االقس�ام ذات العالق�ة االهتمام
باملوظف�ني ورضورة ان تكون خطوط النقل

التخطيط تكشف نوع العجالت
املشمولة بقرار االسترياد اجلديد
بغداد  /المستقبل العراقي

تلي�ق به كونه من منس�وبي تجارة الحبوب،
هذه الركة العمالق�ة املعطاء مع االهتمام
باالبني�ة ورضورة تحدي�ث واجهته�ا الت�ي
تعكس ادارتها .واس�تمع مدي�ر عام الركة
ل�رح مفصل عن عمل كل قس�م واملعوقات
واملش�اكل واملعاناة الت�ي يعيش�ها العاملني
والت�ي انح�رت م�ا ب�ني فني�ه
واداري�ة .وتعهد مدي�ر عام الركة
بدراس�ة كاف�ة املش�اكل واملعوقات
ووعد بحلها بارسع وقت.
ويف خت�ام االجتماع ،وجه مدير عام
الرك�ة االقس�ام بتقدي�م دراس�ة
علمية ومتكاملة وااللية التي يمكن
ان تعزز الطاق�ات الخزنية للمواقع
كافة واس�تعراض املس�احات التي
يمك�ن االس�تفادة منه�ا إلنش�اء
البناكر كونها رسيعة االنش�اء ،وتم
الرتكيز عىل الدفاع املدني والس�المة
املهنية واملحافظة عىل الخزين.

معهد التطوير القضائي
ينظم ورشة عمل عن اجلرائم
املتعلقة بالوظيفة

كشف املتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط ،عبد الزهرة الهنداوي ،أمس
األح�د ،عن نوع العجالت املش�مولة بتطبيق املواصفات القياس�ية العراقية
املعتمدة لفحص وتقييم املركبات املستوردة.
وقال الهنداوي ،يف تريح صحفي إن «السيارات املستوردة بدءا ً من مطلع
ش�هر أيلول املقبل س�تكون مش�مولة بقرار وزارة التخطيط الذي يس�مح
بدخول العجالت التي تتطابق مع املواصفات القياسية العراقية املعتمدة».
وأض�اف أن «اآللي�ة تكون م�ن خالل فح�ص كل إجزاء املركب�ة الخارجية
والداخلي�ة والتأكد من مطابقتها للمواصف�ات املعتمدة الخاصة بمتطلبات
الس�المة واألمان» ،موضح�ا أن «الفحص يخص املركبات املس�توردة التي
ستدخل البالد بعد األول من أيلول املقبل».
وب�ني أن «العج�الت املوج�ودة يف الداخ�ل ه�ي أمر واق�ع بالت�ايل ليس من
اختص�اص وزارة التخطي�ط اخضاعه�ا ملتطلب�ات املواصفات القياس�ية
املعتمدة عىل اعتبارها عجالت دخلت البالد قبل إقرار القرار».

الرافدين يعلن توزيع املاسرت كارد
عىل منتسبي الدفاع يف حمافظتني
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن مرف الرافدين ،أمس األحد،
عن توزيع بطاقات املاسرت كارد عىل
منتسبي وزارة الدفاع يف محافظتي
املثنى والديوانية.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرف يف
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه انه «تم توزيع بطاقات املاسرت

كارد عىل املنتس�بني يف وزارة الدفاع
يف وحداتهم العسكرية ،بمحافظتي
املثن�ى والديواني�ة ،ع�ر اللج�ان
الجوالة التي تم تشكيلها».
ودع�ا املرف عر بيانه املنتس�بني
اىل «عدم مراجع�ة فروع املرف»،
مبين�ا ً أن «اللجان املختصة مهمتها
ايصال املاس�رت كارد اىل املنتسبني يف
وحداتهم».

االستثمارية كمروع تطوير وتأهيل محيط مطار
بغداد ،إضافة إىل الكثري من املش�اريع االس�تثمارية
السكنية يف بغداد واملحافظات» ،مشريا ً إىل أن «العراق
بحاجة اىل وحدات سكنية مش�ابهة ملجمع بسماية
لفك ازمة السكن».
ون�وه ع�ن أن «التوجه الحايل يش�مل كذلك انش�اء
املش�اريع الس�كنية بش�قني ،األول وزاري�ة والت�ي
ترف عليها وزارة اإلسكان ،وهناك مشاريع ترف
عليها امانة بغداد ومحافظة بغداد والهيئة الوطنية
لالس�تثمار واس�تقطاب الركات املحلية والعربية
واألجنبية يف عموم املحافظات».

الطاقة الربملانية حتذر من انخفاض أسعار النفط
وتدعو لتفعيل القطاعات الصناعية
بغداد  /المستقبل العراقي
رجح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية،
غالب محمد ،أمس األحد ،انخفاض أسعار
النف�ط العاملية إىل النص�ف يف حال رفعت
أمريكا عقوبتها عن إي�ران وفنزويال ،بما
يخ�ص تصدير النفط ،مؤكدا ً عىل رضورة
اس�تغالل الوفرة الحالي�ة لتفعيل القطاع
الصناعي.وقال محمد يف تريح صحفي
إن «أسعار برميل النفط يف األسواق العاملية
وص�ل إىل  75دوالرا ً بالتايل م�ن املتوقع أن
يرتفع الس�عر إىل  80دوالر
خالل األشهر املقبلة يف حال
اس�تمر الطل�ب علي�ه بعد
عودة أغلب املصانع العاملية
للعم�ل بع�د تخفي�ف قيود
جائحة كورونا».
وأضاف أن «هذا السعر أيضا
مرجح بالهب�وط إىل نصف
السعر الحايل أو أقل من ذلك
يف حال رفعت العقوبات عن
إيران وفنزويال واس�تأنفتا
تصدير النفط».

وبني أن «الوفرة الحالية يجب أن تستغل يف
تفعيل القطاعات الصناعية األخرى لتعدد
إيرادات الدولة بدال من االعتماد عىل النفط
فقط».وارتفع�ت أس�عار النفط للجلس�ة
الثالثة عىل الت�وايل ،إىل اكثر من  75دوالراً،
منذ يوم الجمع�ة املايض ،وتميض باتجاه
تحقيق مكاسب لألسبوع الخامس تواليا،
إذ م�ن املتوقع أن يتف�وق نمو الطلب عىل
اإلم�دادات بفعل رهانات ع�ىل أن منتجي
«أوبك »+س�يتوخون الحذر يف إعادة املزيد
من اإلنتاج إىل السوق اعتبارا من شهر آب
املقبل.

الثقافة« :دول صديقة» رصدت  50مليون
دوالر لصيانة مواقع أثرية عراقية
بغداد /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
نظ�م معه�د التطوي�ر القضائ�ي ورش�ة تخصصية
لقضاة محكمة التمييز االتحادية وقضاة التحقيق يف
محكمتي استئناف بغداد  /الكرخ والرصافة .
وذكر بي�ان ملجلس القضاء األعىل أن الورش�ة ضمت
خمس�ة قضاة من أعضاء الهيئة الجزائية يف محكمة
التمييز االتحادية وخمس وعرين قايض تحقيق من
األوائل يف بغداد.
وأض�اف إن  :الورش�ة طرحت اإلش�كاليات الخاصة
بموض�وع القضايا التي تح�ال إىل محاكم قوى األمن
الداخيل واملحاكم العسكرية بالنسبة للجرائم املرتكبة
من قبل منتس�بي وزارة الداخلي�ة او وزارة الدفاع او
منتس�بي هيئة الحش�د الش�عبي بخصوص الجرائم
املتعلقة بالوظيفة وإثنائها.
واوضح ان  :مخرجات الورش�ة س�تناقش يف جلس�ة
مجلس القضاء األعىل القادمة.

أعلن�ت وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار ،أمس األحد ،رصد مبل�غ  50مليون دوالر ،من
قب�ل دول عربية واجنبية ،لصيانة املواق�ع االثرية يف املدن املحررة التي تعرضت للتدمري
ع�ىل يد داعش.وقال مس�ؤول االعالم يف هيئة االثار والرتاث حاكم الش�مري يف تريح
صحف�ي إنه «تم التنس�يق مع عدد من الدول بينها ايطاليا وامريكا وفرنس�ا واالمارات
العربي�ة املتحدة لصيانة املواقع االثرية التي دمرته�ا عصابات داعش االرهابية يف املدن
املحررة».
وبني ان حملة التأهيل والصيانة تتم من خالل مبادرة (آليف) ،حيث يتم دعم البلد يف اعمال
الصيانة من خالل الفرق االثارية املتخصصة لدى منظمة اليونس�كو.ولفت الشمري اىل
«رصد الدول املذكورة ما يقارب  50مليون دوالر لصيانة املواقع االثرية املدمرة يف املناطق
املح�ررة خاصة محافظ�ات نينوى ودي�اىل واالنبار».وذكر الش�مري ان «حملة الصيانة
حقق�ت مراحل متقدمة يف مواق�ع بوابات نركال والدور الرتاثي�ة لبيت التتنجي واملئذنة
الحدب�اء ومدينة النمرود ومدينة الحرض والجامع الن�وري والكنائس االثرية املدمرة ،اذ
شهدت بعض املواقع االثرية يف املوصل تحديدا تدمريا تاما ،بينما تصل نسبة دمار بعض
املواقع االثرية ل�  90باملئة وبعضها يحتاج اىل صيانة اجزاء منها».واشار اىل «قرب االعالن
عن انج�از اعم�ال التأهيل
الخاص�ة بمدين�ة الح�رض
م�ن خ�الل ف�رق الصيانة
االيطالي�ة املختصة بالعمل
االث�اري ،اذ يت�م تأهيله�ا
طبق�ا للمعاي�ري العاملي�ة
املعتم�دة يف صيان�ة املواقع
والقط�ع االثرية».واض�اف
انه «ت�م انجاز اكثر من ٤0
باملئة من الدور االثرية لبيت
التتنج�ي ،وتعم�ل الهيئ�ة
ع�ىل اعادة الحي�اة اىل هذه
املواقع املدمرة ملا تمثله من
موروث ثقايف وتاريخي».

التقاعد صكوك مس�تحقاتهم املالية لنهاي�ة الخدمة متمنني
لهم دوام املوفقية والنجاح».
وتابع البيان «من جانبهم قدموا ش�كرهم وتقديرهم للجهود
التي تبذلها اإلدارة العليا لحسم استحقاقهم املايل».

الكامرك :اتالف ادوية ومواد
خمالفة يف مطار بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للكمارك ،أمس االح�د ،أتالف ادوية و مواد
مخالفة من قبل مركز كمرك مطار بغداد الدويل .
وذك�ر اعالم الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
أن «مرك�ز كم�رك مطار بغداد ال�دويل قام بإتالف م�واد متنوعة
مخالفة للضوابط و التعليما «.
وأضاف�ت ،أن «امل�واد التي ت�م اتالفها (اغلفة ادوية تس�تخدم يف
عملية الغش الصناعي) و (ادوية برية مختلفة) «.
واش�ارت الهيئة اىل ،انه «ت�م اتخاذ األج�راءات القانونية بحقها
وفقا لقانون الكمارك رقم ٢3لسنة١98٤املعدل» .

نينوى تعلن ختصيص  15مليار دينار
ملرشوع املجاري يف ايرس املوصل
نينوى  /مروان ناظم
أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن تخصيص مبلغ  ١5مليار
دينار النشاء مشاريع جديدة خاصة بمجاري ايرس املوصل .
وقال الجبوري ان «الحكومة املحلية يف محافظة نينوى خصصت
 ١5مليار دينار من اجل انش�اء مشاريع جديدة خاصة بمجاري
ايرس املوصل النهاء املعاناة التي يتعرض اليها سكنة ايرس املدينة
خالل االمطار «.
واض�اف  »:ان الجه�د الهن�ديس رشع بالعمل من اليوم بانش�اء
مج�اري صندوقية جدي�دة وحديثة ومتطورة لتس�هيل تريف
مياه االمطار «.

االنبار تكشف وصول صكوك تعويضات
الدور املصادق عليها وحتدد موعد توزيعها
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت لجن�ة التعويضات ،يف ديوان محافظة االنبار ،أمس األحد،
وصول صكوك تعويضات الدور املصادق عليها يف املحافظة ،فيما
كشفت موعد توزيعها.
وذكرت اللجنة ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه  ،أنه
«تم وص�ول الصكوك الخاصة بتعويضات ال�دور املصادق عليها
لعام  ٢0٢0/٢0١9وس�يتم املبارشة بتوزيعها اعتبارا ً من يوم غد
االثنني  ٢8/6/٢0٢١عىل مستحقيها وستتبعها وجبات اخرى».

االقتصاد الربملانية :األموال املخصصة للبطاقة
التموينية ال تكفي لـ « »5أشهر
بغداد  /المستقبل العراقي

قال عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ،فالح عبد الكريم،
أمس األح�د ،إن األموال املخصصة للبطاق�ة التموينية يف قانون
موازنة  ،٢0٢١ال تكفي لخمس�ة أشهر إذا أردنا تجهيز املواطنني
بسلة متكاملة.
وب�ني عبد الكريم يف تري�ح صحفي إن «األموال التي خصصت
يف موازن�ة  ،٢0٢١ل�وزارة التج�ارة لتجهيز املواطن�ني بمفردات
البطاق�ة التمويني�ة ال تتج�اوز تريلي�ون و 500ملي�ار دين�ار
عراقي».
وأض�اف أن «الحاجة الفعلية لوزارة التج�ارة لتجهيز املواطنني
بسلة متكاملة ضمن البطاقة التموينية تتجاوز ال� 3مليار دوالر
سنويا».
وأردف أن «املبالغ املرصودة ال تكفي لراء سلة غذائية متكاملة
ملدة خمس�ة أش�هر» ،مؤك ًدا أن «نس�ب البطالة والفقر يف البالد
ارتفعت خالل العامني املاضيني بسبب جائحة كورونا وانخفاض
أس�عار النفط ،بالتايل هناك الكثر من العوائل التي تحتاج توزيع
مفردات البطاقة التموينية بشكل متكامل».
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وزارة النفط  /رشكة نفط ذي قار /رشكة عامة
اعالن مناقصات  /دعوة عامة (اعالن اول)

م 1 /ـ مناقصة جتهيز معدات خيط التنزيل السلكية ()2005/21/18
 2ـ مناقصة جتهيز اجهزة فحص السمنت ()2005/21/16
 3ـ مناقصة جتهيز رؤوس التسميت وملحقاهتا ()2003 /21/02
ي�ر وزارة النفط  /رشك�ة نفط ذي قار ان تعلن عن املناقصات العامة املدرجه تفاصيله�ا يف الجدول ادناه فعىل الرشكات
الراغبة واملؤهلة من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف هذه املناقصة مراجعة (القسم التجاري  /شعبة العقود والثائق
القياسية) للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة واالستفسارات املتعلقة بها وحسب وثائق العطاءات القياسية مستصحبني
معهم طلب تحريري لرشا الوثائق القياسية املوضح ثمنها ادناه وغري قابلة للرد مع مالحظة ومراعاة ما ياتي :
 � 1املستمسكات املطلوبة :
� شهادة تاسيس للرشكة املجهزة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة لعام 2021
� كتاب عدم ممانعة االشرتاك باملناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمقاولني العراقيني
� الهوية الرضيبية للرشكات املسجلة يف العراق
� حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب حسب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء
� تثبيت جهة اتصال وعنوان الرشكة والشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات يف العطاء العتماده يف املراسالت
 � 2متطلبات التاهيل املطلوبة :
� معايري التاهيل كما مبينة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية
� جميع الفقرات املطلوب تنفيذها يجب ان تكون كما مثبتة يف القسم السادس واملخططات يف الوثيقة القياسية
� عىل مقدم العطاء ان ال يكون ضمن القائمة السوداء
 � 3املناقصات ممولة من املوازنة التشغيلية
 � 4تك�ون العط�اءات نافذة ملدة ( )120يوم من تاريخ الغلق املحدد عىل ان تك�ون مصحوبة بتقديم التامينات االولية باملبلغ
املذكور يف الجدول ادناه لكل مناقصة وعىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة صادرة من مرصف عراقي معتمد
حسب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي عىل ان تكون نافذة طيلة فرتة نفاذية العطاء
 � 5يتم عقد مؤتمر للرد عىل االستفسارات يف (رشكة نفط ذي قار) قبل ( )7ايام من موعد غلق املناقصة
 � 6تسلم العطاءات اىل ( رشكة نفط ذي قار � لجنة فتح العطاءات) يف موعد اقصاه تاريخ غلق املناقصة املبني ازاء كل منها
والعطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد
نفسه
 � 7عىل املشاركني باملناقصة اعادة الوثيقة القياسية املصدقة من قبل رشكة نفط ذي قار بعد مصادقتها بالكامل وبالخصوص
القس�م الرابع يجب ان يمىلء ويوقع ويختم وبخالف ذلك س�يتم اهمال جميع الوثائق مع ارفاق وصل رشاء وثائق املناقصة
االصيل
 � 8يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية فانه س�يتم استبعاد عطاءاتهم ولرشكة نفط ذي قار
الحق بالغاء املناقصة يف اي مرحلة قبل االحالة وبدون اشعار مسبق والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 9يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن وتسديد الرسوم الواجب سدادها بموجب القانون العراقي
 � 10للمزيد من املعلومات يرجى التواصل معنا عىل الربيد االلكرتوني Ctoc.office@gmail.com
ت

اسم ورقم المناقصة

الكلفة التخمينية

التامينات االولية

موعد الغلق

ثمن بيع الوثائق

1

معدات خيط التنزيل السلكية
()2005/21/18

 $470000اربعمائة وسبعون
الف دوالر

 $14100اربعة عشر
الف ومائة دوالر

2021/7/25

 300,000ثالثمائة الف
دينار عراقي فقط

2

اجهزة فحص السمنت
()2005/21/16

 $535000خمسمائة وخمسة
وثالثون الف دوالر

 $16050ستة عشر
الف وخمسون دوالر

2021/7/25

 300,000ثالثمائة الف
دينار عراقي فقط

3

رؤوس التسميت وملحقاتها
()2003/21/02

 $660000ستمائة وستون الف
دوالر

$19800تسعة عشر
الف وثمانمائة دوالر

2021/7/25

 300,000ثالثمائة الف
دينار عراقي فقط

مدير عام رشكة نفط ذي قار
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة
الكهرب�اء /الرشك�ة العامة النت�اج الطاقة
الكهربائية املنطقة الوس�طى باس�م (يارس
حاف�ظ حس�ن) الرج�اء م�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها اىل جهة االصدار.
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/115 :ش2021/
التاريخ2021/6/23 :
م /تبلغ املدعى عليه (سهيل جلود سهيل)
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة (115
/ش )۲۰۲۱/املقام�ه من قبل املدعية (نجوى إس�ماعيل
موىس) واملدعى عليه (س�هيل جلود س�هيل) واملتضمنة
دع�وى تثبي�ت زواج وتثبي�ت نس�ب وبالنظ�ر ملجهولية
محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر اجراء
تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميتني يف موع�د املرافعة املصادف
2021/7/1الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف ح�ال ع�دم
حض�ورك او حضور من ينوب عنك قانونيا س�وف تجري
املرافعه بحقك غيابيا وفق القانون ...مع التقدير
القايض فائق مشعل صالح

اىل،الرشيك
احمد عبدالسالم احمد
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي سبع البور
لغ�رض اس�تخراج اج�ازة البن�اء للقطعه املرقمة  6725س�بع
البور
الرشيك
كرار عبداالمري عبد الواحد
����������������������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سامراء
رقم االضبارة2016/362 :
التاريخ2021/6/27 :
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ س�امراء العقار تسلس�ل  6 /1080رشقية
الواقع يف س�امراء العائد للمدين عبداملنعم طه ياس�ني املحجوز
لق�اء طل�ب الدائ�ن عبدالباس�ط إبراهي�م عب�د القه�ار البالغ
 431.071.500دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية
خالل مدة ثالثني يوما ً تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا ً مه
التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات:
.1موقعه ورقمه 6 /1080 - :رشقية
.2جنسه ونوعه - :عمارة مع بنائها /ملك رصف
.3مساحته6.70.93 - :
املنفذ العدل
حال عبد اللطيف مناف

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة2021/ 949 :
التاريخ2021/ 6/ 24:
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلسل  8/3م 37ام هليل
الواقع يف الكوت العائده للمدين (حاكم حسني) املحجوزه لقاء
طل�ب الدائن (كريم عب�د الصاحب باقر)البال�غ ()2,000,000
مليون دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل
م�دة ( 30يوما ) تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معهم
التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:كوت/طري�ق بغداد/ك�وت رق�م العقار
8/3م 37ام هليل
-2جنسه ونوعه -:ارض زراعية تسقى بالواسطة
-3حدوده واوصافه  :كما مؤرش بخارطة االفراز
-4مشتمالته -:
-5مساحتة:
-6درجة العمران-:
 –7الشاغل  -:الرشكاء
_8 8القمي�ة املق�درة  2,000,000 :مليون�ني دينار عن الحصة
املباعة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة2021/ 948 :
التاريخ2021/ 6/ 24:
أعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ النعمانية العقار التسلس�ل  70/2م 37ام
هليل الواقع يف الكوت العائده للمدين (اس�ماعيل علوان عود)
املحج�وزه لقاء طل�ب الدائن (منص�ور فرح�ان موىس)البالغ
()2,000,000ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مدة ( 30يوما ) تب�دأ من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا معه�م التأمين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:كوت/طري�ق بغداد/ك�وت رق�م العقار
70/2م 37ام هليل
-2جنسه ونوعه -:ارض زراعية تسقى بالواسطة
-3حدوده واوصافه  :كما مؤرش بخارطة االفراز
-4مشتمالته -:
-5مساحتة:
-6درجة العمران-:
 –7الشاغل  -:الرشكاء
_8 8القمي�ة املق�درة  2,000,000 :مليون�ني دينار عن الحصة
املباعة

اىل الرشي�ك الذي ال يحرض  /اس�يل
عبد الب�اري عيل اقتىض حضورك اىل
مقر بلدية الحيدري�ة لغرض اصدار
إجازة البناء للعقار املرقم (/ 2300
 )116خان الحماد خالل مدة عرشة
أيام وبخالفه س�يتم اصدار االجازة
دون حض�ورك طال�ب االج�ازة /
حبيب عويد بدن .
�����������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة2021/ 950 :
التاريخ2021/ 6/ 24:
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار
التسلس�ل  8/3م 37ام هليل الواقع
يف الك�وت العائ�ده للمدي�ن (ناضم
عب�اس) املحج�وزه لق�اء طل�ب
الدائ�ن (كريم عبد الصاح�ب باقر)
البال�غ ()2,000,000ملي�ون دينار
فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دة ( 30يوما ) تبدأ
م�ن الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا
معه�م التأمين�ات القانونية عرشة
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:كوت/طريق
بغداد/ك�وت رقم العق�ار 8/3م37
ام هليل
-2جنس�ه ونوع�ه -:ارض زراعي�ة
تسقى بالواسطة
-3ح�دوده واوصاف�ه  :كما مؤرش
بخارطة االفراز
-4مشتمالته -:
-5مساحتة:
-6درجة العمران-:
 –7الشاغل  -:الرشكاء
_8 8القمي�ة املق�درة 2,000,000 :
مليونني دينار عن الحصة املباعة
�����������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة2021/ 951 :
التاريخ2021/ 6/ 24:
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار
التسلس�ل  8/3م 37ام هليل الواقع
يف الك�وت العائده للمدين (جاس�م
عب�د) املحج�وزه لقاء طل�ب الدائن
(كري�م عب�د الصاح�ب باقر)البالغ
()2,000,000ملي�ون دين�ار فع�ىل
الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه
املديري�ة خالل م�دة ( 30يوما ) تبدأ
م�ن الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا
معه�م التأمين�ات القانونية عرشة
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:كوت/طريق
بغداد/ك�وت رقم العق�ار 8/3م37
ام هليل
-2جنس�ه ونوع�ه -:ارض زراعي�ة
تسقى بالواسطة
-3ح�دوده واوصاف�ه  :كما مؤرش
بخارطة االفراز
-4مشتمالته -:
-5مساحتة:
-6درجة العمران-:
 –7الشاغل  -:الرشكاء
_8 8القمي�ة املق�درة 2,000,000 :
مليونني دينار عن الحصة املباعة
�����������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة2021/ 952 :
التاريخ2021/ 6/ 24:
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار
التسلس�ل  75/2م 37ام هلي�ل
الواق�ع يف الك�وت العائ�ده للمدين
(عيل عي�ى عيدان) املحجوزه لقاء
طل�ب الدائن (حس�ام عيل حس�ني)
البال�غ ()3,000,000ملي�ون دينار
فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دة ( 30يوما ) تبدأ
م�ن الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا
معه�م التأمين�ات القانونية عرشة
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:كوت/طريق
بغداد/كوت رق�م العقار 75/2م37
ام هليل
-2جنس�ه ونوع�ه -:ارض زراعي�ة
تسقى بالواسطة
-3ح�دوده واوصاف�ه  :كما مؤرش
بخارطة االفراز
-4مشتمالته -:
-5مساحتة:
-6درجة العمران-:
 –7الشاغل  -:الرشكاء
_8 8القمي�ة املق�درة 3,000,000 :
ثالث�ة مالي�ني دين�ار ع�ن الحص�ة
املباعة البالغة  193000سهم
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

)Public Tender Announcement for Tender No: 015-SC-21-EBS (2nd Announcement
Provision of Rainwater and Sewage Water Network Construction Service for Wasit Governorate
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern
Part.
Tender Title: Provision of Rainwater and Sewage Water Network Construction Service for Wasit
Governorate
)Tender No.: 015-SC-21-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, to contact with EBS
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
Company to seek one contractor who has qualified professional experience and can supply Rainwater and
Sewage Water Network Construction Service for Wasit Governorate.
For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.
)C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one
company
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 18th July 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited,
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read
and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be
read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please
inform the C&P Dept. Seven days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding
date. Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender
announcement.

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

Extension Announcements for Public Tender No: 013-SC-21-EBS

Provision of Workover Rig Rental Call-out Service for 29
Confirmed+19 Optional wells
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally
incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong,
with its headquarters in Hong Kong and the branch office
registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as
the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Workover Rig Rental Call-out Service for 29
Confirmed+19 Optional wells
Tender No.: 013-SC-21-EBS
Tender Extension Information:
According to the instruction of MdOC (Midland Oil Company, Iraq), EBS
Petroleum Company Limited hereby announce to make 3 weeks extension for
this tender, the deadline for proposal submission extend from June 24th, 2021
04:00 PM Iraq Time to July 15th, 2021 04:00 PM Iraq Time.
This extension announcement shall be effective on June 24th, 2021, firstly
announced on EBS official website www.ebspetroleum.com, and will be
  - Assabah Aljadeedﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ( announced on four local newspapers - Almustakbal AlIraqiﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ - Al-Adalaﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔhttp://newsabah.com/pdf
 - Al-nhar) on June 27th, 2021 the firstﺍﻟﻨﻬﺎﺭ- www.almustakbalpaper.net
working day of next week.
In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical
details of the tender, please inform the C&P Dept no less than seven days
before the submission deadline date for the purpose of swift answering.
& Contract Person: Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com
cp@ebspetroleum.com
and
Ms.
Baoxiaofang
baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com

وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية (رشكة عامة)

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اىل السادة اصحاب الرشكات واملجهزين
م  /اعالن املناقصة املرقمة /6جتهيز  2021/تشغييل  /خمزنية ) للمرة الثانية
(/20جتهيز  2020/سابقا)

يرس (رشكة الحفر العراقية  /الهيئة التجارية � قسم العقود اللوجستية ) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز
(بكرات مانعات السقوط) مختلفة املواصفات والقياسات والكميات ومن منشا ( )USAاملواد واصلة اىل مقر الرشكة يف كركوك وبفرتة التجهيز ( )60يوم
تبدأ من تاريخ توقيع العقد مع تقديم شهادة منشا مصدقة من الجهات املختصة وحسب الضوابط مع تقديم شهادة فحص ()COC
 � 1عى مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال (الهيئة التجارية  /قسم العقود اللوجستية  /شعبة عقود التجهيز
املحيل الطابق االول يف مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة � الربجسية) خالل ايام واوقات الدوام الرسمي
 � 2متطلبات التأهيل املطلوبة  ( :هوية غرفة التجارة الصنف الثالث النافذة لسنة  2021او شهادة تأسيس وعقد تاسيس الرشكة وشهادة ممارسة مهنة
وكتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام  2021معنون اىل رشكة الحفر العراقية )
 � 3بامكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل الهيئة التجارية  /قس�م العقود اللوجس�تية /ش�عبة عقود التجهيز
املحيل وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتد البالغة ( )100,000مائة الف دينار
 � 4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ( رشكة الحفر العراقية � البرصة � الربجسية � لجنة فتح العطاءات) يف املوعد املحدد ( تغلق املناقصة الساعة
الثاني�ة ع�رش م�ن يوم االربعاء املص�ادف  2021/7/21ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون يوم الدوام التايل للعطل�ة موعدا للغلق ويكون
موعد فتح العطاءات بنفس اليوم املحدد لغلق املناقصة ) العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبن بالحضور يف العنوان االتي ( مقر الرشكة  /لجنة فتح العطاءات  /البرصة أ/الربجسية) يف الزمان والتاريخ ( الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم
االربعاء املصادف 2021/7/21
 � 5اخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم االحد املصادف ( )2021/7/18
 � 6يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
 � 7يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عى استفس�ارات املش�اركن يوم االحد املصادف (  )2021/7/11ويف حالة وجود اي استفس�ارات يجب ان تقدم
قبل عرشة ايام من تاريخ غلق املناقصة اعاله
 � 8مدة نفاذ العطاءات ( 90تسعون يوم) من تاريخ غلق املناقصة
 � 9يق�وم مق�دم العطاء بدفع تامينات اولي�ة قدرها ( )4,300,000اربعة مالي�ن وثالثمائة الف دينار عراقي بموجب صك مص�دق او خطاب ضمان او
س�فتجة ص�ادرة م�ن مرصف معتمد يف العراق عى ان يكون نافذ ملدة  28يوم من انتهاء مدة نفاذ العطاء وس�وف يهمل اي عط�اء لم يرفق به التأمينات
االولية
 � 10الكلفة التخمينية قدرها (  )142,250,000ومائة واثنان واربعون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي ال غري
 � 11يتم التقديم عى املناقصة من قبل املجهز او املدير املفوض للرشكة او احد املؤسسن للرشكة او الوكيل القانوني وبموجب وكالة معتمدة وتقديم ما
يثبت ذلك اىل القسم املعني ببيع مستندات املناقصة
 � 12يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايري التاهيل املطلوبة (سيولة نقدية)
 � 13يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطائه
 � 14يف حالة الرشكات االجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم اوراق تسجيلها يف العراق مصادق عليها من الجهات املختصة
املوقع االلكرتوني للرشكة :
WWW.IDC.gov.iq
:
التجارية
للهياة
الربيد االلكرتوني
ع.املدير العام
contracts.south@idc.gov.iq
رئيس جملس االدارة

مدير اهلياة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم

اىل الرشي�ك ال�ذي ال يح�رض  /ع�ادل كري�م
عب�اس اقت�ىض حض�ورك اىل مق�ر بلدي�ة
الحيدرية لغ�رض اصدار إجازة البناء للعقار
املرق�م ( )116 / 4532خ�ان الحم�اد خالل
م�دة ع�رشة أي�ام وبخالف�ه س�يتم اص�دار
االجازة دون حضورك طالب االجازة  /يارس
كريم عبد الله .
�������������������������������������
مديرية زراعة محافظة النجف االرشف
قسم االرايض واملساحة
التعاقد والتوزيع
انذار
العدد 9106 :
التاريخ 2021/6/23
انذار
اىل املتعاق�د ( حرب يوس�ف ه�داد) املتعاقد
ع�ى مس�احة –  � 20دون�م ضمن القطعة
املرقم�ة  1/49مقاطع�ة  / 8الصنن بالعدد
املرق�م  78يف  10/8امل�ربم وف�ق القان�ون
 117لس�نة  1970بالنظر لعدم اس�تغاللكم
االرض املتعاق�د عليها انف�ا وتركها عرضة
للتج�اوزات واالس�تغاللها من قب�ل الغري لذا
نن�ذرك بوج�وب التقييد بما اوجب�ه القانون
واس�تغاللك لالرض املذك�ورة خالل فرتة 10
ايام م�ن تاريخ النرش يف الجري�دة ومراجعة
مديريتنا قس�م االرايض واملساحة وبخالفه
سوف نقوم بالغاء العقد وفق االصول
منعم شهيد حسن
مدي�ر الزراع�ة يف محافظ�ة النجف االرشف
 /وكالة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة
املنطقة الثالثة
قسم الدعاوى  /غ
العدد  :ق3160 / 3 / 2
التاريخ 2021 / 4 / 5 :
اىل  /قيادة ح�رس حدود املنطقة الثانية –
قسم الشؤون القانونية
م  /مقتبس الحكم الغيابي
الحق�ا لكتابنا ذي الع�دد  2524يف 3 / 16
 2021 /نرف�ق ربطا اص�ل مقتبس الحكم
الغياب�ي الص�ادر م�ن قبل ه�ذه املحكمة
بح�ق منس�وبكم املحكوم ش  .م ( حس�ن
حيدر ع�يل ) بموجب الق�رار املرقم 1265
 /ج  2020 /يف  2020 / 12 / 23نرج�و
اس�تالمه وتعليق ص�وره م�ن املقتبس يف
مقر وحدته وصوره يف محل اقامته وكذلك
ن�رش مقتب�س الحكم الغياب�ي يف الصحف
اليومية وف�ق القانون وتزويدن�ا بما يؤيد
ذلك .
تق�رر الغ�اء امر القب�ض الص�ادر بحقالش�هود كل م�ن النقي�ب ( وس�ام محمد
خ�الوي ) واملف�وض ( فالح ب�ري موتان )
التخاذ مايلزم بصدده واعالمنا .
املرفقات  /مقتبس حكم عدد ( ) 1
اللواء الحقوقي
عيل حمود عباس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة
املنطقة الثالثة

رقم االخطار
2021/53
قرار تكليف بالحضور
من  /محكمة ق�وى االمن الداخيل الثانية /
املنطقة الخامسة
اىل  /املته�م اله�ارب ( /ن.ع رزاق عب�د الله
جابر دحام) املنسوب اىل مديرية استخبارات
ومكافحة ارهاب املثنى رشطة
ملا كن�ت متهما وف�ق املادة  32م�ن قانون
املخ�درات واملؤثرات العقلية رقم  50لس�نة
2017
وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجه�ول اقتىض
تبليغك بهذا االعالن
ع�ى ان تح�رض ام�ام محكمة ق�وى االمن
الداخيل الثانية املنطقة الخامس�ة يف ذي قار
خالل م�دة ثالثون يوم�ا من تاري�خ تعليق
ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامت�ك وتجيب عن
التهم�ة املوجه ض�دك وعند ع�دم حضورك
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحجز
اموالك املنقولة والغ�ري املنقولة ويطلب من
املوظف�ن العمومي�ن القاء القب�ض عليك
اينم�ا وج�دت وتس�ليمك اىل اق�رب س�لطة
حكومي�ة وال�زام املواطنن الذي�ن يعلمون
بمح�ل اختفائ�ك باخبار الجه�ات املختصة
استنادا للمادة /69اوال وثانيا وثالثا ورابعا
من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى
االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس املحكمة

العدد 1966/
التاريخ 2021/6/27

اعالن
اىل املتهم الغائب  /ش.م اياد جبار عبد الحسن حسن
محل العمل  /مديرية مرور محافظة النجف االرشف
العنوان نجف  /كوفة حي الجمهورية
بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة (/5اوال ) من قان�ون عقوبات قوى
االم�ن الداخ�يل رقم  14لس�نة  2008املع�دل وملجهولية مح�ل اقامتك
اقتىض تبليغك بواس�طة هذا االعالن عى ان تحرض امام محكمة قوى
االم�ن الداخيل املنطقة الرابعة خالل م�دة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عى التهمة املوجه
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا
الحكام امل�واد ( 65و68و )69م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية
لقوى االمن الداخيل
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة
����������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرطبة
العدد 463 :
التاريخ 2021 / 6 / 23 :
م  /تبليغ املدعى عليه  :انمار زيدان دحام
للدع�وى املرقم�ة  / 96ش  2021 /واملقامة من قبل املدعي ( صابرين
محمود جرب ) عى املدعى عليه ( انمار زيدان دحام ) والذي تطلب فيها
التفريق منك بسبب االنتماء اىل عصابات داعش االرهابية – لذا اقتىض
حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا عى موعد املرافعة املصادف
 2021 / 7 / 4الس�اعة العارشة صباحا ويف حال عدم الحضور او من
ينوب عنكم سوف تجري بحقكم املرافعة غيابيا ووفقا للقانون .
القايض

اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري...
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة
اىل مديري�ة بلدي�ة الحي وفق الحكام امل�ادة  12الفقرة (ثالثا أ) من قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم
( )21لس�نة  2013فع�ى الراغبن باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديري�ة بلدية الحي خالل فرتة
( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبن معهم التامينات القانونية
البالغة ( )%30من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم
االخ�ري من م�دة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة (العارشة صباحا) واذا صادف يوم
املزاي�دة عطلة رس�مية تك�ون املزايدة يف اليوم ال�ذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش
واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام
بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
ت

نوع الملك

رقم الملك

المساحة م2

الموقع

مدة
االيجار

1

محل تجاري

403

56م

حي الوحدة

سنة واحدة

2

محل تجاري

404

30م

حي الوحدة

سنة واحدة

3

محل تجاري

405

30م

حي الوحدة

سنة واحدة

4

ورشة تصليح

329

50م

الحي الصناعي

سنة واحدة

5

محل تجاري

430

18م

حي الحرية

سنة واحدة

6

ساحة وقوف السيارات

670

1000م

متنزه الحي القديم

سنة واحدة

7

ساحة وقوف السيارات

668

2250م

متنزه الحي القديم

سنة واحدة

8

معمل

704

400م

الحي الصناعي

سنة واحدة

9

سكلة بيع المواد االنشائية

840

800م

الحي الصناعي

سنة واحدة

10

محل تجاري

85

20م

قرب الكراج

سنة واحدة

11

محل تجاري

91

20م

قرب الكراج

سنة واحدة

12

معمل

706

279م

الحي الصناعي

سنة واحدة

13

ساحة لبيع المواد االنشائية

667

600م

متنزه الحي القديم

سنة واحدة

14

ساحة لبيع المواد االنشائية

669

600م

متنزه الحي القديم

سنة واحدة

15

محل تجاري

401

87م

حي الوحدة

سنة واحدة

16

ساحة وقوف السيارات

783

1971م

قرب مركز
الشرطة

سنة واحدة

17

محل تجاري

402

87م

حي الوحدة

سنة واحدة

مديرية تنفيذ ابي الخصيب
رقم االضبارة2021/162 :
التاريخ2021/6/ 27:
اىل املنف�ذ علي�ه  /رشكة اتصالنا ع�رب العراق
لالتصاالت املحدودة يمثلها الرئيس التنفيذي
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن رشح مركز
رشط�ة االمام ع�يل بكتابهم املرق�م  4308يف
 2021/6/10ورشح املجل�س البل�دي ملنطقة
مناوي باش�ا بالعدد  294يف  2021/6/26إنك
مجهول�ة محل اإلقامة ولي�س لك موطن دائم
او مؤقت او مختار ،يمكن اجراء التبليغ عليه،
واس�تنادا للم�ادة ( )27م�ن قان�ون التنفيذ،
تقرر تبليغك اعالنا ً بالحضور يف مديرية تنفيذ
ابي الخصيب خالل خمسة عرش يوما تبدأ من
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي وفق
القانون:
اوص�اف املحرر :قرار حكم صادر من محكمة
بداءة اب�ي الخصيب بالع�دد /159ب2019/
وامل�ؤرخ يف  2019/10/7واملكتس�ب الدرجة
القطعية يتضم�ن إلزام املدين أع�اله بتأديته
للدائ�ن عبدالكري�م منصور ع�يل بمبلغ قدره
اثنان وعرشون مليون وتس�عمائة وس�بعون
ألف وخمسمائة دينار
املنفذ العدل
احمد فالح حمودي
��������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2872ب2021/2
التاريخ 2021/6/27
اىل املدعى عليه  /ماهر رحيم نشمي
اق�ام املدع�ي (خال�د راق�ب نعم�ه ) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي يطل�ب فيها
الحك�م بمنع معارضت�ه باالنتف�اع يف العقار
املرق�م  371الرهيمه ولثب�وت مجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار
مختار ح�ي الرضوي�ة الرابعة عي�ى محمد
الغ�زايل لذا قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن للحض�ور يف
موع�د املرافعة املص�دف يف ي�وم 2021/7/8
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته

املهندس
حيدر جسام محود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن
ق�دم املواط�ن ( زه�ري مؤي�د داود ) الدعوى
لتغي�ري ( اللق�ب ) وجعل�ه ( الزه�ريي ) بدال
م�ن ( زابطيه ) فمن لدي�ه حق االعرتاض عى
ذل�ك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوما وفق امل�ادة  22من قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
��������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4579 :ب2018/5
التاريخ 2021/4/19:
اعالن
بناءا ع�ى الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة
بازالة ش�يوع العقار املرق�م  17/3100براق
يف النج�ف علي�ه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع
العقار املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته
ادن�اه فعى الراغب�ن بال�رشاء مراجعة هذه
املحكمة خالل (خمس�ة عرش) يوما من اليوم
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيم�ة املقدرة
بموج�ب صك مص�دق الم�ر محكم�ة بداءة
النجف وص�ادر من مرصف الرافدين رقم ()7
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة
الثاني�ة ع�رش م�ن الي�وم االخري م�ن االعالن
يف ه�ذه املحكمة وعى املش�رتي جل�ب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسن حمزة
االوص�اف :العق�ار املرق�م  17/3100ب�راق
يف النج�ف عب�ارة ع�ن بناية تقع عى ش�ارع
بعرض  60مرت (شارع املدينة) وهي ركن من
جهة ش�ارع املدينة يحت�وي عى ثالث محالت
مغلق�ة لحظة الكش�ف ومكتب بأس�م مكتب
االق�ى املصاع�د بمس�احة  4×2ومحل لبيع
االركيالت اما الجهة الثانية ش�ارع بعرض 20
مرت يحت�وي عى كويف ش�وب وعرصة فارغة
للسقوط درجة عمرانه رديئة اما املحل الركن
مش�غول من قبل حس�ن عبد زيد علوان وهو
يرغ�ب بالبق�اء يف العق�ار بع�د البي�ع بصفة
مس�تأجر علم�ا ان املس�احة الكلي�ة للعق�ار
 679,80م�رت وان القيم�ة الكلية للعقار مبلغ
( )1,701,000,000مليار وس�بعمائة وواحد
مليون دينار

اعالن
إىل الرشيك�ه معصوم�ه احم�د حس�ن رض�ا
توج�ب عليك الحض�ور إىل صندوق االس�كان
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك
باملوافق�ه ع�ى قيام رشيك عيل عبد الحس�ن
جاس�م حمادي بالبناء عى حصته املشاعه يف
القطعه املرقم�ه  36584/3حي العداله خالل
مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال .
��������������������������������������
اىل الرشيك الذي ال يحرض  /عيل عبد الحس�ن
عبادي اقتىض حض�ورك اىل مقر بلدية النجف
لغ�رض اص�دار إج�ازة البن�اء للعق�ار املرقم
( )3 / 51896حي النداء خالل مدة عرشة أيام
وبخالفه س�يتم اصدار االجازة دون حضورك
طالب االجازة  /سعد خضري عباس .
��������������������������������������
اعالن
ق�دم املواط�ن ( عام�ر مؤي�د داود ) الدعوى
لتغي�ري ( اللق�ب ) وجعل�ه ( الزه�ريي ) ب�دال
م�ن ( زابطيه ) فمن لدي�ه حق االعرتاض عى
ذل�ك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوما وفق امل�ادة  22من قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
��������������������������������������
اعالن
ق�دم املواط�ن ( س�مري مؤي�د داود ) الدعوى
لتغي�ري ( اللق�ب ) وجعل�ه ( الزه�ريي ) ب�دال
م�ن ( زابطيه ) فمن لدي�ه حق االعرتاض عى
ذل�ك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوما وفق امل�ادة  22من قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
��������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الخرض
العدد /445ب2021/
التاريخ 2021/6/24
اىل املدعى عليها  /ايمان كريم كاظم
اق�ام املدعي عيل كري�م كاظم علي�ك الدعوى
البدائي�ة بالع�دد /445ب 2021/ل�دى ه�ذه
املحكمة والت�ي يطلب الحكم بازالة الش�يوع
العق�ار املرق�م  342/144مقاطعة  3الخرض
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ ومرفقة اشعار مختار املنطقة الصوب
الصغري مالك لعيوس غازي عليه تقرر تبليغك
اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور
ام�ام هذه املحكمة التاس�عة صباحا من يوم
املرافع�ة  2021/7/14وعند عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ماجد شهيد اليارسي
��������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /518 :ش2021/
التاريخ 2021/6/27
اعالن
اىل املدعى عليه  /يونس محمد يونس مجهول
محل االقامة
اعالن
اقامت املدعية (نهاية محي�ل حمود) الدعوى
املرقم�ة /518ش 2021/وموضوعها تفريق
للهجر وان موعد املرافعة فيها يوم 2021/7/7
الس�اعة الثامن�ة صباح�ا وملجهولي�ة مح�ل
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ن محليتن
رس�ميتن يوميتن ويف حالة عدم حضورك او
حض�ور من ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وفقا لالصول
القايض
باسم يوسف الزيادي
��������������������������������������
تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالعدد
 2397يف  2021/6/21اع�الن محكم�ة بداءة
الكوف�ة تبل�غ مس�احته  163.8م 2خط�ا
والصحيح هو تبلغ مساحته 163,8
لذا وجب التنويه
��������������������������������������
مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2021/100 :
التاريخ 2021/2/15
� 1الرتبة ش .م
 � 2اس�م امل�دان الرباعي واللق�ب عالء حمزة
عبود حسن
 � 3الوح�دة  :مديرية رشطة محافظة النجف
االرشف واملنشات
 � 4رقم القضية 2021/100 :
 � 5املادة القانونية  5من ق ع د رقم  14لسنة
 2008املعدل
 � 6خالصة الحكم
 � 1تعدي�ل مادة االحالة من امل�ادة  5اىل املادة
/5اوال م�ن ق ع د رقم 14لس�نة  2008املعدل
بداللة املادة  31من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 2الحب�س الش�ديد بحق امل�دان ش  .م عالء
حمزة عبود حس�ن ملدة خمس س�نوات وفق
اح�كام املادة /5اوال من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008املعدل اس�تنادا الحكام املواد /61اوال و
/ 69اوال من ق ا د رقم  17لسنة 2008
لغيابه للفرتة من  2021/6/6ولحد االن
 � 3ط�رده من الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل
كعقوبة تبعية استنادا الحكام املادة /38ثانيا
م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة  2008املع�دل بعد
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة
/89اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 4اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء
القب�ض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر
بحق�ه وال�زام املواطن�ن باالخب�ار عن محل
اختفائه استنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا
من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 5حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقول�ة
اس�تنادا الحكام املادة /69رابعا من ق أ د رقم
 17لسنة 2008
 � 6احتس�اب اتعاب املحامية املنتدبة شيماء
حمزة مجيد البالغة  25,000خمسة وعرشون
الف دينار عراقي ترصف لها من خزينة الدولة
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
قرار ص�در باالتف�اق غيابيا قاب�ال لالعرتاض
وافهم علنا بتاريخ 2021/2/15
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
��������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة بداءة الدجيل
العدد  / 171 :ب 2021 /
التاريخ 2021 / 6 / 24 :
اىل املدعى عليه  /رسول عباس جبار
م  /تبليغ بقرار الحكم الغيابي
اق�ام املدعي يارس نوري عقيل ضدكم الدعوى
املرقم�ة  / 171ب  2021 /امام هذه املحكمة
وص�در القرار غيابي بحق�ك فيها بالعدد 171
 /ب  2021 /واملتضم�ن الزام�ك بدف�ع الدين
الذي بذمتك ولعدم معرفة محل اقامتك قررت
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بواس�طة صحيفتن
محليت�ن وعن�د ع�دم اعرتاض�ك ع�ى القرار
يعترب القرار مكتس�با الدرج�ة القطعية وفقا
للقانون .
القايض
معد نجم عبيد
��������������������������������������
اىل الرشيك الذي ال يحرض  /سالم احمد كاظم
اقت�ىض حض�ورك اىل مق�ر بلدي�ة الحيدري�ة
لغ�رض اص�دار إج�ازة البن�اء للعق�ار املرقم
( )116 / 1123خ�ان الحم�اد خ�الل م�دة
عرشة أيام وبخالفه سيتم اصدار االجازة دون
حضورك طالب االجازة  /مثنى جواد جليل
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

أطعمة تعجل بشيخوخة املرأة
طبق اليوم

سلطة البنجر باجلبن الفيتا

املقادير:
 4ثمرة بنجر  ،مكعبات
جبن فيتا مكعبات
 2ملعقة كبرية كزبرة مقطعة
 1ملعقة صغرية خل بلسمي
 1ملعقة كبرية زيت زيتون
ملح
فلفل اسود مطحون
خطوات التحضري:
يف بولة متوسطة الحجم ضعي البنجر و الكسربة و قلبي.
يف بولة اخرى ضعي الخل البلس�مي و زيت الزيتون و امللح و الفلفل و
قلبي.
ضع�ي مزيج الخ�ل و التوابل عىل مزيج البنج�ر و قلبي حتى يتجانس
املزيج.
ضعي البولة يف الثالجة ملدة  30دقيقة قبل التقديم.
قدمي سلطة البنجر بالجبن الفيتا كمقبالت عىل سفرتك مع الدجاج.

المتاهات

تج�د امل�رأة بع�د بلوغ الس�تني نفس�ها
مضط�رة الختيار نظ�ام غذائي صحي،
ألن ما تتناوله يف هذا العمر يمكن أن يزيد
من األوجاع واآلالم وزيادة الوزن وعملية
الش�يخوخة.ووفقا ملوق�ع «إي�ت ذيس
ن�وت ذات» الطبي ،فإن�ه يجب التخلص
من النظ�ام الغذائي ،ال�ذي يحتوي عىل
كميات غري رضورية من السكر املضاف

والدهون املشبعة والصوديوم.املرشوبات
الس�كرية والغازية :تحت�وي املرشوبات
الغازي�ة وعصائ�ر الفاكه�ة ع�ىل كمية
كبرية م�ن الس�كر ،وربطت الدراس�ات
بش�كل مبارش ب�ني االس�تهالك املنتظم
للمرشوبات الس�كرية وأم�راض القلب،
وتعترب أمراض القلب هي السبب الرئيس
لوف�اة الس�يدات يف الوالي�ات املتح�دة.

وكانت إحدى الدراس�ات التي تتبعت 80
ألف امرأة عىل م�دار  22عامً ا قد وجدت
أن النس�اء اللوات�ي تناول�ن املرشوب�ات
السكرية يوم ًيا معرضات لخطر اإلصابة
بالنقرس بنس�بة  % 75أكثر من غريهن.
األطعمة املقلية :كش�فت دراسة سابقة
أن تس�خني الزي�ت يقل�ل م�ن كمي�ة
األحماض الدهنية املتعددة غري املشبعة.

«تاي تيش» ..متارين تقلل حميط اخلرص
أظهرت دراس�ة جديدة أن الحركات البسيطة والتنفس العميق
التي يتم القيام بها أثناء ممارسة تمارين «تاي تيش» يمكن أن
تكون مفيدة بنفس درجة ممارسة التمارين الرياضية العادية
للحد من انتشار أمراض منتصف العمر ،وتقليل محيط الخرص
وفقا ملا نرشته «ديي ميل» الربيطانية.و»تاي تيش» هو ش�كل
من أش�كال تمارين العقل والجس�م التي توصف بأنها تمارين
تأم�ل أثن�اء الحركة ويمارس�ها املاليني حول العالم لتحس�ني
الصحة واليقظة.وقام باحثون من جامعتي كاليفورنيا وهونغ
كونغ بتتبع حجم الخرص للمش�اركني املتطوعني يف الدراس�ة،
وهم إما لم يمارس�وا أي تمارين رياضي�ة أو تاي تيش ملدة 12
ً
أس�بوعا.كما توصلوا إىل أن تمارين تاي تيش فعالة ،مثلها مثل
التماري�ن التقليدية ،فيم�ا يتعلق بتقليل محي�ط الخرص لدى
البالغ�ني يف منتص�ف العم�ر وكبار الس�ن ،الذي�ن يعانون من
السمنة املفرطة.
مشكلة شائعة
وركزت الدراسة عىل األشخاص ،الذين يعانون من حالة تعرف
باس�م الس�منة املركزية ،وهي عبارة ع�ن وزن زائد يتكون يف
الغالب حول منطقة الخرص.
وتعد الس�منة املركزية أحد املظاهر الرئيسية ملتالزمة التمثيل
الغذائي وهي مش�كلة صحية ش�ائعة ل�دى البالغني يف مرحلة

منتصف العمر.انتظم املش�اركون بالدراسة يف تدريبات ضمت
مجموعت�ني إحداهما لتماري�ن تاي تيش واألخ�رى للتمرينات
الرياضية التقليدية ملدة س�اعة واحدة ثالث مرات يف األس�بوع
ً
أس�بوعا تح�ت إرشاف مدرب�ني متخصصني.واعتمد
مل�دة 12
برنام�ج تدري�ب تاي تيش عىل أس�لوب يانغ للت�اي تيش ،وهو
ً
شيوعا ،فيما تنوعت التمارين التقليدية ما بني
األسلوب األكثر
امليش الرسيع وأنشطة تدريب القوة.
تقليل محيط الخرص
كما اكتش�ف الباحثون ،عند قي�اس محيط الخرص ومؤرشات
أخ�رى للصح�ة األيضي�ة بع�د  12أس�بوعا ً ث�م  ،38ح�دوث
انخف�اض يف قي�اس محيط الخرص للمش�اركني من مجموعة
ً
باملقارنة مع
تدريبات تاي تيش والتمارين الرياضية التقليدية،
مجموع�ة التحكم .وكان لتقليل محيط الخ�رص تأثري إيجابي
ع�ىل الكوليس�رتول الجيد ،لكنه لم يرتج�م إىل اختالفات يمكن
ً
الدم.وفق�ا للباحثني ،فإن
اكتش�افها يف الجلوك�وز أو ضغ�ط
النتائ�ج الت�ي تم التوصل إليه�ا ،يمكن أن يس�تفيد البالغني يف
مرحلة منتصف العمر وكبار الس�ن ،الذين يعانون من السمنة
املركزي�ة ،يف تقلي�ل محيط الخ�رص بأقل مجه�ود إذا كانوا ال
يفضلون أو ال يمكنهم ممارس�ة التمارين الرياضية التقليدية
بسبب محدودية الحركة أو ألي أسباب أخرى.

حل اللغز

حقائق صحية لرشب الساخن أثناء احلر
ن�رش موق�ع Things You Must Know
تقري�رًا يتضم�ن  10حقائ�ق متعلق�ة
بالصحة ربما لم يعرف البعض عنها من
قب�ل .ذكر التقرير أنه م�ع إصدار نتائج
الدراس�ات واألبح�اث العلمي�ة الجديدة
بش�كل يومي ،بات من الصعب تتبع كل
ما هو جدي�د يف مجال الصحة والعافية.
لهذا تم جمع عدد من املعلومات الجديدة
واملث�رية لالهتم�ام والدهش�ة يف نف�س
الوقت فيما يي:
 -1امل�رشوب الس�اخن أثن�اء الطق�س
الحار
ربم�ا يعتق�د البع�ض أنه يمك�ن تناول

مرشوب بارد لتقليل الش�عور بالطقس
الح�ار .ولكن أظهرت األبحاث أنه يف يوم
ح�ار ،يمكن أن يس�اعد تن�اول مرشوب
س�اخن يف الحفاظ عىل برودة الجس�م،
ألن�ه عند تن�اول مرشوب س�اخن ،فإن
الجس�م يف�رز الع�رق لتهدئ�ة درج�ة
حرارت�ه .إن زي�ادة التعرق ه�ي املفتاح
لتهدئ�ة الش�عور بالطق�س الح�ار ،لذا
فإن تناول مرشوب ساخن سيحقق تلك
النتيجة املرجوة.
 -2أقوى عضلة يف جسم اإلنسان
يمكنن�ا قي�اس ق�وة العض�الت بط�رق
مختلف�ة .واملث�ري للدهش�ة أن أق�وى

عضلة يف جس�م اإلنسان ليست يف الذراع
والس�اقني وإنما هي عضل�ة الفك ،التي
يمكن أن تم�ارس أكرب قدر من الضغط.
تش�ري الدراس�ات إىل أن الف�ك الب�رشي
يمك�ن أن يغلق األس�نان بق�وة تصل إىل
حوايل  91كيلو غرام أو  890نيوتن!
 -3عظام اليدين والساقني
يحم�ل جس�م اإلنس�ان عند ال�والدة ما
يق�رب م�ن  300عظم�ة وغ�روف،
والت�ي تندم�ج يف النهاية بحل�ول الوقت
الذي يبلغ فيه سن الرشد .يتكون جسم
اإلنس�ان البالغ من  206عظمات ،يرتكز
 106منها يف اليدين والساقني واألقدام.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهني�اً :ح�اول أن تنخ�رط أكث�ر يف عمل�ك ،
واألفضل أن تكم�ل املهام التي تطلب منك دون
كس�ل أو تأخري  ،رقم حظك له�ذا اليوم يا برج
الحمل ه�و  .8عاطفياً :ال تس�تفز مع الرشيك
بأفعال�ك  ،فق�د يفاجئك برد فع�ل غري متوقع
وستكون النتائج كارثية عىل عالقتك.

امليزان
مهنياً :اح�ذر من األمور الش�خصية أو املهنية
واب�ق عىل الحياد .قد تجعل�ك الظروف تعارض
أو تج�د أنك غري قادر ع�ىل مواكبة حقيقة رقم
حظك لهذا اليوم  ،امليزان أو االنزعاج منها .يبلغ
من العمر  7سنوات .عاطفياً :إذا كنت تمزح

الثور
مهنياً :أحوالك تتحس�ن تدريجيا ً خصوصا ً بعد
الق�رارات الحاس�مة الت�ي اتخذته�ا لتوضيح
موقفك بش�كل عم�ي  ،رقم حظ�ك اليوم برج
الث�ور ه�و  .5عاطفي�ا :تقوم بدع�وة الرشيك
ليك�ون معك ويقيض وقتا طيبا متناس�يا األلم
الذي سببته له خالل الفرتة املاضية

العقرب
مهني�اً :حاول االبتع�اد عن املناقش�ات التي ال
تعمل  ،وحاول الرتكي�ز عىل ما هو أكثر أهمية
من أج�ل إعطاء أفض�ل رقم حظ له�ذا اليوم ،
برج العقرب  ،هو 4
عاطفياً :عامل الرشيك كما يستحق خاصة إذا
كنت مقتنعا ً بمستقبل تعامالتك معه

اجلوزاء
مهنياً :ق�د تواجه أزمة مالية مفاجئة بس�بب
زميل�ك أو أح�د أف�راد أرست�ك  ،ويت�م تكليفك
بس�ؤال لحلها .رقم حظك لهذا اليوم  ،الجوزاء
 ،ه�و  .2عاطفياً :يس�عدك الرشيك باقرتاحاته
ويطمنئ عقلك ويس�اعدك عىل تجاوز األش�ياء
التي كنت تخىش ذكرها فقط.

القوس
مهني�اً :ح�اول العم�ل يف الظ�ل  ،بعي�دا ً عن جذب
االنتباه  ،فاملشاكل الصغرية يف العمل يمكن أن تولد
كراهي�ة لك .رقم حظك لهذا الي�وم  ،برج القوس ،
ه�و  .1عاطفياً :مفاجأة س�ارة من املحبوب تؤكد
ل�ك أن حبه�م الكب�ري وصدقه�م أكرب مم�ا يمكن
وصفه ويجعل يومك كله ً
مليئا بالفرح والسعادة.

السرطان
مهني�اً :الس�ماء تفتح أمام حل�ول وأنظمة لتظهر
 ،وتب�دأ أعمال�ك وحيات�ك الروتيني�ة يف الع�ودة إىل
طبيعتها.رق�م حظ�ك اليوم برج الرسط�ان هو .9
عاطفياً :أنت تواجه مش�اكل صعب�ة مع الرشيك ،
لكن تجنب أي نقاشات قاسية معهم  ،خاصة اليوم
 ،حتى ال تنتهي األمور بينكما يف طريق مسدود.

اجلدي
مهني�اً :الخالف�ات م�ع بع�ض الزم�الء ع�ىل
املس�توى املهني تؤثر عىل ج�ودة العمل  ،وهي
ليس�ت يف مصلحت�ك  ،رقم حظ�ك اليوم يا برج
الجدي هو .8

االسد
مهني�اً :يصع�ب عليك التحك�م يف األعصاب  ،لكن
املطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع يف
املشاكل واالبتعاد عن األفكار املظلمة .رقم حظك
لهذا اليوم يا ليو هو  .6عاطفياً :العزاب عىل وشك
الوقوع يف شبكة الحب ويمكن يف الواقع أن يكونوا
مرتبطني إذا كانت كل الظروف عىل ما يرام

الدلو
مهني�اً :ي�وم واعد بالنجاح ومب�رش بالتقدم يف
مجال العالقات العامة وبالتايل ستكون النتائج
فعال�ة ومفي�دة للغاي�ة رقم حظ�ك اليوم برج
الدل�و هو  .2عاطفياً :رغب�ة الرشيك يف إيضاح
املس�تقبل أم�ر رضوري ومه�م بالنس�بة له ،
ً
صادقا مع بعضكما البعض
فحاول أن تكون

العذراء
مهني�اً :إنك تخطو خطوات كب�رية تحقق فيها
ً
واضحا لتالئم طموحاتك  ،وتفي بواجبك
تقدمً ا
بالكام�ل .رقم حظك اليوم  ،ب�رج العذراء  ،هو
 .3عاطفياً :ال تف�وت فرصة لقاء حبيبك  ،ألنه
يخف�ي الكثري م�ن الحب ل�ك  ،وبالتأكيد اليوم
عطلة لك.

احلوت
مهنياً :أنت تشكو من تأخر املعامالت واالرتباك
 ،وم�ن الحكمة عدم الت�رسع يف األمور لتجنب
أي خيب�ات أم�ل كب�رية ق�د ترغب فيه�ا .رقم
حظك لهذا اليوم  ،برج الحوت  ،هو  .5عاطفياً:
شعاع أمل يلوح يف األفق بعد سلسلة من الغيوم
الداكنة  ،وهذا بسبب العناد والتسلط.
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بغداد يتوج بلقب منتخبات العراق بالقوة البدنية كالسك
المستقبل العراقي /متابعة
توج منتخب بغداد بلقب بطولة منتخب
الع�راق بالق�وة البدني�ة كالس�ك الت�ي
اس�تمرت ليوم�ن بمش�اركة  171العبا
يمثلون عرش محافظات.
وقال رئيس لجنة القوة البدنية كالس�ك
ربي�ع الزبيدي :س�يتم اختي�ار الالعبن
ع�ى هام�ش البطول�ة للمش�اركة يف
مس�ابقتي اسيا يف كازاخس�تان والعالم
يف الربتغال ،لذل�ك حرصنا عى التحضري
له�ذه املنافس�ات مبك�را وكانت فرصة
جيدة للمدربن لالطالع عى املس�تويات ،مبينا ان
ارقاما عراقية جدي�دة يف االوزان الثقيلة تحققت
وتبع�ث ع�ى التف�اؤل يف حصد االوس�مة امللونة
خالل االستحقاقات الخارجية املقبلة.
واضاف الزبي�دي :لقد توج منتخ�ب بغداد بلقب
فئة الش�باب وحل يف املركز الثاني ميس�ان وجاء
بالرتتي�ب الثال�ث النج�ف ،وكذل�ك هيم�ن العبو
منتخ�ب بغداد ع�ى لقب فئ�ة املتقدمن وحصل
ميس�ان عى الرتتيب الثاني وف�از باملركز الثالث

منتخ�ب واس�ط ،منوه�ا بان�ه ج�رى تطبي�ق
القان�ون ال�دويل للعب�ة  WPCوالس�ماح ل�كل
محافظة باملش�اركة بس�تة العبن لكل فئة كحد
اق�ى وثالثة العبن كح�د ادنى وكذلك يحق لكل
محافظ�ة اصطح�اب حكم واحد فق�ط ،وفرض
اظهار نس�خة اصلية م�ن الجواز او مستمس�ك
رس�مي لفئة الش�باب وبالتايل االلت�زام باالعمار
الحقيقية.
واكد ان البطولة استمرت عى مدى يومن متتالين
ومن الس�اعة العارشة صباحا وحتى املس�اء ولم

أملانيا تستعد إلنجلرتا
دون عنرصين أساسيني

اجتامع جديد حيسم موقف ميالن من خاميس
المستقبل العراقي /متابعة

تؤرش اية حالة اعرتاض من قبل الالعبن
او املش�رتكن مم�ا زاد م�ن روح
التناف�س والحرص ع�ى زيادة رفع
االوزان ،مش�ريا اىل ان ه�ذه االمور
تحققت نتيجة حرص اتحاد بغداد
ع�ى تثقيف الالعب�ن واطالعهم
ع�ى القوان�ن وبالت�ايل تجن�ب
وق�وع االخطاء خ�الل البطوالت
الدولي�ة والرس�مية وهذا يدل عى
اس�تيعاب امل�درب والالع�ب لقانون
اللعب�ة بالش�كل الصحي�ح.
يش�ار اىل ان منتخ�ب
الق�وة البدني�ة كالس�ك
حص�د ثمانية اوس�مة
ذهبي�ة وثالث فضيات
وميداليتن برونزيتن
يف بطول�ة العرب التي
اس�تضافتها م�ر
ش�هر اذار امل�ايض
بمش�اركة  11دول�ة
عربية.

كش�ف تقري�ر صحفي إيط�ايل ،عن
تط�ور جديد بش�أن ارتباط خاميس
رودريجي�ز ،صانع ألع�اب إيفرتون،
باالنتقال إىل ميالن.
وس�بق أن زعم�ت تقاري�ر صحفي�ة
أن رودريجي�ز س�يكون بدي�ل ه�اكان
تش�الهانوجلو ال�ذي انتقل مؤخ�رًا إىل
إنرت.
ً
ووفق�ا ملوق�ع «كالتش�يو مريكات�و»
اإليطايل ،فإن صفقة رودريجيز
قد تحس�م لصالح ميالن
نظري  10مالين يورو
فقط.
وأشار املوق���ع
اإليط����ايل إىل
أن خورخ��ي
مينديز ،وكي�ل
رودريجي��ز
ورافائي���ل

رسمي ًا ..برشلونة يعلن رحيل مدافعه

عرض رسمي من ليفربول
لضم كومان ..وبايرن يرد

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن نادي برش�لونة ،رحيل أح�د مدافعيه
بش�كل رس�مي خ�الل املريكات�و الصيف�ي
الجاري.
وقال برشلونة ،يف بيان رسمي ،إن نادي نيس فعل
بند الرشاء يف عقد املدافع الفرني جان كلري توديبو.
وكان توديب�و يلعب م�ع نيس منذ املريكاتو الش�توي

المستقبل العراقي /متابعة
غ�اب ثنائي منتخب أملانيا عن م�ران الفريق ،اليوم األحد،
اس�تعدا ًدا ملواجهة إنجلرتا ،الثالثاء املقب�ل ،يف ثمن نهائي
بطولة يورو .2020
وكشف موقع «سبورت »1عن عدم مشاركة الثنائي إلكاي
جوندوج�ان وأنطوني�و روديج�ر يف تدريبات املانش�افت
الصباحي�ة قب�ل يومن فقط ع�ى املواجه�ة املرتقبة ضد
األس�ود الثالثة.ويعان�ي جوندوجان من كدم�ة يف الرأس،
فيما أصيب روديجر بنزلة برد خفيفة ،ما يعني عدم وجود
عائق كبري أمام ظهورهما أمام املنتخب اإلنجليزي.
وم�ن املقرر أن يخوض روديجر حص�ة تدريب فردية بعد
ظه�ر الي�وم ،حي�ث أن الثنائ�ي سيس�افر يف النهاية مع
الفريق صوب مدينة لندن ملالقة إنجلرتا.
وش�ارك يف م�ران الي�وم  23الع ًب�ا فق�ط ،يف ظ�ل غي�اب
جوندوجان وروديجر ،باإلضافة إىل لوكاس كلوس�رتمان،
الذي يعاني من إصابة عضلية عى مستوى الفخذ.
يذك�ر أن منتخ�ب أملانيا س�يواصل تدريباته بمعس�كره
يف مقاطع�ة بافاري�ا ،حيث ُحرم من خ�وض املران األخري
ع�ى ملعب ويمبيل بأمر من االتح�اد األوروبي لكرة القدم
ً
حفاظا عى العشب.
«يويفا»،

اق�رتب ح�ارس مرمى باي�رن ميونخ من خ�وض تجربة
جديدة يف الدوري الفرني خالل فرتة االنتقاالت الصيفية
الجارية ،حيث لم يتبق س�وى س�اعات قليل�ة عى إعالن
انتقاله ألحد األندية الكربى.
ً
ووفقا ملوقع «س�بورت ،»1فإن الحارس األملاني ألكسندر

المستقبل العراقي /متابعة

يعتق�د نجم الكرة اإلنجليزية الس�ابق واين
رون�ي ،أن عى م�درب املنتخ�ب اإلنجليزي
جاري�ث س�اوثجيت ،تغي�ري طريق�ة لعب
الفريق عند مواجهة أملانيا مس�اء الثالثاء،
يف ثم�ن نهائ�ي كأس أوروب�ا  .2020وكان
س�اوثجيت ق�د اعتمد ع�ى طريقتي اللعب
 3-3-4و 1-3-2-4خ�الل أول  3مباري�ات
للمنتخ�ب اإلنجلي�زي بالبطول�ة ،ولج�أ إىل
الطريق�ة الثاني�ة يف الف�وز ال�ذي حققت�ه
إنجل�رتا ع�ى التش�يك  ،0-1مس�تفيدا من
املهارات الرفيعة للنجم جاك جريليش .لكن
روني ،يؤمن ب�رضورة العودة للعب بثالثي
يف وسط امللعب أمام أملانيا ،ما يعني جلوس
املتألق جريليش ع�ى مقاعد البدالء .وكتب
رون�ي يف مقالة ل�ه بصحيف�ة «ذا تايمز»:
«بعد كل اإلشادة التي قدمتها لجريليش ،لن
أرشك�ه منذ البداية أم�ام أملانيا ،كان واحدا

من�ذ بداي�ة كأس أوروب�ا  ،2020ص�ام
املهاج�م الفرن�ي كيلي�ان مباب�ي ع�ن
التهديف ،ت�اركا ً املهمة إىل زميليه أنطوان
جريزمان وكريم بنزيما.
بنزيم�ا ع�اد حديثا إىل صف�وف «الديوك»
بع�د غي�اب دام  5أعوام ونص�ف ،غري أن
مب�اراة دور ثم�ن النهائي أمام س�ويرسا
اإلثن�ن ( 28يونيو /حزي�ران  ،)2021قد
تكون فرصة للمهاجم «الصامت» إلثبات
ّ
كعبه.حتى اآلن ،نجح املهاجم الشاب
علو
لن�ادي باري�س س�ان جرم�ان يف إخافة
املدافع�ن أكث�ر من ه� ّز الش�باك ،فرغم
أن تجاوزات�ه وتس�ارعاته واخرتاقات�ه
وتسديداته لم تثمر أهدافاً ،لكنها ساهمت
يف نجاح منتخب ب�الده ،كما تربهن ركلة

المستقبل العراقي /متابعة
ً
عرضا رسم ًيا لضم الفرني كينجسيل
قدم نادي ليفربول
كوم�ان ،جن�اح باي�رن ميون�خ ،خ�الل ف�رتة االنتقاالت
الصيفية الجارية.
الدويل الفرني أمىض  6مواسم ناجحة داخل ملعب أليانز
أرين�ا ،لكن�ه يرغ�ب يف تحقيق حلم�ه باللعب ألح�د أندية
الدوري اإلنجليزي ،ال سيما يف ظل رفضه العرض املقدم له
من البايرن لتجديد عقده.
وكش�فت صحيفة «الجازيتا ديللو سبورت» اإليطالية عن
بل�وغ عرض الري�دز حوايل  35مليون ي�ورو لضم صاحب
ال� 25عامً ا.
وقابل النادي األملاني العرض اإلنجليزي بالرفض ،مطال ًبا
مس�ؤويل ليفرب�ول برفع�ه إىل  50ملي�ون ي�ورو من أجل
املوافقة عى بيع الالعب.
وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخرًا برغبة كومان يف
الحصول عى راتب ال يقل عن زميله األملاني لريوي ساني،
من أجل املوافقة عى تجديد عقده مع البايرن.
ويأتي اهتمام ليفربول بض�م كومان ،رغم امتالك املدرب
األملان�ي يورج�ن كلوب العب�ن مميزين يلعب�ون يف مركز
الجن�اح الهجوم�ي ،أمث�ال محمد ص�الح ،س�اديو ماني
وديوجو جوتا.

نوب�ل وق�ع بالفع�ل لن�ادي موناك�و ،حي�ث س�ريتدي
قمي�ص الفريق ملدة عامن عى س�بيل اإلعارة من النادي
البافاري.
وج�اء توقيع صاحب ال� 24عامً ا ع�ى العقد بعدما أكمل
الفحوص�ات الطبي�ة بنج�اح خ�الل الس�اعات املاضية،
حيث س�ينضم مبارشة ملعسكر الفريق ،تحض ً
ريا للموسم
املقبل.

روين يدعو لتهميش جريليش
أمام أملانيا
المستقبل العراقي /متابعة

املايض عى سبيل اإلعارة ،مع أحقية الرشاء نظري 8.5
مليون يورو.
وذكر برشلونة أن النادي سيحصل عى  7مالين أخرى
كمتغ�ريات يف الصفق�ة ،باإلضاف�ة إىل نس�بة م�ن أي
عملية بيع مستقبلية لالعب.
يذكر أن برش�لونة يس�عى ً
أيضا للتخل�ص من املدافع
الفرن�ي صامويل أومتيتي ،هذا الصيف ،إال أن األخري
يرفض الرحيل حتى اآلن.

مبايب ..الديك الذهبي ال يصيح يف يورو 2020

المستقبل العراقي /متابعة

الجزاء التي حصل عليها وترجمها بنزيما
يف التع�ادل أم�ام الربتغ�ال  2-2يف املباراة
الثالثة من دور املجموعات.
وأم�ام املج�ر  ،1-1أدرك رج�ال امل�درب
ديديي�ه ديش�امب التع�ادل بع�د مجهود
فردي من مبابي عى الجهة اليرسى.
وكان يمكن أن نش�اهد اس�مه عى الئحة
مم�رري الكرات الحاس�مة ،لو ل�م يرفع
الحكم راية التسلل عى اله ّداف بنزيما ،أو
حتى عى قائمة اله ّدافن لوال تألق حارس
رعن املجر.
املهام الدفاعية
يف املب�اراة م�ع األمل�ان ،أوكل�ت إىل مبابي
مهام دفاعية أيضا.
وملباب�ي وديش�امب قصة قديم�ة يف هذا
اإلط�ار تجددت مع «ي�ورو  ،»2020فبعد
مباراة فرنس�ا أمام أس�رتاليا يف مونديال

م�ن أفضل العبي إنجلرتا أمام التش�يك ،وال
يعني األم�ر أني رأيي فيه تغ�ري» .وأضاف:
«تفك�ريي مرتكز عى طريقة لع�ب أملانيا،
منافس�ون مختلف�ون يتطلب�ون مقاربات
مختلفة ،ومباراة الثالثاء مصنوعة خصيصا
من أج�ل ماركوس راش�فورد وليس جاك،
إنه�م (األمل�ان) يم�ررون من ط�رف آلخر،
يحرك�ون الك�رة يف مناط�ق الجناحن ،ثم
يصلون بالكرة إىل منطق�ة الجزاء ،وعندما
تحص�ل عى الك�رة ،يريدون من�ك االعتماد
عى التمري�رات القصرية ألنه�م متقدمون
ويريدون ممارس�ة الضغط العايل يف أرجاء
امللع�ب» .وتاب�ع« :كلم�ا امتلك�ت العبن
يريدون االحتفاظ بالكرة بن أقدامهم ،كلما
أرادوا هم ممارس�ة الضغط ،ولذلك سألجأ
إىل الع�ب يجري ع�ى الطرف بجانب هاري
كن ،بدال من جاك ،تعليماتي س�رتتكز عى
مهاجمة املس�احات خلف الظهريين عندما
يتقدمان لألمام.

روس�يا  ،2018انتق�د ديش�امب املهاجم
الش�اب بق�وة ،معت�ربا أن�ه ال يش�ارك يف
الهجمات أو يبذل جهودا كبرية وكأنه يريد
أن يدخر ق�واه ليكون أكث�ر فعالية أمام
مرمى املنافس.وقبيل انطالق منافس�ات
كأس األمم األوروبية  ،2020مازح مبابي
«ديدييه» أثناء مؤتم�ر صحفي قائالً «إذا
كنت ال أريد الركض ،فقد ال ألعب!» ،ووعد
ّ
ل�دي للفري�ق ،إن كان
أن «أب�ذل كل م�ا
هجوميا ً أو دفاعياً».
كان ذل�ك إقرارا من املهاج�م الباريي أن
مدربه ينتظر الكثري من الجهود الدفاعية
من معظم املهاجم�ن ،وتابع «لكنه يريد
أيضا ً ان نحتفظ بالطاقة كي نهاجم».
وأضاف «بالتأكيد يجب مس�اعدة الزمالء
غ�ري أن املهاجم�ن موج�ودون ليكون�وا
يف نهاي�ة السلس�لة ،أن يكون�وا يف األمتار

األحد ،إنها لن تش�ارك يف أوملبي�اد طوكيو الصيفي هذا
العام.
وعش�ية انطالق بطول�ة ويمبلدون قالت س�ريينا (39
عام�ا) للصحفي�ن «نع�م .بالفع�ل أنا خ�ارج قائمة

قالت نجمة التنس األمريكية املخرضمة سريينا وليامز،
التي حصدت  23لقبا يف البطوالت األربع الكربى ،اليوم

ووضع البايرن بن ًدا يف عقد اإلعارة يمنحه خيار اس�تعادة
الحارس الش�اب بع�د عام واحد فقط ،م�ا يعني إمكانية
عدم استكمال فرتة اإلعارة حتى نهايتها ،حال أراد النادي
األملاني.
وم�ن املقرر أن يت�درب نوبل تحت قي�ادة الكرواتي نيكو
كوفات�ش ،امل�درب األس�بق لباي�رن ،والذي ت�وىل تدريب
موناكو العام املايض.

وتأتي هذه الخطوة من نوبل بعدما فشل يف الحصول عى
فرصة اللعب بانتظام يف أول مواسمه بملعب أليانز أرينا،
نظرًا الحتكار مانويل نوير مركز حراسة املرمى لصالحه
بمختل�ف البطوالت .يذكر أن نوبل انضم إىل بايرن ميونخ
العام املايض يف صفقة انتقال حر ،وذلك بعد انتهاء عقده
مع شالكه األملاني ،ليوقع لبطل البوندسليجا حتى
صيف .2025

بواتينج يرتك حتليل اليورو من أجل هريتا برلني
المستقبل العراقي /متابعة
توص�ل هريت�ا برل�ن ،التف�اق م�ع ش�بكة
تليفزيونية ،إلعفاء كيف�ن برينس بواتينج
من عقده كمحلل لبطولة أمم أوروبا «يورو
 ،»2020لك�ي يتمكن من حض�ور تدريبات

الفريق اإلعدادية للموسم الجديد.
وكان بواتين�ج 34 ،عاما ،بصدد العمل حتى
نهاي�ة بطول�ة أم�م أوروبا ي�وم  11تموز/
يولي�و ،ويف البداية عانى م�ن أجل الحصول
عى إعفاء من عقده.
ولك�ن هريتا أكد اليوم األح�د ،التوصل لحل،

وس�ينضم بواتين�ج لتدريب�ات ما قبل
املوس�م يوم األربعاء ،بع�د يوم من آخر
تواجد له يف تحليل البطولة.
ويبدأ فريق هريتا برلن حملته يف املوسم
املقب�ل بمواجه�ة كول�ن ي�وم  14آب/
أغسطس.

بيل :أتعرض ألسئلة غبية طوال الوقت
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف جاريث بيل ،نجم ويل�ز وريال مدريد،
ً
مس�تقبال مع منتخب
عن موقف�ه من اللعب
بالده.
وأنه�ى بيل مقابلة صحفية ،عقب الخس�ارة
أم�ام الدنم�ارك يف ثم�ن نهائي الي�ورو ،بعد
سؤاله عن مستقبله الدويل ،وهل سيكون هذا
اللقاء األخري مع ويلز.

الثالثن األخرية وأن يكونوا حاسمن قدر
اإلمكان».
الثنائي جريزمان  -بنزيما
فيما ع�رف ب�»املثل�ث الذهب�ي» للديوك،
خطف الثنائي جريزمان وبنزيمة األضواء
حت�ى اللحظة يف هذه املس�ابقة القارية،
مع هدف ملهاجم برشلونة اإلسباني أمام
املج�ر وهدف�ن ملهاجم ري�ال مدريد أمام
الربتغال .2-2يف حن أرخى «التعطيل» عن
التهدي�ف بظالله عى «كي�ه أم ،»7أفضل
ه� ّداف يف ال� «لي�ج »1يف املواس�م الثالثة
املاضية.ومنذ هدفه وتمريرته الحاس�مة
لجريزم�ان يف ودي�ة ويلز  1-3اس�تعدادا ً
لنهائيات البطولة القارية ،يواصل مبابي
صيامه م�ع سلس�لة من أرب�ع مباريات
متتالية ،وإجمايل  382دقيقة من دون اي
هدف.

سريينا وليامز تؤكد غياهبا عن األوملبياد

موناكو حيصل عىل توقيع حارس بايرن ميونخ

المستقبل العراقي /متابعة

لياو جناح ميالن ،عرض عى الروسونريي
إج�راء صفقة تبادلية م�ع إيفرتون تضم
الالعبن.
وأوض�ح أن مي�الن لدي�ه ش�كوك بش�أن
الحال�ة الجس�دية لرودريجي�ز ،وع�دم

انتظام�ه يف املش�اركة باملباري�ات خ�الل
املواسم األخرية.
وذك�رت أن مس�ؤويل مي�الن س�يعقدون
ً
اجتماع�ا م�ع ميندي�ز ،األس�بوع املقبل،
لتقييم جدوى صفقة رودريجيز.

وق�ال بيل ،يف مقابلة صحفي�ة أخرى أبرزتها
شبكة «سكاي سبورتس»« :أريد االستمرار يف
اللعب .يسأل الناس أسئلة غبية طوال الوقت،
لكن من الواضح أنني أحب اللعب مع ويلز».
وأضاف« :سأش�ارك مع ويلز حتى اليوم الذي
أتوقف فيه عن لعب كرة القدم».
وتاب�ع« :لق�د بدأنا للت�و التصفي�ات املؤهلة
إىل كأس العال�م  ،2022ونح�ن بحاج�ة إىل
االستفادة من هذه التجربة (اليورو)».

واختتم« :أشعر بأن
لدينا أسلوب لعب
رائع عندما نكون
جيدي�ن ،ونحتاج
إىل الحف�اظ ع�ى
هذه الثقة ،ومواصلة
لع�ب ك�رة الق�دم،
وأعتق�د أن يمكنن�ا
التأهل إىل كأس العالم».

املشاركن يف األلعاب األوملبية عى حد علمي».
وتنطل�ق دورة طوكي�و الصيفي�ة املؤجل�ة م�ن العام
امل�ايض ،بس�بب ف�ريوس كورون�ا يف  23يوليو/تموز
املقبل.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2402االثنين  28حزيران 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

كرار علي مكطوف

علي جبار عطية

التطرف كخطاب مواجهة

موس حجي رايض!

طرح�ت يف العامل�ن العرب�ي واالس�امي مجموعة كبرية من املش�اريع
الفكري�ة ملعالجة االش�كاالت الناتج�ة عن الخطاب الديني بش�كل عام
واملتطرف بشكل الخاص يف محاولة محمودة إلشاعة فهم آخر للظاهرة
الديني�ة وخطابها ،غري الفهم التقلي�دي املهيمن ويبدو كما هو ماحظ
ان ه�ذه املش�اريع ل�م تحقق األمل املنش�ود منه�ا يف تقلي�ص هيمنة
ه�ذه الخطاب�ات التقليدية او الحد منها عىل األق�ل ،بل اصبحت البلبلة
واالضطرابات الفكرين الناتجن من انحس�ار الخط�اب العقاني هما
اكث�ر حدة مما س�بق ،حيث يب�دو وكأننا فقدنا االمل اىل االبد يف ش�يوع
وترس�يخ منهجي�ة مغاي�رة يف فهم ال�راث .لتبقى املش�كلة املطروحة
ع�ىل النخب الفكري�ة وقادة الراي يف مجتمعاتنا ع�ىل حالها ابدا منذ ان
بدأن�ا نهضتنا الحديثة يف منتصف القرن التاس�ع عرش اال وهي اجراح
املنهج الفعال يف تحقيق نهضة حقيقية تنافس ما انجز الغرب ،وبالتايل
ايجاد املس�افة النقدي�ة املطلوبة بيننا وبن الراك�م الهائل الرث فكري
يثق�ل ظهورن�ا منذ ق�رون االرث ال�ذي اعتدنا ان نس�ميه ال�راث انها
املس�افة املطلوب�ة لكل طرح ج�دي حول ماهية الراث ط�رح يراد منه
االصاح الفعيل والجدي للمش�اكل التي ترزح تحتها مجتمعاتنا العربية
واالسامية .ويا لها من مهمة عظيمة ال يقوم بها اال مثقف ملتزم يعي
دوره ومس�ؤوليته يف املجتمع وذلك من اجل تجاوز االختزاالت الخطرة
والتبس�يطات التي ال تغتفر التي يكتظ بها الخطاب االسامي التقليدي
املنترش حاليا بش�كل واسع س�واء يف االعام بكل اشكاله او يف الكتابات
االيدولوجية املتملقة التي تتنك�ر لرشوط املعرفة العلمية وال عاقة لها
بها ال من قريب او بعيد ،ومما يؤس�ف ل�ه ان هذه الكتابات التي تغلف
نفس�ها بالعلمي�ة يف حن انها متخمة بااليدلوجي�ا وغالبا ما يكون هذا
الخطاب متواطئا مع الخطاب الس�يايس لهذه الدرجة او تلك.اننا ندفع
ثمنا باهضا ملزيج خطر من السياس�ة واملال والدين ،تمسك بوقته دول
عديدة وتضخمه وتس�وقه عرب مؤسس�ات ال حرص له�ا ،اننا نعيش يف
منطق�ة متخمة باملق�دس لكن املدنس ه�و الذي يحرك خي�وط اللعبة
فيه�ا .وم�ن الطبيع�ي ان نحيا جميع�ا تضامنا تاريخيا م�ع تراث هذا
املجتمع لك�ن هذا التضامن ال يعني االنحي�از واالصطفاف غري العلمي
مع�ه او االنغماس يف التربيرية الفجة التي يصنعها الخطاب االس�امي
التقلي�دي واملتطرف معظم االحيان .انا ادرك تماما ان املش�كلة ليس�ت
فكرية فقط لكن الجانب الفكري فيها ذو اولوية حاس�مة بكل تاكيد اذ
يبدوا ان العقل والتفكري العقاني بدا يخرس معركته يف الباد االس�امية
وهو امر يتضاد تماما مع منطق التاريخ الذي برش فاس�فته بالصعود
التدريج�ي والظاف�ر للعق�ل بالتزامن مع انحس�ار كل انم�اط التفكري
االخ�رى املتعارضة معه وهو االمر الذي كان يبرش به هيجل اذ ان الدين
والفلسفة سيختفيان امام مسرية العلم الظافرة.

اس�توقفني تمثاله الربونزي للفنان النحات فاضل مسري يف حديقة مبنى
القش�لة عىل ضفة نهر دجلة يف بغداد ..هكذا رأيت الفنان والكاتب سليم
البرصي (س�ليم عب�د الكريم البرصي) ال�ذي ولد يف /محل�ة الهيتاوين
ببغداد م�ن أرس ٍة من الكرد الفيلية س�نة  .١٩٢٦بدا البرصي بطول ٢٧٥
ً
ً
تنكرية بالس�دارة الفيصلي�ة البغدادية ،وبالبدلة
حفلة
س�م كمن حرض
الت�ي ارتداه�ا يف مسلس�ل (الذئ�ب وعي�ون املدين�ة) ،و(الن�رس وعيون
املدين�ة) ١٩٨٣/ملؤلف�ه ع�ادل كاظ�م ،ومخرج�ه إبراهيم عب�د الجليل،
بش�خصية (غف�وري) وهي غري البدل�ة التي ُعرف به�ا يف (الجراوية) يف
أش�هر دور لعب�ه يف الدراما يف مسلس�ل (تحت موس الحاق) منذ س�نة
 ١٩٦١حتى س�نة  ،١٩٦٩فقد كانت حلقات املسلسل التي ألفها البرصي
وتناوب ع�ىل إخراجها عدة مخرجن آخرهم عمانوئيل الرس�ام املعروف
ً
مبارشة قبل مجيء جهاز التصوير الصوري
ب�(ع .ن .ر) ُتبث عىل الهواء
املغناطييس (الفيديو تيب) الذي دخل العراق سنة  ١٩٦٤ف ُعرضت حلقات
تجاوزت الخمس�ن حلق�ة عىل الهواء من دون تس�جيل ،ولكن يف س�نة
 ١٩٦٩ج�رى اختيار خمس حلقات منها للتس�جيل بعنوان (تحت موس
الحاق) ،ث َّم أُخذت س�يناريوهات الحلقات األخرى لتظهر يف مسلس�اتٍ
أُخرى مثل( :كاسب كار) ،١٩٧٠/و(وجهة نظر) ،١٩٩٠/و(إىل من يهمه
األم�ر) :حس�بما يذكر الفنان حمودي الحارثي يف ح�وار معه أُجري و ُبث
عىل قناة اليوتيوب س�نة  .٢٠١٩برع البرصي يف تجس�يد دور الشخصية
الش�عبية البغدادية البس�يطة حاقا ً يعرف أُصول املهنة ،كما برع يف لعب
شخصية املوظف األرشيفي املنيس يف تمثيلية (الرصخة) التي أعدها عبد
الوهاب الدايني عن قصة لنجيب محفوظ ،وأخرجها إبراهيم عبد الجليل،
وال يزال صدى رصخته مع كلمة (ليش؟) يرن يف إذن كل مدير له حاشية
تحجب املوظفن املهمشن عنه! كانت أدواره السينمائية ال تتناسب مع
قدرات�ه األدائي�ة التلقائية التي ُع�رف بها َّ
فمثل يف فل�م (أوراق الخريف)
 ١٩٦٤للمخرج حكمت لبيب ،مع راسم الجمييل ،وسهام السبتي .و(فائق
يت�زوج) ١٩٨٤للمخرج إبراهيم عبد الجليل ،مع قاس�م املاك ،وإبراهيم
ج�ال .و(عم�ارة  ١٩٨٧ )١٣للمخ�رج صاحب حداد مع محمد حس�ن
عبد الرحيم ،وس�هى سالم ،و(العربة والحصان) ١٩٨٩للمخرج السوري
محم�د منري فنري ،تمثيل :حمودي الحارثي ،وإقبال نعيم ،وجال كامل.
يع�اود الب�رصي الكرَّة يف الج�زء الثاني امللون من مسلس�ل (تحت موس
الحاق) ١٩٨١الذي ُيخرجه حمودي الحارثي فيخفق يف التناول واملعالجة
واألداء ألن�ه يخرج عن تلقائيته التي ُع�رف بها .كذلك أخفق ،وهو يدخل
يف مي�دان التعليق الكروي يف املباراة االس�تعراضية بن فريقي (الفنانن)
و(نادي الرش�يد) مطلع س�نة  ،١٩٨٤فكان معلقا ً عىل املباراة بينما كان
تلميذه حمودي الحارثي يس�جل هدفا ً من رضب� ٍة جزاء ،ويطوف امللعب
متلقيا ً تحيات الجمهور الذي لم ينس مشاكساته وقفشاته!

كـاريكـاتـير

اللغة الصينية تصعد عاملي ًا وهتدد عرش «اإلنجليزية»

بالتزامن مع الصعود االقتصادي الافت
للصن خال الق�رن الواحد والعرشين،
يتنب�أ كت�اب أس�رايل جديد ب�أن اللغة
الصينية لديه�ا فرص كبرية ألن تصبح
لغة عاملية أكثر حضورًا ،وتنافس اللغة
اإلنجليزية املتسيدة بطبيعة الحال.
ويبح�ث الدكت�ور جيف�ري جي�ل م�ن
جامع�ة فلين�درز يف كتاب�ه «صع�ود
اللغ�ة الصينية كلغ�ة عاملية :التوقعات
والعقبات» ،التوس�ع يف لغ�ة املاندرين
وأن�واع أخ�رى م�ن اللغ�ة الصيني�ة يف
ظ�ل وج�ود أكث�ر م�ن  ١٠٠ملي�ون
ش�خص يدرس�ونها خ�ارج الص�ن.
يعتمد الكتاب عىل التحقيق يف اس�تخدام اللغة
الصينية ،وتص�ورات الناس ومعتقداتهم ،كما
يحل�ل اآلثار املرتبة ع�ىل اعتمادها عىل نطاق
واس�ع ملجموعة من األس�باب من قبل األفراد
والحكوم�ات واملنظمات .ويرص�د األكاديمي
األس�رايل يف كتابه مكونات القدرة التنافس�ية
الش�املة للغ�ة ،التي تحدد امل�وارد التي يمكن
الوص�ول إليها م�ن خال اللغ�ة والفوائد التي
يمكن أن تجلبها لألشخاص الذين يتحدثونها.
وتتلخ�ص يف ع�دة عوام�ل منها :التنافس�ية

الثقافية ،االقتصادية ،الس�كانية ،العلمية ،إىل
جانب التنافسية التعليمية ،والجيوسياسية.
يف الوقت الذي لم تحق�ق أي لغة أخرى مكانة
اللغ�ة اإلنجليزي�ة ،كونه�ا لديه�ا كل العوامل
التي جعلتها لغة عاملية ،ومع ذلك فإن الكتاب
يس�لط الضوء عىل مكانة اللغ�ة الصينية عىل
كاف
املس�توى العاملي ،التي لم تحظ باهتمام
ٍ
من اللغوين التطبيقين ،بحسب جيل.
يرجع جيل عوامل العوامل الرئيسية التي تدعم
صع�ود اللغة الصينية ورغب�ة كثري من الناس
يف تعلمه�ا إىل األهمية الجيوسياس�ية للصن،

دراسة تزف برشى بشأن مرض «السكري»

كش�ف باحثون إس�بان ،يف دراس�ة حديثة ،أن التناول املنتظم ألس�ماك
الرسدين يمنع اإلصابة بداء الس�كري م�ن النوع الثاني ،نظرا ملا يحتوي
عليه من منافع صحية.
ويحتوي الرسدين عىل مس�تويات عالية من الدهون غري املش�بعة ،التي
تس�اعد عىل تنظيم مستويات الكوليسرول يف الدم ومنع ظهور أمراض
القلب واألوعية الدموية .ومع ذلك ،فإن الفوائد ال تنتهي عند هذا الحد.
وبحس�ب الدراس�ة التي أجرتها ديانا دياز ريزول�و ،املحارضة والباحثة
بجامع�ة أوبريتا دي كاتالونيا ،ومعهد «أوغس�ت باي س�ونري» لألبحاث
الطبي�ة الحيوية ،تس�اعد العن�ارص الغذائي�ة املوجودة بكمي�ات عالية
يف الرسدي�ن  -مثل أس�تورين وأوميغا  ٣والكالس�يوم وفيتامن د  -عىل
الحماية من مرض السكري ،الذي يؤثر عىل حوايل  ١٤يف املئة من السكان
اإلسبان فوق سن  ١٨عاما .وأوردت الدراسة املنشورة يف مجلة «التغذية
الرسيرية» ،أن «الرسدين ليس فقط بسعر معقول ويسهل العثور عليه،
لكنه آمن ويساعد عىل منع ظهور مرض السكري من النوع الثاني ،وهذا
اكتشاف علمي ضخم» .وأوضحت ريزولو أن التوصية بهذا الطعام سهل
أثناء الفحوصات الطبية ،خاصة أن تناوله يلقى قبوال واسع النطاق.

العراقـي

دراسة تشري اىل احتاملية وجود  29عامل ًا صاحل ًا للحياة يف الفضاء

وتزايد ع�دد املتحدث�ن بالصينية حول
العالم ،وكذل�ك بفعل القوة االقتصادية
للصن وتأثريها يف العالم.
ويقول خب�ري اللغوي�ات الدكتور جيل،
َّس ً
ال�ذي َدر َ
أيضا يف جامعات الصن إن
نظام الكتابة الخ�اص باللغة الصينية
يمثل تحد ًي�ا للتعلم واالس�تخدام ،لكن
العائ�ق الرئييس أم�ام تحوله�ا إىل لغة
عاملية هو افتقارها إىل االرتباط بالثقافة
الشعبية والعلوم والتكنولوجيا والتعليم
والبح�ث .يرى جيل يف كتاب�ه أن اللغة
اإلنجليزي�ة ستس�تمر يف كونه�ا اللغة
العاملية الرئيس�ية ،لكن يف نفس الوقت
هناك ش�واهد عديدة تش�ري إىل استخدام اللغة
الصينية إىل جانب اللغة اإلنجليزية يف مزيد من
املواقف عىل املستوى العاملي .عىل سبيل املثال:
العديد م�ن املطارات ح�ول العال�م لديها اآلن
الفتات صينية ،كما أن اللغة الصينية أصبحت
ً
وضوحا يف املناطق التجارية والتجارية يف
أكثر
املدن مما كانت عليه قبل بضع س�نوات فقط.
ومن املرجح أن يزداد هذا التعايش بن اللغتن
اإلنجليزية والصينية كلغ�ات عاملية عىل املدى
املتوسط.

أشارت دراس�ة حديثة إىل إمكانية
وجود م�ا يص�ل إىل  ٢٩عامل�ا ،قد
تكون صالحة للحياة ،وقادرة عىل
مراقب�ة األرض ،إن توف�رت هناك
حياة ذكية.
ووف�ق الدراس�ة الت�ي ن�رشت
نتائجه�ا يف مجل�ة «نيت�رش»
العلمي�ة ،فإن علماء م�ن جامعة
كورني�ل األمريكية ،ح�ددوا ٢٠٣٤
نظاما نجميا يف مجرتنا.
وتوص�ل العلم�اء إىل نتائجه�م
حس�بما ذكرت مجل�ة «فوربس»
األمريكي�ة باس�تخدام البيان�ات
املرسلة من قبل القمر االصطناعي
«غاي�ا» ،التاب�ع لوكال�ة الفض�اء
األوروبي�ة ،والذي أطلق س�نة  .٢٠١٣ويرصد
«غاي�ا» مواضع النجوم املتغرية بش�كل دقيق
عىل مدار  ٥آالف سنة ماضية وقادمة ،علما أن
البيانات التي يوفرها القمر االصطناعي بالغة
األهمية كي يضيّق العلم�اء نطاق بحثهم عن
الكواكب الخارجية.
وبحس�ب عامل�ة الفل�ك ومدي�رة معه�د كارل
س�اغان يف كورنيل ،ليزا كالتينيغ�ر ،فإنه من

بن هذه النجوم ،من املمكن لنحو  ١٧١٥رصد
األرض منذ أن ازدهرت الحضارة البرشية قبل
ح�وايل  ٥آالف عام ،وس�يتم إضاف�ة  ٣١٩عىل
مدى  ٥آالف عام القادمة.
وأضافت كالتينيغر« :من وجهة نظر الكواكب
الخارجي�ة ،نح�ن كائن�ات فضائي�ة .أردنا أن
نعرف أي من النجوم لديها وجهة نظر مناسبة
لرؤية األرض ،ألنها تحجب ضوء الشمس».
ورغم عدم استكش�اف جمي�ع الكواكب حول

أفـضـل مـواد غـذائـيـة لـصـحـة الـقـلـب
حدد أطباء مختصون  ١٠مواد غذائية تس�اهم
يف تحس�ن أداء نظام القلب واألوعية الدموية،
بس�بب م�ا تحتوي�ه م�ن فيتامين�ات وألياف
هام�ة لعمل القل�ب .ونرش املختص�ون قائمة
به�ذه املواد ع�ىل موق�ع ،My Health Reads
وج�اء يف القائم�ة ،الربتقال لتأث�ريه اإليجابي
ع�ىل عم�ل القل�ب ،الغن�ي بفيتام�ن «يس»
واأللياف والبوتاسيوم والبكتن واملواد املغذية.
وسيس�اعد ك�وب م�ن العصري ع�ىل التخلص
من الكوليس�رول الزائد ،وتنظيم ضغط الدم،
والحص�ول ع�ىل م�ا يكف�ي م�ن الصودي�وم،
وتحييد الربوتينات غري الرضورية .كما وضمت
القائم�ة امللفوف ،الغن�ي بأوميغا  ٣ومضادات
األكس�دة واأللياف ،باإلضافة للثوم ،املس�ؤول
عن خفض ضغط الدم ،ومنع انسداد الرشاين

واألوعي�ة الدموي�ة ،وتعزيز إنت�اج اإلنزيمات.
ويويص الخ�رباء بتناول الطماطم التي تحتوي
عىل م�ادة الليكوب�ن التي تحم�ي الخايا من
التلف ،ومضادات األكسدة األخرى ،وفيتامينات
«ا» و «يس» ،وحم�ض الفوليك ،وبيتا كاروتن،

كم�ا ويس�اعد الايكوب�ن يف القض�اء ع�ىل
الكوليس�رول السيئ ويقلل من خطر اإلصابة
بالنوبات القلبية عن طريق تنظيم ضغط الدم.
ويساعد التمر ،مثل الطماطم ،يف تقليل مخاطر
اإلصابة بالنوبات القلبي�ة ،فضا عن الحماية
من تصلب الرشاين وتنظيم مستويات السكر
يف الدم .ودخل النبيذ األحمر قائمة املواد ،حيث
يحارب الكوليس�رول الزائد بنجاح ،والقاعدة
ه�ي ك�وب أو كوب�ن يف الي�وم ،كم�ا وتقل�ل
الش�وكوالتة م�ن خط�ر اإلصاب�ة بالس�كتات
الدماغي�ة وارتف�اع ضغط ال�دم .كذلك العدس
الذي له تأثريات مماثلة .كما أن تناول الرسدين
الغن�ي باملغذي�ات يقوي القل�ب ،إلحتوائه عىل
كمي�ات كبرية م�ن األحماض الدهني�ة املفيدة
التي تساعد يف القضاء عىل الكوليسرول.

جوجل تغلق ثغرة أمنية تؤدي أىل أخرتاق البيانات

ً
وفقا لتقارير  ، RTأعلنت  Googleأنها أصلحت
العديد من ثغرات الربامج الخطرية يف متصفح
 ، Chromeوالت�ي ق�د تؤث�ر ع�ىل خصوصي�ة
بيان�ات املس�تخدمً .
وفقا لخ�رباء الرشكة  ،تم
تحس�ن اإلصدار الجدي�د م�ن  Chromeبرمز
 ٩١.٠.٤٤٧٢.١١٤ملعالج�ة العدي�د م�ن نقاط
الضعف يف الربامج  ،بما يف ذلك الثغرات األمنية

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

التي وصفها الخرباء والتي تشكل خطورة عىل
أم�ان بيان�ات املستخدم.أش�ار الخ�رباء إىل أن
الثغ�رة الخطرية التي ت�م ترميزها ك� “-CVE
 ”٣٠٥٥٤-٢٠٢١ق�د يت�م اس�تغالها لش�ن
هجم�ات إلكرونية “يوم القيامة” للوصول إىل
بيانات مستخدم الكمبيوتر .تسبب هذه الثغرة
األمنية مش�اكل مع برنام�ج JavaScript API

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

ال�ذي يس�تخدمه  Chromeللعرض مع الصور
الثنائية أو رسومات تفاعلية ثاثية األبعاد.
أوض�ح الخ�رباء أن�ه حت�ى يحص�ل معظ�م
مس�تخدمي  Chromeع�ىل تحدي�ث للربنامج
يعال�ج الثغ�رة األمني�ة  ،فل�ن يقوم�وا بن�رش
معلومات مفصلة حول الثغرة األمنية والثغرات
األمنية التي تسببها.

07801969233
07901463050
07709670606

النج�وم والق�ادرة ع�ىل مراقب�ة
األرضّ ،
ق�در العلم�اء  ٢٩عامل�ا يف
املنطقة الصالحة للحياة ،وتتمتع
بموقع جيد لرصد موجات الراديو
الصادرة عن البرش.
وتمث�ل طريق�ة العب�ور أح�د
األساليب التي يس�تخدمها علماء
الفلك الكتشاف الكواكب يف أنظمة
النجوم األخرى ،بالبحث عن التغري
يف الضوء القادم من النجم.
ووفق كالتينيغر فإن التواصل مع
الحض�ارات البعي�دة أم�ر صعب،
ألن التي تبعد عنها مثا  ٨٢س�نة
ضوئية ،ستس�مع م�ا يحدث عىل
األرض م�ن بداية الح�رب العاملية
الثانية ،ولن يصلنا أي رد حتى .٢١٠١
ويعلّق العلماء آمالهم عىل التلسكوب «جيمس
ويب» ،املتوق�ع إطاقه يف وقت الحق من هذه
الس�نة ،والذي س�يوفر معلومات مفصلة عن
العوالم الخارجية وغافها الجوي.
كذل�ك سيس�اهم التلس�كوب يف البح�ث ع�ن
عامات الحياة يف الكون الشاس�ع ،مثل اآلثار
الكيميائية التي صدرت عن كائنات حية.

واتس اب تستعد ألضافة ميزة سوف تقوم
بعمل ثورة تقنية يف العالـم

م�ن املقرر أن يطل�ق تطبيق املراس�لة الفورية املع�روف “”WhatsApp
وظيف�ة ع�رض الص�ور والفيديوه�ات م�رة واح�دة فقط .ق�ال موقع
 WABetaInfoاملتخص�ص يف  WhatsAppوأخب�ار الهوات�ف الذكية  ،إن
امليزة الجديدة ستس�مح للمرس�لن بإرس�ال الصور ومقاط�ع الفيديو
مبارشة التي ال يمكن للمستلمن مشاهدتها إال مرة واحدة.
وأثن�اء املحادث�ة س�يختفي الط�رف اآلخ�ر بمج�رد رؤيت�ه للص�ور
والفيديوهات  ،والغرض من ذلك ترك مساحة ذاكرة أكرب للهاتف الذكي.
ستسمح امليزة الجديدة للمستخدمن ً
أيضا بالتحقق مما إذا كان املستلم
قد شاهد الصورة .ولم يكشف املوقع عن املوعد املحدد إلطاق الخدمة ،
لكنه قال إنه س�يتم إطاقها قري ًبا .قال إن امليزة ستكون قابلة للتطبيق
عىل الهواتف املحمولة التي تعمل بنظام  Androidو .iOS
تم استخدام هذه امليزة يف “ ”Instagramمن قبل  ،ألن أي شخص يتلقى
مثل هذه الرسالة سياحظ أنها اختفت بعد صندوق الرسائل.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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