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عطلت الدوام األربعاء واخلميس
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علي الدراجي
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املفوضية وجهت «آخر دعوة» للمرشحني املشمولني بإجراءات «املساءلة» ّ
وحددت «املكافآت املالية» ملوظفي االقرتاع

توصية رئاسية :إعالن نتائج االنتخابات خالل  24ساعة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظة بغداد:
هلذا السبب ال يمكننا منح عطلة
ص3
او تقليص الدوام

رئيس اجلمهـوريـة
ووزيـر العمـل جيتمعـان ملناقشـة
ص3
مشاريع الشباب

أوىص رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح ،أمس
الثالث�اء ،مفوضية االنتخابات املس�تقلة بإعالن
النتائ�ج خالل  24س�اعة وتغطي�ة االقرتاع عرب
الب�ث املبارش.وذك�ر إع�الم رئي�س الجمهورية،
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه
أن «رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح وخ�الل
ّ
موسع مع مفوضية االنتخابات ،تضمّن
اجتماع
توصي�ات رئاس�ية لضم�ان نزاه�ة االنتخابات
املقبلة».وتضمن�ت التوصيات ،وفق�ا للبيان ،أن
«يت�م اإلع�الن ع�ن النتائ�ج العام�ة لالنتخابات
خالل  24ساعة من انتهاء االقرتاع ،ويتم تغطية
عملية االقرتاع والعد والفرز والنتائج العامة عرب
البث املبارش يف مراك�ز التصويت والعد والفرز».
وخ�الل االجتماع ايضا ،أوىص رئيس الجمهورية
أن «تك�ون عملي�ات الع�د والف�رز إلكرتوني�ة
وأيض�ا يدوي�ة يف كل محطة انتخابي�ة».وأوىص
ب�»منع االستخدام غري املرشوع لبطاقة الناخب
القص�رية األمد غري املحدث�ة بايومرتيا» ،مضيفا
أن «الناخبني الذين يحملون بطاقات غري محدثة
يت�م تحديثه�ا بايومرتي�ا يف نفس ي�وم االقرتاع
وقب�ل اإلدالء بأصواته�م ُ
وتج�رى عملية تطابق
بصمات وتقاطعها لكش�ف املش�ابهة».بدورها،
وجه�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات املس�تقلة آخ�ر
دعوة للمرشحني املشمولني بإجراءات «املساءلة
والعدالة» .وذكر مجلس املفوضني ،يف بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه أن «مفوضية
االنتخاب�ات دعوته�ا للمرش�حني املش�مولني
بإجراءات قانون املساءلة والعدالة.

التفاصيل ص2

الصحة تلوح جمددا بـ «احلظر الشامل» :األمر متوقف عىل حركة اإلصابات واللقاحات
وزيري النفط والزراعة ويطلق إجراءات بحق النواب املتغيبني
الربملان يصوت عىل استضافة
ّ

ص2

ص2

قرارات جملس الوزراء تركز عىل «الكهرباء»
وإنتاج السينام والفنون

بغداد  /المستقبل العراقي
ترأس رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،أم�س الثالث�اء ،الجلس�ة
االعتيادي�ة الخامس�ة والعرشين ملجلس
الوزراء ،ناقش خالله�ا عددا من القضايا
ومس�تجدات االحداث يف البالد ،فضال عن
بح�ث املوضوعات املدرج�ة ضمن جدول
أعمال الجلسة.
وجاء يف البيان الحكومي ،تلقت املستقبل
العراقي نس�خة من�ه ان» الكاظمي جدد
يف مس�تهل الجلس�ة ،توجيهاته السابقة
لل�وزراء بالعم�ل الج�اد م�ن اج�ل خلق

مريكل تتمسك باحلوار مع روسيا :الصمت لن حيل املشكالت
بغداد  /المستقبل العراقي
قال�ت املستش�ارة األملانية أنغيال م�ريكل إن إجراء االتحاد
األوروبي محادثات مع روس�يا سيكون مفيدا فيما يتعلق
بعدد من القضايا ،الس�يما إبالغ الرئيس الرويس فالديمري
بوت�ني أن الهجمات اإللكرتونية ليس�ت أساس�ا لعالقات
مثم�رة .وأضافت م�ريكل أمام مرشعني أملان وفرنس�يني
خالل اجتماع عرب اإلنرتنت حرضه رئيس الوزراء الفرنيس
جان كاس�تيكس «هن�ا ،أعتقد أن من األفض�ل أال نكتفي
بالتحدث فيما بيننا ،ولكن أن نواجه أيضا الرئيس الرويس
به�ذه األمور ونقول إنه ‘ال يمك�ن أن يحدث تعاون مثمر

حمافظ نينوى يعلن
الرشوع باعمـار « »200منزل
مدمر ايمن املوصل
ص3

بيئ�ة انتخابية مس�تقرة ،وتهيئة االجواء
املناس�بة الج�راء االنتخاب�ات دون اي�ة
عقب�ات وبم�ا يضمن مش�اركة واس�عة
للناخب�ني ،كم�ا دع�ا س�يادته ال�وزارات
كافة اىل بذل قصارى جهودها ومس�اعدة
املفوضي�ة املس�تقلة لالنتخاب�ات للقيام
بعملها واداء واج�����باتها بال���ش�كل
االمثل».
واش�ار الكاظم�ي اىل» نج�اح الع�راق يف
اس�تضافة القم�ة الثالثي�ة ،العراقي�ة
االردنية املرصية ،بحضور ملك االردن عبد
الله الثاني بن الحسني ،ورئيس جمهورية
مرص العربية عبد الفتاح الس�ييس ،وذلك

يف إطار انفتاح العراق عىل محيطه العربي
واس�تعادة دوره االقليمي ،وبناء عالقات
تكاملية مع اش�قائه قائمة عىل املصالح
املشرتكة وبما يحقق اس�تقرار ورفاهية
الشعوب».
واضاف البيان ان» جلسة مجلس الوزراء
شهدت اس�تعراض مستجدات عمل لجنة
تعزي�ز االج�راءات الحكومي�ة يف مجاالت
الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد
من انتش�ار جائحة كورونا ،الس�يما مع
ظه�ور ب�وادر تصاعد يف اع�داد االصابات
وم�ا يتطلبه م�ن وزارة الصحة مضاعفة
العم�ل ملواجهته�ا ،اىل جان�ب جهودها يف

تأمني اللقاحات وتوزيعها عىل املؤسسات
الصحي�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات ،وح�ث
املواطنني عىل اخذ اللقاح».
وتاب�ع انه»بعد ان ناق�ش مجلس الوزراء
املوضوعات املدرجة ع�ىل جدول االعمال،
اصدر القرارات االتية:
اوال /إق�رار توصي�ة املجل�س ال�وزاري
للطاقة ( 89لسنة ،)2021بحسب اآلتي:
 توقيع ملحق عقد ثاني لتجهيز الطاقةالكهربائية عرب خ�ط (خابات -قرقوش)
بجه�د ( )132ك.ف وبقدرة ()150-100
ميكاواط.

التفاصيل ص2

املالية الربملانية :قد نلمس نتائج خمرجات القمة الثالثية عام 2022

عىل هذا األساس» .ورفض قادة االتحاد األوروبي الجمعة
اقرتاحا فرنسيا-أملانيا بعقد قمة مع روسيا ،خالل اجتماع
قمة األسبوع املايض يف بروكسل .وقالت مريكل «العالقات
بني روسيا واالتحاد األوروبي ليست جيدة بالفعل يف الوقت
الراهن ،لكن حتى إبان حقب�ة الحرب الباردة ،كان الناس
يتحدث�ون مع بعضهم البعض ،لذل�ك أعتقد أن الصمت ال
يؤدي إىل حل املشكالت» .وذكرت أن قادة االتحاد األوروبي
حددوا القضايا التي يريدون معالجتها مع روسيا ،وكلفوا
مسؤولني ببحث التصورات والظروف التي يمكن بموجبها
امليض قدما يف املحادثات مع موس�كو .وقالت «هذا معناه
أننا اتخذنا خطوة لألمام لكننا لم نبلغ هدفنا بعد».

اختيار العراق رئيسا للمنتدى االجتامعي ملجلس حقوق اإلنسان لعام 2021

الكاظمي يغادر إىل بروكسل :سأبحث تنفيذ االتفاقيات االقتصادية مع االحتاد األورويب

النفط :العراق يتوجه
الستثامر « »4مليارات قدم
مـن الـغـاز
ص3

نائب حمافظ البرصة
يقدم درع األمانة لشاب أعاد
مبلغ مايل كبري ألصحابه
ص3

املسابقات
حتدد موعد انطالق
دوري األشبال
ص7

ص2

ص2

ص2

انخفاض جديد للدوالر يف األسواق العراقية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

سجل سعر رصف الدوالر مزيدا ً من الرتاجع أمام الدينار
عند إغالق البورصة الرئيسية يف بغداد.
وق�ال مراس�ل املس�تقبل العراق�ي ا ٕن بورص�ة الكفاح
والحارثية املركزي�ة اقفلت يف بغداد عىل  146850دينار
عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
يف حني س�جلت اس�عار ال�دوالر صباح أم�س 147100
دينار عراقي مقابل كل  100دوالر.
واش�ار ا ٕىل أن اس�عار البيع وال�راء انخفضت ايضا يف
مح�ال الصريف�ة باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد حيث بلغ
س�عر البيع  147250دينارا عراقيا ،بينما بلغت اس�عار
الراء  146250دينارا لكل  100دوالر امريكي.
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املفوضية وجهت «آخر دعوة» للمرشحني املشمولني بإجراءات «املساءلة» ّ
وحددت «املكافآت املالية» ملوظفي االقرتاع

توصية رئاسية :إعالن نتائج االنتخابات خالل  24ساعة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أوىص رئيس الجمهوري�ة برهم صالح ،أمس الثالثاء،
مفوضية االنتخابات املس�تقلة بإع�الن النتائج خالل
 24ساعة وتغطية االقرتاع عرب البث املبارش.
وذكر إعالم رئيس الجمهورية ،يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نس�خة من�ه أن «رئي�س الجمهوري�ة برهم
ّ
موسع مع مفوضية االنتخابات،
صالح وخالل اجتماع
تض ّم�ن توصيات رئاس�ية لضمان نزاه�ة االنتخابات
املقبلة».
وتضمنت التوصيات ،وفقا للبيان ،أن «يتم اإلعالن عن
النتائج العامة لالنتخابات خالل  24ساعة من انتهاء
االق�رتاع ،ويت�م تغطية عملي�ة االقرتاع والع�د والفرز
والنتائج العامة عرب الب�ث املبارش يف مراكز التصويت
والعد والفرز».
وخ�الل االجتم�اع ايضا ،أوىص رئي�س الجمهورية أن
«تكون عمليات العد والفرز إلكرتونية وأيضا يدوية يف
كل محطة انتخابية».
وأوىص ب�»من�ع االس�تخدام غ�ري امل�روع لبطاق�ة
الناخب القصرية األمد غري املحدثة بايومرتيا» ،مضيفا
أن «الناخب�ني الذين يحملون بطاقات غري محدثة يتم
تحديثه�ا بايومرتيا يف نفس ي�وم االقرتاع وقبل اإلدالء
بأصواتهم ُ
وتجرى عملي�ة تطابق بصمات وتقاطعها
لكشف املشابهة».
بدورها ،وجه�ت مفوضية االنتخابات املس�تقلة آخر
دعوة للمرش�حني املش�مولني بإج�راءات «املس�اءلة
والعدال�ة» .وذك�ر مجل�س املفوضني ،يف بي�ان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه أن «مفوضية االنتخابات

دعوته�ا للمرش�حني املش�مولني بإج�راءات قان�ون
املس�اءلة والعدالة الواردة يف الكت�اب بالعدد  1827يف
 2021/6/13واملنشور يف املوقع الرسمي للمفوضية،
لإلرساع يف جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات هيئة

املس�اءلة ،وذلك من خالل كتب رس�مية من الهيئة أو
ق�رارات قضائي�ة لغاية يوم غ�د األربع�اء املوافق 30
حزي�ران  .»2021وأردف« :وبعكس�ه ف�إن املفوضية
س�تلجأ إىل تنفيذ قرار هيئة املس�اءلة وإجراء القرعة

ألرقام املرش�حني تماشيا ً مع املواعيد املحددة للجدول
الزمني لالنتخابات»
يف الغض�ون ،ح�دد مجل�س املفوض�ني يف مفوضي�ة
االنتخابات مبلغ املكافآت املالية ملوظفي االقرتاع.
وقال عضو مجلس املفوضني فياض ياسني حسني يف
ترصيح صحفي إنه «ت�م تحديد مبلغ املكافآت املالية
ملوظفي االقرتاع».
وأض�اف أنه «تقرر تحدي�د مبلغ  150أل�ف دينار مع
كت�اب ش�كر م�ن رئاس�ة ال�وزراء ملوظف�ي االقرتاع
م�ن موظف�ي الدولة ،ومبل�غ  250ألف دين�ار للطلبة
الخريجني».
يش�ار اىل أن الحكوم�ة العراقي�ة ح�ددت ي�وم ال�10
م�ن تري�ن األول املقبل ،موع�دا ً إلج�راء االنتخابات
النيابي�ة .وم�ن املنتظر ان تجري يف الع�راق يف العارش
من ترين االول اكتوبر املقب�ل انتخابات مبكرة جاء
ق�رار اجرائه�ا تنفي�ذا للحراك الش�عبي ال�ذي انطلق
يف اواخ�ر ع�ام  2019ضد فس�اد الطبقة السياس�ية
الحاكمة والبطال�ة وفقدان الخدمات ورفضا للهيمنة
االيراني�ة عىل مقدرات العراق  .وكان االتحاد االوروبي
قد ارسل يف ش�باط فرباير املايض  6مراقبني أوروبيني
اىل االنتخاب�ات العراقي�ة املقبل�ة ،فيم�ا وافق مجلس
االمن الدويل عىل ارسال مراقبني دوليني بعنارص قوية
اىل االنتخابات العراقية واش�ار الصح�اف انه «تعزيزا ً
للثق ِة بالعملية اإلنتخابية وتحقيقا ً ملش�اركة واس�عة
يف االنتخاب�ات وضمانا ً للنزاه�ة والتنظيم فقد إعتمد
مجلس األمن باإلجم�اع القرار املرقم ( )2576لتجديد
والي�ة بعثة االمم املتحدة ملس�اعدة الع�راق (يونامي)
لغاية  27أيار .»2022

الكاظمي أعلن جناح العراق يف استضافة القمة الثالثية

قرارات جملس الوزراء تركز عىل «الكهرباء» وإنتاج السينام والفنون
بغداد  /المستقبل العراقي
ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،أمس الثالثاء ،الجلسة االعتيادية
الخامس�ة والعرين ملجلس الوزراء ،ناقش
خالله�ا ع�ددا م�ن القضاي�ا ومس�تجدات
االحداث يف البالد ،فضال عن بحث املوضوعات
املدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة.
وج�اء يف البيان الحكومي ،تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه ان» الكاظمي جدد يف
مستهل الجلسة ،توجيهاته السابقة للوزراء
بالعمل الج�اد من اجل خلق بيئ�ة انتخابية
مس�تقرة ،وتهيئة االجواء املناس�بة الجراء
االنتخاب�ات دون اي�ة عقبات وبم�ا يضمن
مشاركة واسعة للناخبني ،كما دعا سيادته
ال�وزارات كاف�ة اىل ب�ذل قص�ارى جهودها
ومس�اعدة املفوضية املس�تقلة لالنتخابات
للقي�ام بعمله�ا واداء واج�����باته�ا

املالية الربملانية:
قد نلمس نتائج خمرجات
القمة الثالثية عام 2022
قال عضو اللجن�ة املالية النيابية ،جمال
كوج�ر ،أم�س الثالث�اء ،إن مخرج�ات
القمة الثالثية التي ُع ِق َدت يف األردن فيما
يخص االس�تثمار والتع�اون االقتصادي
ب�ني الع�راق وم�رص واألردن ل�م نلمس
نتائجه�ا عىل أرض الواق�ع .وقال كوجر
إن «مباحثات القم�ة الثالثية بني العراق
وم�رص واألردن التي عق�دت يف عمان يف
وقت سابق لم نلمس نتائجها حتى اآلن».
وب�ني أن «العراق خالل األع�وام املاضية
وق�ع ع�دة اتفاق�ات م�ع ه�ذه البلدان
للتع�اون يف مج�االت التعلي�م والصح�ة
واالقتصاد ،لم ترتجم عىل أرض الواقع».
وأضاف أن «القمة الت�ي عقدت يف بغداد
األحد املايض ،ركزت أيضا عىل االستثمار
والتعاون االقتصادي يف مجاالت الزراعة
والكهرب�اء والنق�ل والصح�ة ،م�ن ث�م
نأم�ل أن ترتج�م ه�ذه املخرجات ضمن
م�روع قانون املوازن�ة االتحادية للبلد
لس�نة  .»2022وخلصت القم�ة الثالثية
التي عقدت األح�د ( 28حزيران ،)2021
يف بغ�داد ب�ني رئي�س مجل�س ال�وزراء
املصطف�ى الكاظمي ،والعاه�ل األردني
املل�ك عبد الله الثان�ي ،والرئيس املرصي
عب�د الفت�اح الس�يايس ،إىل االتفاق عىل
تب�ادل الدع�م األمني واالقتص�ادي ،بني
الع�راق واألردن وم�رص ،والتأكي�د ع�ىل
وجهات نظر واحدة إزاء قضايا إقليمية.

بال���شكل االمثل».
واش�ار الكاظم�ي اىل» نج�اح الع�راق يف
اس�تضافة القمة الثالثية ،العراقية االردنية
املرصية ،بحضور ملك االردن عبد الله الثاني
بن الحسني ،ورئيس جمهورية مرص العربية
عبد الفتاح الس�ييس ،وذل�ك يف إطار انفتاح
العراق عىل محيطه العربي واستعادة دوره
االقليمي ،وبناء عالقات تكاملية مع اشقائه
قائم�ة ع�ىل املصالح املش�رتكة وبما يحقق
استقرار ورفاهية الشعوب».
واضاف البيان ان» جلس�ة مجل�س الوزراء
ش�هدت اس�تعراض مس�تجدات عمل لجنة
تعزي�ز االج�راءات الحكومي�ة يف مج�االت
الوقاية والس�يطرة الصحية التوعوية للحد
م�ن انتش�ار جائح�ة كورونا ،الس�يما مع
ظهور بوادر تصاع�د يف اعداد االصابات وما
يتطلب�ه من وزارة الصح�ة مضاعفة العمل
ملواجهته�ا ،اىل جان�ب جهوده�ا يف تأم�ني

اللقاحات وتوزيعها عىل املؤسسات الصحية
يف بغ�داد واملحافظات ،وح�ث املواطنني عىل
اخذ اللقاح».
وتاب�ع انه»بع�د ان ناق�ش مجل�س الوزراء
املوضوع�ات املدرج�ة عىل ج�دول االعمال،
اصدر القرارات االتية:
اوال /إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة
( 89لسنة ،)2021بحسب اآلتي:
 توقي�ع ملحق عقد ثان�ي لتجهيز الطاقةالكهربائي�ة عرب خ�ط (خاب�ات -قرقوش)
بجه�د ( )132ك.ف وبق�درة ()150-100
مي�كاواط ،إضاف�ة اىل الق�درة املتعاقد عىل
تجهيزها سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء
( 150لس�نة  ،)2021خط�ي (جمجم�ال-
ت�ازة) ،وخط�ي (كردم�ال -دب�س) بكمية
( ،)%15-+300لتعوي�ض النق�ص الحاصل
بالطاقة الكهربائية بسبب انخفاض امدادات
الطاقة من الجانب اإليراني واستمرار حاجة

املنظومة الكهربائية إليها ،وبس�عر التعرفة
للطاقة املس�توردة من الجانب اإليراني ،عىل
أن يك�ون التجهي�ز بدءا ً من تاري�خ  15آيار
.2021
 ُتحم�ل الرك�ة العام�ة لنق�ل الطاق�ةالكهربائي�ة /املنطقة الش�مالية التابعة اىل
وزارة الكهرب�اء مبال�غ الرضائ�ب املرتتبة،
وينظ�م ذل�ك بالعق�د امل�ربم م�ع الرك�ة
املجهزة.
ثانيا /املوافقة عىل ما يأتي:
 اس�تثناء رشاء حق�وق الطب�ع (Copy ،)Rightوالتعاق�د للمؤلف�ات األجنبي�ة
لرتجمته�ا للغ�ات الوطنية وإنت�اج األعمال
الس�ينمائية واملرسحية والفنون الش�عبية
م�ن أس�اليب التعاق�د املبين�ة يف تعليم�ات
تنفي�ذ العقود الحكومية ( 2لس�نة ،)2014
وتعليم�ات تنفيذ املوازنة العام�ة االتحادية
للس�نة املالي�ة  ،2021/وتبس�يط إجراءات

رشاء حق�وق امللكي�ة الفكري�ة للمؤلف�ات
االجنبي�ة باعتم�اد املراس�الت األلكرتوني�ة
المتالكه�ا ،كم�ا هو معم�ول ب�ه يف الوطن
العربي ودول العالم.
 تقديم املنح املالية لالفالم الس�ينمائية منامليزاني�ة املتوف�رة يف وزارة الثقاف�ة لالنتاج
املشرتك لألفالم اآلتية:
أ -رجل الخشب
ب  -مييس بغداد
ج�  -االمتحان
د -أوربا
ه�  -الجنائن املعلقة
 تقايض موظفي وزارة الثقافة أجورا ً لقاءأعماله�م يف الرتجمة أو االنتاج الس�ينمائي
واملرسح�ي والفن�ون الش�عبية م�ن ضمن
املوازن�ة واالبواب املخصصة ،عىل أن تتحقق
الروط املذكورة يف امل�ادة ( )53من قانون
الخدمة املدنية ( 24لسنة  )1960املعدل.

وزيري النفط والزراعة ويطلق إجراءات بحق النواب املتغيبني
الربملان يصوت عىل استضافة
ّ
بغداد  /المستقبل العراقي

ص�وّت الربمل�ان ،أم�س الثالثاء ،ع�ىل اس�تضافة وزيرين
لتوجيه عددا ً من األسئلة لهما ،فيما أق ّر عددا ً من مشاريع
القوانني وأجل التصويت عىل أخرى.
وذك�ر مص�در أن املجلس عقد جلس�ته الثانية من الفصل
التريعي الثاني للس�نة التريعية الثالثة ،برئاسة محمد
الحلب�ويسّ ،
وص�وت النواب عىل اس�تضافة وزي�ر النفط
إحسان عبد الجبار يف جلس�ة اليوم ،ووزير الزراعة محمد
كريم الخفاجي يف جلسته املقبلة لتوجيه بعض األسئلة.
وأش�ار إىل أن املجلس يصوت عىل م�روع قانون تصديق
اتفاقي�ة النقل الجوي ب�ني العراق والس�عودية ،كما أنهى

الق�راءة االوىل مل�روع قانون التعديل الح�ادي والعرين
لقان�ون امل�الك رق�م ( )25لس�نة  ،1960والق�راءة االوىل
ملق�رتح قانون نقاب�ة ذوي املهن الصحي�ة ،والقراءة االوىل
ملروع قانون االحصاء ونظم املعلومات الجغرافي�ة.
وأضاف أن مجلس النواب أجل التصويت عىل مقرتح قانون
حماية املوظف الحقوقي ،ومقرتح قانون االندية الرياضية
ويعقد اجتماعا ً يوم غد ملناقشته.
ب�دوره ،كش�ف النائ�ب عن ائت�الف دولة القان�ون كاطع
الركاب�ي عن اتخاذ رئاس�ة الربملان إج�راءات بحق النواب
املتغيبني عن جلسات املجلس.
وق�ال الركاب�ي إن «اجتماع الكتل السياس�ية مع رئاس�ة
الربمل�ان مهم بعد فرتة انقطاع طويل�ة» ،مبينا ً أن «قضايا

عدي�دة طرح�ت أهمها ح�ث النواب عىل حضور جلس�ات
الربملان ،خاصة وأن هناك بعض القوانني املهمة التي يجب
مناقشتها وإقرارها خالل الفرتة املقبلة».
وتابع أنه «تمت مناقش�ة اس�تجوابات الوزراء ،فضالً عن
الح�رص عىل أن ال تك�ون هناك ترصيحات مس�تفزة من
قبل النواب أو الوزراء ،والتكامل بني الس�لطتني التريعية
والتنفيذي�ة» ،موضح�ا ً أنه «تم االتفاق ع�ىل عقد ثالثة اىل
أربع جلسات أسبوعياً».
وأك�د الركابي أن «رئاس�ة الربملان اتخذت إج�راءات بحق
الن�واب املتغيبني عن الجلس�ات منها ايق�اف راتب النائب
املتغي�ب ملدة ش�هر ،باإلضافة اىل قطع مبل�غ مليون دينار
من راتبه».

مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

القوات األمنية تطيح بشبكات ومهية وجتار خمدرات يف ميسان وبابل والبرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
بمتابع�ة الفري�ق عم�اد محمد محم�ود وكيل
وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرط�ة ،تمكن�ت
القوات األمنية من اإلطاحة بركة وهمية تبيع
عامالت أجنبيات يف بغداد والقبض عىل عدد من
املتهمني باملخ�درات يف عدة محافظات .وأعلنت
مديري�ة اإلقام�ة الق�اء القبض ع�ىل مخالفني
يحملون جوازات س�فر مزورة يف رشكة وهمية
تبي�ع العامالت ببغ�داد .وذكر بيان للدائرة أنه
«من خالل املتابعة املستمرة والتدقيق واملطابقة
وجم�ع املعلوم�ات ،تمكن�ت مديري�ة اإلقام�ة
التابع�ة اىل مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات

واإلقام�ة م�ن القاء القب�ض ع�ىل  9مخالفني
لقانون اإلقامة بينهم  7اجنبيات يحملن جوازات
س�فر مزورة داخل إح�دى ال�ركات الوهمية
التي تعم�ل باملتاجرة وبي�ع العامالت الهاربات
من الدور يف منطق�ة الكرادة ببغداد» .وأضاف
أن «ه�ذه العملي�ة جاءت بالتعاون والتنس�يق
م�ع القطعات املاس�كة لألرض ومف�ارز وكالة
االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية يف وزارة
الداخلي�ة ومفارز جهاز املخابرات الوطني ،وقد
اتخ�ذت بحقهم اإلج�راءات القانونية اصولياً».
كم�ا الق�ت مف�ارز املديري�ة العام�ة ملكافحة
املخدرات واملؤثرات العقلية القبض عىل عدد من
املتهمني باملخ�درات بعدد من محافظات البالد.

وذكرت يف بيان :انه تم ضبط مادة الكريس�تال
املخ�درة إضاف�ة إىل أدوات تس�تخدم للتعاط�ي
بح�وزة املتهم�ني يف ذي قار ،والب�رصة ،وبابل،
وميس�ان .واوضح�ت وكال�ة الوزارة لش�ؤون

الرط�ة ان مديرية الخدم�ات الطبية يف وزارة
الداخلية اس�تمرت ولليوم الثاني عىل التوايل من
خالل قسم الصحة العامة يف املديرية وبالتعاون
م�ع قس�م االدارة والخدم�ات يف مق�ر وكالتنا
حي�ث تم اج�راء الحملة الثاني�ة (العطاء لقاح
م�رض فريوس كورون�ا) (واملرخصة عامليا ً من
منظمة الصح�ة العاملية) للضباط واملنتس�بني
واملوظف�ني يف مق�ر وكالتنا وذل�ك حفاظا عىل
صحته�م وس�المتهم م�ن مخاط�ر االصاب�ة
بفايروس كورون�ا (كوفي�د )19-حيث تم اخذ
اللقاح وتدقيق حاالته�م الصحية للحفاظ عىل
س�المتهم وتنظي�م بطاق�ة اللقاح املع�دة لهذا
الغرض .
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الصحـة تلـوح جمـدد ًا بـ «احلظـر الشـامـل»:
األمر متوقف عىل حركة اإلصابات واللقاحات
بغداد  /المستقبل العراقي
اكدت وزارة الصحة ،اليوم الثالثاء،
أن إعادة فرض الحظر متوقف عىل
ارتفاع أع�داد اإلصاب�ات بكورونا،
فيما حددت موع�د منح اللقاحات
اىل املواطنني بشكل منتظم.
وقال مدير الصحة العامة يف الوزارة
رياض الحلفي للوكالة الرسمية :إن
«إعادة فرض حظر التجوال يعتمد
عىل الوض�ع الوبائي ،حيث س�يتم
النظر بالحظر إذا ارتفعت اإلصابات
بش�كل رسيع» ،مبين�ا ً أن «العراق
كحال بعض البلدان األخرى ما زال
لغاي�ة اآلن يف بداية املوج�ة الثالثة
من كورونا ،وال نمل�ك لحد اآلن أي
صورة واضحة بش�أن هذه املوجة
ومتى تس�تفحل أو أنه�ا أقوى من
املوجتني الس�ابقتني أو أقل منها».
وأض�اف« :ال س�بيل أمامنا س�وى
اس�تخدام اإلج�راءات الوقائي�ة أو
زيادة عدد امللقحني حتى تقل أعداد

ً
الفت�ا اىل أن «الص�ني
اإلصاب�ات»،
وتايلن�د س�يطرتا ع�ىل اإلصاب�ات
من خ�الل اتباع اإلجراءات الوقائية
املكثفة ،كم�ا أن أمريكا وبريطانيا
زادت�ا من أع�داد امللقح�ني» .وذكر
الحلف�ي أن «اإلج�راءات الوقائي�ة
فشلت ،وبذلك يكون الخيار الوحيد
أمامنا هو التلقيح».
وتاب�ع الحلفي« :أنن�ا نفتقد حاليا ً
إىل آلي�ة نتمك�ن فيه�ا م�ن ضمان
وج�ود اللق�اح يف املراك�ز الصحية
كي يت�م عىل ضوئها من�ح مواعيد
للمواطنني ألن كمية اللقاح قليلة»،
الفتا ً اىل أنه «مع بدء الشهر السابع
س�تكون هناك كميات متوفرة من
اللقاح ،وعند ذلك يتم منح املواعيد
للمواطنني بشكل جيد».
وأعلن�ت وزارة الصح�ة يف 26
حزي�ران  ،2021دخ�ول الب�الد يف
موج�ة وبائية ثالثة ،فيما أش�ارت
اىل اس�تمرار خط�ة زي�ادة كميات
اللقاحات ومنافذ التحصني.

اختيار العراق رئيس ًا للمنتدى االجتامعي
ملجلس حقوق اإلنسان لعام 2021
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الخارجية ،أمس الثالثاء ،عن اختيار العراق رئيس�ا ً للمنتدى
االجتماعي ملجلس حقوق اإلنسان لعام . 2021
وقال املُتح ّدث باسم الوزارة أحمد الصحّ اف يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه إن�ه «تم اختيار الع�راق رئيس�ا ً للمُ نت�دى االجتماعي ملجلس
حقوق اإلنسان للعام .»2021
وأض�اف أن «املمثل الدائ�م لجمهورية العراق لدى مكت�ب األمم املتحدة يف
جنيف السفري عبدالكريم هاشم مصطفى ،سيشغل منصب رئيس املُنتدى،
املُ ُ
زمع عقده للفرتة من  5-4ترين االول .»2021

الكاظمي يغادر إىل بروكسل :سأبحث تنفيذ
االتفاقيات االقتصادية مع االحتاد األورويب
بغداد  /المستقبل العراقي
غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،امس الثالثاء ،إىل بروكسل،
ضمن جولة أوروبية ،يستهلها بزيارة
مق�ر االتح�اد األوروب�ي ،ل�»تفعي�ل
االتفاقيات االقتصادية بني الطرفني».
وقال املكتب اإلعالمي لفي بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه إن
األخري «غادر والوفد املرافق له ،غادروا
العاصم�ة بغداد يف زيارة رس�مية اىل
مق�ر االتح�اد االورب�ي يف بروكس�ل
يجري سلس�لة لقاءات وحوارات مع
الجان�ب البلجيكي واالتح�اد االوربي
لتعزي�ز مس�توى التع�اون العراق�ي
االورب�ي» .ونق�ل البي�ان ع�ن رئيس
مجلس الوزراء قول�ه ،قبيل مغادرته
إن «الزي�ارة س�رتكز ع�ىل تفعي�ل
االتفاق�ات الت�ي عقدت ب�ني العراق
ودول االتح�اد االوربي  ،وبما يس�هم
يف تج�اوز العراق األزم�ة االقتصادية
وتوس�يع نط�اق االس�تثمارات».
واض�اف ان «الع�راق يواج�ه نقص�ا ً
موسميا ً يف تجهيز الطاقة الكهربائية
تش�عر ب�ه الحكوم�ة وس�وف تتخذ
االجراءات ملعالجته ،علما ً اننا افتتحنا

 4محط�ات طاق�ة كهربائي�ة كربى
هذا الع�ام ،ونتطل�ع اىل افتتاح املزيد
من املحطات خالل الش�هور املقبلة .
وتاب�ع أن «إنتاج الطاق�ة الكهربائية
وص�ل اىل اع�ىل مس�توى ل�ه ط�وال
العق�ود املاضي�ة ،إال أن التحدي�ات
مازال�ت كب�رية ،ومازلن�ا بحاجة اىل
املزي�د من العم�ل الج�اد لالرتقاء اىل
مستوى استحقاق ش�عبنا وحقوقه
املروعة ومنها توفري الطاقة» .وأكد
الكاظم�ي أن «أزم�ة الكهرب�اء ه�ي
نتاج لس�وء التخطي�ط يف هذا املجال،
والهدر يف األموال والطاقات لس�نوات
طويل�ة ماضي�ة م�ن دون أن تك�ون
هن�اك منهجية واضح�ة لحل طويل
األمد» .وأش�ار إىل أن «هذه الحكومة
ورث�ت إرث�ا ً م�ن س�وء التخطيط يف
مج�ال الطاق�ة وعملت خ�الل العام
املايض عىل التوس�ع يف االس�تثمارات
يف الطاق�ة الكهربائي�ة باالضاف�ة اىل
تفعيل اس�تثمار الغ�از العراقي وهو
العامل الحاس�م يف تش�غيل محطاتنا
الكهربائية ومعظمها يعمل عىل الغاز،
مايعك�س س�وء التخطيط الس�ابق
وعدم وجود خطط سرتاتيجية يف هذا
املجال».

اإلعالم األمني :القبض عىل ثامنية سوريني
حاولوا التسلل إىل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت خلي�ة اإلعالم األمني ،أم�س الثالثاء ،القبض عىل ثمانية س�وريني
حاولوا التسلل إىل األرايض العراقية.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن «من ضمن
مهامها للمش�اركة بضبط الحدود وبمعلومات اس�تخبارية ألحد مفاصل
مديرية االس�تخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع -قسم استخبارات قيادة
عمليات غرب نينوى  -وباالس�تعانة بالكام�ريات الحرارية ،تم التأكد من
وجود حركة ملجموعة أشخاص يف الجانب السوري يحاولون عبور الساتر
الحدودي مع العراق».
وأضاف البيان أن «مفارز ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة 15
وبالتع�اون مع ق�وة برية من الفوج الثاني لواء املش�اة  ،71نصبت كمينا ً
لهم ،وتمكنت م�ن القبض عليهم فور اجتيازهم الحدود بالقرب من قرية
(كاني عط�ار) التابعة اىل ناحية ربيعة املحاذي�ة للريط الحدودي غربي
نينوى ،مبينا ً «أنهم عائلة مكونة من ثمانية أش�خاص يحملون الجنسية
الس�ورية» .وتابعت أنه «تم تس�ليمهم للجهات املعني�ة التخاذ اإلجراءات
القانونية بحقهم».
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عطلت الدوام األربعاء واخلميس بسبب درجات احلرارة

ابتداء من األسبوع املقبل
املوظفني
دوام
تقلص
البرصة
ً
البصرة  /المستقبل العراقي
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حمافظة بغداد :هلذا السبب ال يمكننا منح
عطلة او تقليص الدوام
بغداد  /طالب ضاحي  /عادل احمد

أعلن�ت محافظة البرة ،أمس الثالثاء ،عن
تقليص دوام املوظفن ابتدا ًء من األس�بوع
املقبل.
وقال مدير مكتب املحافظ عماد العيداني يف
تريح تلقت املستقبل العراقي نسخة منه
إنه «استنادا ً اىل توجيهات محافظ البرة،
تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي األربعاء
والخميس ،بسبب ارتفاع درجات الحرارة».
وأض�اف أنه «تق�رر أيضا ً تقليص س�اعات
ال�دوام الرس�مي يف دوائ�ر املحافظ�ة اىل
الس�اعة  ١٢ظهرا ً ابتداء من األسبوع املقبل
من تاريخ .»٧/٤

كش�فت محافظة بغ�داد ،أم�س الثالثاء ،االس�باب وراء ع�دم منحها عطلة
رسمية او اتخاذها قرار بتقليص ساعات الدوام .وذكر رئيس لجنة الطاقة يف
محافظة بغداد قيس الكالبي ان «العاصمة بغداد تختلف عن باقي املحافظات
يف مس�الة تقليص س�اعات الدوام ،او منحخ عطلة رس�مية» ،معلال الس�بب
«بارتب�اط الوزارات يف املحافظات االخرى ،فان العطلة تش�مل الدوائر التابعة
للوزارات يف جمي�ع املحافظات» .ولفت الكالبي اىل ان «العاصمة بغداد معنية
بمنح العطلة لديوان املحافظة فقط ،وذلك لوجود مراكز الوزارات يف العاصمة
ول�كل منه�ا مركزيتها الخاصة ،وه�ذا ما يحول دون من�ح عطلة او تقليص
ساعات الدوام» .وكانت جملة من املحافظات عمدت اىل قرار تقليص ساعات
الدوام الرس�مي بس�بب املوجة الحارة التي تش�هدها البالد ،فضال عن تحديد
ايام لتعطيل الدوام.

رئيس اجلمهورية ووزير العمل جيتمعان ملناقشة مشاريع الشباب
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئيس الجمهورية برهم صالح ،أمس الثالثاء،
تمك�ن الش�باب وتأهيلهم ،خ�الل اس�تقباله وزير
العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي.
وذك�ر بيان لرئاس�ة الجمهوري�ة تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إنه «استقبل رئيس الجمهورية
بره�م صالح يف ق�ر الس�الم ببغداد ،وزي�ر العمل

والشؤون االجتماعية عادل الركابيّ ،
وأكد الرئيس أن
وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية هي وزارة هامة
ومفصلي�ة الرتباطه�ا بدعم وإس�ناد طبق�ة مهمة
م�ن املواطن�ن ،ومل�ا تضطلع ب�ه من مهام جس�ام
ومتعددة».
واش�ار الرئيس وفق البي�ان ،إىل «رضورة إيالء فئات
املس�نن واأليت�ام واملرشدي�ن وذوي الدخ�ل املحدود
أولوية قص�وى تحقيقا ً للعدال�ة االجتماعية وتوفري

الحياة الحرة الكريمة».
قانوني الضمان االجتماعي والتقاعد
ولفت إىل «أهمية
ْ
العام ،ووجوب تطويرهما وتطبيقهما بش�كل عادل
ومت�وازن ،ليش�مال كل الطبق�ات املس�تحقة لهما،
ودعم ه�ذه الفئات باملزي�د عرب تأهيله�م للحصول
ع�ى وظائ�ف وتدريبه�م من خ�الل دعم املش�اريع
الصغرية».
واض�اف البي�ان« ،كم�ا ش� ّدد الرئي�س صال�ح عى

جتارة احلبوب :مالكاتنا تواصل تفريغ وشحن محولة
باخرة الرز يف أم قرص
بغداد /عامر عبدالعزيز
اعلن�ت الرشكة العامة لتجارة اس�تمرار
مالكاتها العامله يف ميناء ام قر تفريغ
و ش�حن حمول�ة الباخ�رة ()Coyote
املحمل�ة بال�رز االوغويان�ي لحس�اب
البطاق�ة التمويني�ة ،اك�د ذل�ك املهندس
باس�م نعي�م العكييل مدير ع�ام الرشكة
العام�ة لتجارة الحبوب .وق�ال العكيليي
إن مالكاتن�ا العامل�ة يف وح�دات فرع ام
ق�ر و عى الرغ�م من ارتف�اع درجات
الح�رارة وتجاوزه�ا الخمس�ون مئوي�ه

أسعار النفط تشهد تراجع ًا مع تفيش
فريوس «دلتا» املتحور
بغداد  /المستقبل العراقي
تراجع�ت أس�عار النفط للي�وم الثاني ،أمس الثالثاء ،وس�ط مخاوف بش�أن
تباطؤ نمو الطلب عى الوقود حيث أدى تفيش فريوس دلتا  ١٩-COVIDشديد
الع�دوى إىل ف�رض قيود جديدة ع�ى التنقل يف جميع أنح�اء العالم.وتراجعت
ً
س�نتا أو %٠.٣6
العق�ود اآلجل�ة لخام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي ٢٧
إىل  ٧٢.66دوالرًا للربمي�ل بحلول الس�اعة  ٠٥:١٨بتوقي�ت غرينتش  ،لتواصل
خس�ارة  %١.٥ي�وم االثنن.وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت  ٢٧س�نتات
 ،أو  ، %٠.٣٥إىل  ٧٣.٨٨دوالر للربمي�ل ،بع�د انخفاضها  %٢يوم االثنن.ويأتي
التصعي�د يف حاالت متغري دلتا يف الوقت الذي من املقرر أن تجتمع فيه منظمة
البلدان املصدرة للبرتول (أوبك) وروس�يا وحلفاؤها ،املعروفون باس�م أوبك +
 ،يف األول م�ن يوليو  /تموز ملناقش�ة تخفيف قيوده�م عى اإلمدادات.وتظهر
توقع�ات الطلب ألوب�ك أن إمدادات النف�ط العاملية يف الربع الرابع س�تقل عن
مس�توى الطلب بمق�دار  ٢.٢مليون برميل يوم ًيا  ،مم�ا يمنح املنتجن بعض
املجال للموافقة عى زيادة اإلنتاج.وذكرت صحيفة «فاينانش�يال تايمز» نقالً
عن مسؤولن ،أن املحادثات بشأن ممر السفر بن الواليات املتحدة وبريطانيا
تباطأت ً
أيضا ،ويرجع ذلك جزئ ًيا إىل مخاوف بشأن زيادة حاالت اإلصابة بنوع
دلت�ا يف بريطانيا.ويتوق�ع املحللون أن تزيد أوبك  +اإلم�دادات بنحو  ٥٠٠ألف
برميل يوم ًيا يف أغس�طس  ،حيث شددت السوق بسبب النمو القوي يف الطلب
عى الوقود يف الواليات املتحدة والصن  ،أكرب مستهلكن للنفط يف العالم.

النزاهة :تنفيذ أمر قبض بحق
مديرين سابقني لرشطة كركوك
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت هيئة النزاه�ة ،أمس الثالثاء
صادر بحق
قب�ض
 ،ع�ن تنفيذ أمر
ٍ
ٍ
س َّ
ضابطن كبريين س�بق أن َت َ
�نمَا
منص�ب مدي�ر رشط�ة املحافظ�ة،
فيما ش�مل األمر ضابطا ً كبريا ً آخر
سبق أن َت َ
س َّن َم منصب معاون مدير
رشط�ة املُحافظة.وقال�ت الهيئة يف
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه إن «دائرة التحقيقات يف الهيئة
ُّ
بتمكن مالكات مكتب تحقيق
أفادت
الهيئ�ة يف محافظ�ة كرك�وك م�ن
تنفيذ أمري القب�ض الصادرين عن
محكمة التحقيق املُ َّ
ختصة بقضايا
النزاه�ة يف املحافظة بحق ضابطن
كبريين سبق لهما أن َت َ
س َّنمَا منصب
مدير رشطة املُحافظة ،فيما ش�مل
األمر أيضا ً ضابطا ً كبريا ً آخر س�بق
أن َت َ
س َّن َم منصب نائب مدير رشطة
ً
َّ
املحافظة» ،مُ وضحة أن «األمر جاء
ع�ى خلفيَّ�ة إح�دى القضاي�ا التي

حقق�ت فيه�ا الهيئ�ة وأحالتها إىل
القضاء».
وأش�ارت الهيئة إىل َّ
أن «أمر القبض
الص�ادر عن القض�اء؛ اس�تنادا ً إىل
أح�كام امل�ادة ( )٣٤٠م�ن قان�ون
العقوبات؛ جاء عى خلفيَّة ش�كوى
مديريَّة رشط�ة املُحافظة املُتضمِّنة
امتناع مُ َّ
وظفن مدن ِّين عن تس�ليم
أس�لح ٍة بعهدته�م ه�ي م�ن أمالك
املديريَّ�ة ،مُ بي ً
ّن�ة أن الس�يّد ق�ايض
التحقي�ق املُ
ِّ
خت�ص ق�ام بتدوي�ن
إفاداتهم يف القضيَّة».
وكانت الهيئة قد أفصحت يف السابع
م�ن حزي�ران الج�اري ع�ن صدور
( )٩أوامر ومُ َّ
قبض وضبط
ذك�رات
ٍ
واس�تقدام ،كان من بينها استقدام
ٍ
عض�و بمجلس محافظ�ة كركوك،
ومجموع ٍة م�ن املُ َّتهم�ن اآلخرين؛
لقيامه�م بتس�لُّم أس�لح ٍة وأجهز ٍة
حكوم َّي ٍة من مديريَّة رشطة كركوك،
وامتناعه�م من إعادته�ا لدى طلب
املديريَّة ذلك منهم.

تواص�ل تفري�غ و ش�حن كمي�ات ال�رز
ملخازن الرشكة يف فروع ومواقع الرشكة.
وبن اىل عدد الس�يارات التي تم تحميلها
وتوجيهها ملواقع الرشك�ة بلغ اجماليها
( )١٢١ش�احنة موزع�ه ( )٧٣ش�احنة
تابع�ة ألس�طول وزارة التج�ارة و()٤٨
ش�احنة تابع�ه الس�طول النق�ل الربي.
وكش�ف العكي�يل ع�ن الكمي�ة الت�ي تم
توزيعها اليوم بلغ�ت (  )٤.٨٢٣الف طن
ليصبح اجم�ايل الكمية التي تم ش�حنها
(  )٩.٤٠٥ال�ف ط�ن م�ن اص�ل حمولة
الباخرة البالغه (  )٣١.٥٠٠الف طن .

الرتبية تنفي صدور أي
قرار بشأن الدخول الشامل
لطلبة املراحل املنتهية
بغداد  /المستقبل العراقي
ج�ددت وزارة الرتبي�ة ،أم�س الثالث�اء التأكي�د ع�ى
ع�دم وجود دخ�ول ش�امل لطلبة الصف�وف املنتهية
يف االمتحانات ،فيما أش�ارت اىل تهيئ�ة جميع املراكز
االمتحانية وفق أعداد املشمولن بإجراء االمتحانات.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة األنباء
العراقي�ة ،يف تريح صحفي إنه «ل�م يصدر أي قرار
بش�أن الدخول الشامل لطلبة املراحل املنتهية» ،مبينا ً
أن «البطاق�ات االمتحاني�ة وزعت ع�ى الطلبة الذين
ش�ملهم الدخ�ول يف االمتحان�ات الوزارية».وأض�اف
أن�ه «تم تهيئة املراك�ز االمتحانية وفق أع�داد الطلبة
املشمولن لدى مديرية التقويم واالمتحانات /اللجنة
الدائمة لالمتحانات واللجان الفرعية» ،داعيا ً «الطلبة
اىل التهيؤ بش�كل جيد واس�تثمار هذه الفرصة ،كون
وزارة الرتبية س�رتاعي جميع الظ�روف التي يمر بها
الطال�ب خالل هذه الفرتة».وح�ددت وزارة الرتبية يف
وق�ت س�ابق ،موعد امتحان�ات الصف�وف املنتهية إذ
س�تبدأ امتحان�ات مرحلة الثالث املتوس�ط يوم األحد
 ،٢٠٢١ /٧ /٤وامتحانات مرحلة الس�ادس اإلعدادي
بفروعه كافة ،يوم الثالثاء .٢٠٢١ /٧ /٢٧

املوانئ تناقش صيانة
وإعامر القطع البحرية وفق ًا
ألعىل املعايري الدولية
بغداد /المستقبل العراقي
ناقش�ت الرشك�ة العام�ة ملوان�ئ العراق آلي�ة إعمار
وصيان�ة الوحدات البحري�ة التابعة لها عى وفق أعى
املعايري الدولية.
واك�د املدير الع�ام للرشكة فرح�ان الفرطويس خالل
لقائه بمديري اقسام البحرية رضورة ابقاء الوحدات
البحرية بجاهزية تامة ،مشريا اىل مناقشة آلية صيانة
واعمار القطع البحرية.
كم�ا اكد عى اعم�ار وصيانة الس�احبات والحفارات
ومن بينه�ا الرافعة (أباذر) ألخذه�ا اىل احدى الورش
اإلقليمي�ة .وأوض�ح أن موان�ئ الع�راق تب�ذل جه�دا ً
مضاعف�ا ً إلبق�اء القط�ع البحرية يف حال�ة جاهزية
تامة لتنفيذ واجباتها يف اإلرساء واإلقالع باإلضافة اىل
عمليات الحفر يف القنوات املالحية .

رضورة تفعيل مديرية ش�ؤون الناجي�ات يف الوزارة
وتخصيص اإلمكانيات الالزمة لذلك».
وأكد الرئيس ،عى «أهمية تمكن الش�باب وتأهيلهم
واالس�تفادة م�ن طاقاته�م ،واالعتماد ع�ى العمالة
العراقية بش�كل أك�رب من العمال�ة األجنبية ،وتوفري
فرص التدريب والتأهيل والقروض من أجل دخولهم
يف س�وق العمل» ،مؤك�دا ً «تقديم كل الدع�م للوزارة
وجهودها القائمة للقيام باملهام املنوطة بها».

موقع لطمر النفايات
عثر عليه يف ٍ

نائب حمافظ البرصة يقدم درع األمانة
لشاب أعاد مبلغ مايل كبري ألصحابه
البصرة  /المستقبل العراقي

ُ
نائ�ب محاف�ظ الب�رة الدكت�ور
ق�دم
رضغ�ام األج�ودي ،أمس الثالث�اء( ،درع
األمانة) اىل الش�اب البري عيل حس�نن
جاسم.
وق�ال مكت�ب األج�ودي يف بي�ان تلق�ت

ُ
نائب
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن
محافظ البرة الدكتور رضغام األجودي
ق�دم (درع األمان�ة) اىل الش�اب البري
عيل حس�نن جاس�م الذي يعمل يف بلدية
موق�ع لطمر النفايات
البرة لعثوره يف
ٍ
مبلغ كبري من امل�ال ،وإرجاعه املبلغ
عى
ٍ
كامالً اىل أصحابه.

النفط :العراق يتوجه الستثامر
« »4مليارات قدم من الغاز
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط ،الثالثاء ( ٢٩حزيران )٢٠٢١ ،توجه العراق لرفع طاقة اس�تثمار الغاز
املنت�ج حاليا ً م�ن مليار و ٥٠٠ملي�ون إىل  ٤مليارات ق�دم مكعب وص�والً إىل العام ،٢٠٢٤
وزي�ادة الكميات املج ّه�زة ملحطاته الكهربائية.وقال وكي�ل وزارة النفط حامد الزوبعي إن
“العراق يستهدف الوصول إىل استثمار  ٤آالف مليون قدم من الغاز بحلول العام  ،٢٠٢٤ما
َّ
الكهرباء».وبن َّ
أن “االكتش�افات الجديدة للغاز
يعني إنتاج أكثر من  ١٠آالف ميغاواط من
الحر ستس�مح بخفض متوسط فاتورة اس�ترياد الغاز الطبيعي عى مدى األعوام املقبلة».
ورجَّ ح الزوبعي ْ
أن “يبلغ إجمايل اس�تثمار الغاز الطبيعي بحلول العام  ٢٠٢٣نحو  ٢مليار
و ٧٠٠مليون قدم مكعب قيايس يومي ،بعد إنجاز مشاريع استثمارية بطاقة مليار و٢٠٠
مليون قدم مكعب يومي من الغاز املصاحب من حقول ارطاوي يف البرة وحقول ذي قار
والحلفاية يف ميس�ان”.وتوقع ْ
أن “يس�هم دخول حقيل املنصورية يف دي�اىل وعكاز باألنبار
للخدمة واملستثمرة من كربيات الرشكات العاملية كحقول متخصصة للغاز الحر يف الوصول
إىل ه�دف اس�تثمار  ٤مليارات ق�دم مكعب قيايس يف نهاية  ،٢٠٢٤إذ يجري اس�تثمار ٤٠٠
مليون قدم مكعب يومي يف حقل املنصورية و ٣٠٠مليون قدم مكعب قيايس يف عكاز”.

مزاد البنك املركزي يسجل ارتفاع ًا
يف مبيعات الدوالر
بغداد /المستقبل العراقي
ارتفع�ت مبيع�ات ال�دوالر يف م�زاد البنك
املرك�زي العراقي ،أمس الثالثاء ،لتس�جل
أكثر م�ن  ٢٣٧مليون دوالر أمريكي.وذكر
مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده
لبي�ع ورشاء ال�دوالر االمريك�ي ،الي�وم،
ارتفاع�ا يف مبيعاته بنس�بة  %٩.٢٢لتصل
مليون�ا و ٩6٨ألف�ا ً و ٨٢دوالرا ً
ً
إىل ٢٣٧
ٔ
أمريكي�اً ،غطاه�ا بس�عر رصف اس�اس
دوالر واحد،
بلغ  ١٤6٠دين�ارا ً عراقيا ً لكل
ٍ

مقارن�ة بيوم ام�س االثنن ،حي�ث بلغت
املبيع�ات في�ه ٢١٧ :مليون�ا ً و ٥٣٥ألف�ا ً
و ٤٤٨دوالرا ً أمريكياً.وذهب�ت املش�رتيات
البالغة  ١٧١مليونا ً و ٢٣٨ألفا ً و ٨٢دوالرا ً
لتعزي�ز االٔرص�دة يف الخ�ارج ع�ى ش�كل
ح�واالت واعتم�ادات ،فيم�ا ذه�ب املبلغ
املتبق�ي البالغ  66مليونا ً و ٧٣٠ألف دوالر
بشكل نقدي.وأشار ا ٕىل أن  ٣6مرفا ً قام
بتلبي�ة طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخارج،
ً
و١٩مرف�ا لتلبي�ة الطلب�ات النقدي�ة،
إضافة اىل مشاركة  ٢6رشكة رصافة.

مرور نينوى تسجل  90حادث ًا مروري ًا
خالل  6اشهر 26 :وفاة و 166إصابة
نينوى  /المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية م�رور محافظة نينوى عن ارتفاع اع�داد الحوادث املروري�ة الناجمة عن الرسعة
وع�دم االلتزام باالرش�ادات املرورية يف عموم املحافظة .وقال مدي�ر مرور محافظة نينوى العميد
الحقوقي سامي عبد الخالق موىس ان «محافظة نينوى سجلت خالل االشهر ال�  6األوىل من العام
الحايل  ٩٠حادثاً تس�بب ب�  ٢6حالة وفاة و ١66إصابة» ،مضيفاً ان «جميع هذه الحوادث كانت
بس�بب الرسعة الزائدة وع�دم االلتزام باالش�ارات الضوئية».واضاف ان «م�رور محافظة نينوى
ش�ددت من عقوباتها القانونية بحق املخالفن بدءا ً من س�حب الرخ�ص اىل فرض غرامات مالية
واىل الحبس ملدة التقل عن  6اشهر للذين يتم ضبطهم يقودون مركبات من دون إجازة سوق».

وزير الرتبية يبحث مع اللجنة االرشافية
يف تركيا مستجدات العملية الرتبوية
بغداد  /المستقبل العراقي

بحث وزير الرتبية عيل حميد الدليمي مع اعضاء اللجنة االرشافية
يف تركي�ا آخر مس�تجدات العملية الرتبوي�ة يف ظل تفيش جائحة
كورونا وما انتجت ُه من عقبات امام تقدم عجلة التعليم.
وقال الدليمي  /حس�ب بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي ان
ه�ذه الزيارة تأت�ي لتفقد مجريات العملي�ة التعليمية والرتبوية
يف تركي�ا ومتابعة عمل اللجنة االرشافي�ة وما تقوم به من مهام
ضم�ن الخطة العامة لها  ،مؤكدا ً ب�أن الحكومة العراقية اعطت
حي�ز كبري يف خط�ة عملها من اجل خلق اس�تقرار نوعي يف عمل
املؤسسة الرتبوية .
وأثن�ى ع�ى الدور ال�ذي تميزت ب�ه اللجنة االرشافي�ة يف متابعة
العملي�ة االمتحاني�ة وتحقيق نس�ب نج�اح متقدم�ة فضالً عن
االلتزام التام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الرتبية .

حمافظ نينوى يعلن الرشوع باعامر
« »200منزل مدمر ايمن املوصل
نينوى  /مروان ناظم
رشعت املالكات الهندس�ية يف بلدية وبلديات نينوى بإعادة إعمار
من�ازل املواطن�ن املترضرة ج�راء العمليات العس�كرية يف ايمن
املوصل
وقال محاف�ظ نينوى نجم الجب�وري للوكالة الوطني�ة العراقية
لالنب�اء /نين�ا/أن «الكوادر الهندس�ية يف بلدي�ات وبلدية نينوى
بارشت بإع�ادة إعمار وتأهيل ()٢٠٠من�زل مترضر كدفعة أوىل
من مرشوع إعادة إعمار املنازل املترضرة يف ايمن املوصل «.مبينا
أن «م�دة إنجاز ه�ذه املنازل وإعمارها ستس�تغرق فرتةقصرية
حي�ث ت�م رصف مبالغ اعمار ه�ذه املنازل وم�ن املبالغ املجمدة
التي اطلقتها الحكومة االتحادية ملحافظة نينوى مؤخرا والبالغة
 ٤٠٠مليار دينار».

وفد ياباين يزور ام قرص الشاميل
واجلنويب ويطلع عىل سري االعامل فيهام
بغداد  /المستقبل العراقي
زار وف�د م�ن وكالة جاي�كا الياباني�ة ميناءي ام قر الش�مايل
والجنوبي واطلع عى سري االعمال فيهما.
واكد مدير عام رشكة املوانئ فرحان محيسن الفرطويس يف بيان
رضورة تس�هيل االج�راءات لزيارة الوف�ود االجنبية لالطالع عى
سري عمل املوانئ واجراءاتها وللوقوف عى االليات املتبعة يف عمل
املوان�ئ ،مش�ريا اىل أن إدارة الرشكة العلي�ا ومالكاتها تعمل عى
مدار الساعة من أجل تطوير املوانئ لتلتحق بركب موانئ العالم
واوض�ح الفرطويس ان الوفد اطلع عى س�ري آلية العمل وكيفية
تخليص البصائع وانواعها وعن عمل رشكات التش�غيل املش�رتك
ومعرفة االعماق املحاذية لالرصفة واملعدات الثقيلة وعن استيفاء
أجور البضائع وعمليات املناولة والجانب األمني.

الزراعة تعلن استعدادها لتشكيل قوة
أمنية للسيطرة عىل األسعار
بغداد  /المستقبل العراقي

اكدت وزارة الزراعة استعدادها لتشكيل قوة أمنية للسيطرة عى
الس�وق وتحديد اس�عار املواد الغذائية ،معربة عن اس�تيائها من
غياب األمن االقتصادي والرقابة الصحية عن السوق.
وقال املتحدث باس�م الوزارة حميد النايف« ،لألسف ال يوجد أمن
اقتصادي وال رقابة صحية ملتابعة السوق بشكل يومي والسيطرة
ع�ى اس�عار امل�واد الغذائي�ة وتحديدها».وأض�اف أن «التج�ار
اصبحوا يتالعبون باألسعار ويبيعون املواد الغذائية بالسعر الذي
يرونه مناسبا لهم» ،مشريا إىل أن «وزارة التجارة ليس لها عالقة
بمتابعة االسعار يف السوق».وتابع النايف «بإمكان وزارة الزراعة
تشكيل قوة أمنية للمتابعة والسيطرة عى السوق والحفاظ عى
االس�عار بش�كل صحيح وبيع امل�واد الغذائية للمواطن بالس�عر
الصحيح واملناس�ب ،لكن القانون ال يس�مح بذلك».ودعا النايف،
الق�وات األمني�ة إىل متابعة ما بعد االنتاج وفرض الس�يطرة عى
السوق وتحديد أسعار املواد الغذائية.
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ديوان حمافظ البرصة /القسم :العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq
Basra Governorate

( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول  /مناقصة (  /3بلديات ) 2021 /
تأهيل وتوسيع مع انشاء شبكات االمطار للشوارع الرئيسية ملدخل ناحية النشوة

اس�تنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة – شعبة تخطيط القطاعات يف محافظة البرصة
املرقم ( ت  2363/يف . )2021/6/29
يرس (محافظة البرصة  /قس�م العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي
الخ�رة لتقدي�م عطاءاتهم (املغلقة) ملرشوع(تأهيل وتوس�يع مع انش�اء ش�بكات االمطار
للشوارع الرئيسية ملدخل ناحية النشوة )
 وبكلف�ة تخمينية ق�دره( )10.343.615.000عرشة مليارت وثالثمائ�ة وثالثة واربعونمليون وستمائة وخمسة عرش الف دينار عراقي .
 بمدة تنفيذ (  ) 180يوم .و بتبويب ( )2-2-3-3-1-47-1وبعرض فني مكون ضمن املنهاج االستثماري لسنة  2019موقع املرشوع (النشوة ) الدرجة والصنف املطلوبة  :الثالثة  /انشائيةأوالً -س�يتم تنفي�ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطني�ة التي حددتها
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم ( )2لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط
 ،ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثانياً -يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قس�م
العقود الحكومية  /شعبة اعالن املشاريع) يف العنوان أدناه وذلك من الساعة  8:00صباحا
اىل  2:00ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً -تش�مل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات املشرتي ) ما
ييل:
• الق�درة املالية  :عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثق�ة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات
املالية اآلتية:
 -1الحسابات الختامية تقديم امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسبني القانونيني تعرض
الوضع املايل الخر سنتني ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية
الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014
-2معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن ()20.974.553.000
عرشون مليار وتس�عمائة واربعة وس�بعون مليون وخمسمائة وثالثة وخمسون الف دينار
عراق�ي محس�وبا من الدفعات الكلية املس�تلمة عن األعم�ال املنفذة للعق�ود املنجزة اوتلك
املس�تمرة وملدة ال تقل عن س�نتني والتزيد عن عرش س�نوات من تاريخ غلق املناقصة ويتم
احتساب معدل االيراد السنوي وفقا ً للسنوات املقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم
رضورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة .
-3متطلب�ات الس�يولة املالية  :عىل مقدم العطاء ان يقدم س�يولة نقدي�ة بمبلغ اليقل قدره
عن (  ) 3.447.872.000ثالث مليار واربعمائة وس�بعة واربعون مليون وثمانمائة واثنان
وس�بعون الف دينار عراقي عىل ش�كل كشف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر سنة او
كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التس�هيالت املرصفية وللفرتة التي تس�بق تاريخ غلق
املناقصة .
ً
ً
• الخ�رة والقدرة الفنية عىل مقدم العطاء أن يقدم دلي�ال موثقا يوضح إمكانيته عىل تلبية
متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:
أ-الخرة العامة  :تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تجاوز ( )3سنوات قبل املوعد النهائي
لتقديم العطاء .
ً
ً
ب -ع�ىل مق�دم العطاء أن يقدم دلي�ال موثقا يوضح إمكانيته عىل تلبي�ة متطلبات الخرة
الفني�ة ( الخ�رة التخصصية املش�اركة بصفة مق�اول  ,أو ادارة عق�ود ,او كمقاول ثانوي
يف (  )1عق�د وللس�نوات(  )10العرشة الس�ابقة قبل املوعد النهائي لتقدي�م العطاء وبمبلغ
اليقل عن( )6.206.169.000س�تة مليار ومائتان وستة مليون ومائة وتسعة وستون الف
دينار عراقي .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح بالكامل .و يعنى
باملماثلة حجم العمل  ،تعقيداته  ،األس�اليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل
السادس (متطلبات صاحب العمل)
ج -توفري الكوادر واملعدات وحس�ب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة
االشغال)
رابعاً -يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني
يف العن�وان أدن�اه* ودف���ع رس����م غي����ر مس�ت���رد ق����درة ( )250,000مائتا
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة 2021/1439 :
التاريخ 2021/6/9 :
اىل /املنفذ عليه
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن ان املدي�ن محمد
سامي سلمان انك مجهول محل االقامة وليس لك
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ
عليه واس�تنادا للمادة  27م�ن قانون التنفيذ تقرر
تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الهندية
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ
الجري وفق القانون
املنفذ العدل
نبيل عبود ال عنون
اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة الهندية بالعدد /277ب2020/
يف  2020/11/16املتضم�ن بتادي�ة املدي�ن محمد
سامي سلمان مبلغ قدره  9655000تسعة ماليني
وس�تمائة وخمس�ة وخمس�ون الف دينار عراقي
وحسب سند الكمبيالة املؤرخ 2021/9/22

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2020/820 :
اعالن
املنفذ عليه /عالوي هاشم محمد العباسية
لق�د تحققت ه�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ
القضائ�ي و مخت�ار املنطق�ة العباس�ية جاس�م
ابراهيم املؤرخني  2021/2/14انك مجهول محل
االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من
قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ
من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراء التنفيذ الجري وفق القانون
اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة الكوفة بالعدد /1322ب2019/
يف  2019/7/4املتضم�ن الزاما بتادية مبلغ للدائن
مرتظى حسني عيل مبلغ قدره مليون وخمسمائة
وع�رشون ال�ف وتحمل�ه كاف�ة الرس�وم اتع�اب
املحامات

وخمسون ال����ف دين����ار عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم االربعاء املص���ادف
2021/6/30
• تلت�زم الرشكات بتقدي�م تعهد قانوني مصدق من قبل كاتب الع�دل بصحة كافة األوليات
املقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية
• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
• تلت�زم الرشكات بتقديم تعهد باملبارشة بالعمل وعدم املطالبة باملس�تحقات املالية اال بعد
توفرالسيولة املالية.
خامس�اً -س�يتم عق�د مؤتم�ر يف قاعة لج�ان الفت�ح واالحالة يف ي�وم الخمي�س املصادف
 2021/7/8الساعة العارشة صباحاً.
سادسا ً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف  2021/7/14الساعة 2:00
ظهرا حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها) .العطاءات
املتأخرة س�يتم رفضها .س�يتم فتح العط�اءات فعليا وبوجود ممثلني ع�ن املناقصني الذين
إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل :
الوقت  :الساعة  2:00ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ  :يوم االربعاء املصادف 2021/7/14
العنوان  :ديوان محافظة البرصة  /قاعة لجنة فتح العطاءات.
س�ابعا ً  -يج�ب أن يرفق بجميع العطاءات ضم�ان العطاء بقيم�ة (  ) 103,437,000مائة
وثالث�ة ملي�ون واربعمائة وس�بعة وثالث�ون الف دينار عراقي عىل ش�كل ص�ك مصدق او
س�فتجة او خط�اب ضمان نافذ ملدة  28ي�وم بعد تاري�خ نفاذية العط�اءات  .وفيما يتعلق
بال�رشكات االجنبية مراعاة ماورد يف كتاب البنك املركزي العراقي /دائرة مراقبة الصريفة /
قسم مراقبة املصارف االسالمي ذي العدد ( )153/3/9يف  2020 /5/17املعمم بموجب كتاب
وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4
يف .2020/6/30
ثامنا ً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
تاس�عا – عىل مق�دم العطاء الت�زام بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة أقس�امها
واملتمثلة ب�
( -1رس�الة العطاء وملح�ق العطاء -2الج�داول الكاملة املطلوبة والنم�اذج املطلوبة وفق
القس�م الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد ( )14-12من
تعليمات ملقدمي العطاءات .
-3تفوي�ض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع ع�ىل العطاء -4.الوثائق املصادق
عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء
او وثائ�ق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الراب�ع للتحقق من اهلية
مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه  .وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا  -يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
اح�دى عرش  -اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يك�ون موعد الغلق يف يوم الدوام
الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اثن�ى ع�رش  -للدائرة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة من مراحله�ا وقبل االحالة وعدم
اجراء املفاضلة وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة
بأي تعويض جراء ذلك
ثالثة عرش -االلتزام بتفضيل رشاء املنتج املحيل من القطاعني العام او الخاص اس�تنادا اىل
كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة /قس�م االستشارات والتدريب املرقم
 2118/7/4يف  2021/1/27ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم  20لسنة 2021
اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة basra.gov.iq .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/1970 :
التاريخ 2021/6/28 :
اىل /املنفذ عليه  /املدين حسني فاضل حسني
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل ورقت�ي التكليف
بالحض�ور واش�عار مختار املنطقة ان�ك مجهول محل
االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن
اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة  27م�ن قانون
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ
النج�ف خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من الي�وم التايل
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ
الجري وفق القانون
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف النج�ف بالع�دد
/2823ش 2021/7يف  2021/6/3واملتضم�ن ال�زام
املدعى عليه حس�ني فاضل حسني بتاديته نفقة ماضية
للمدعي�ة مري�م ابراهيم مال�ك وتاديته نفقة مس�تمرة
لالطفال حيدر وفاطمة حوراء

املهندس
مـحمـد طاهر التميمي
النائب االول ملحــافــظ البصــرة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2021/671 :
التاريخ 2021/6/28 :
اعالن
اىل /املنفذ عليه /حيدر فاضل عبد كوفة حي ميسان
لق�د تحقق�ت ه�ذه املديري�ة م�ن خ�الل رشح املبل�غ
القضائ�ي واش�عار مخت�ار املنطق�ة ابراهي�م الجيايش
امل�ؤرخ  2021/6/20انك مجه�ول محل االقامة وليس
ل�ك موطن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ
عليه واستنادا للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة
ع�رش يوم تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية باجراء التنفيذ الجري وفق القانون
اوصاف املحرر :
نخركم بان تقرر حجز االموال الغري منقلة س�هامكم يف
العقار تسلس�ل  79069/3حي ميان لق�اء طلب الدائن
حس�ني عبد الزه�رة رزاق البال�غ اربعون ملي�ون دينار
 40,000,000يجب عليك�م اداء املبلغ املذكور خالل مدة
خمسة عرش يوم من اليوم التايل من تاريخ تبليغكم بهذا
االخب�ار يف الصحف واال فان االم�وال املحجوزة بموجب
هذه القرار س�تباع وفقا للقانون استنادا للمادة  87من
قانون التنفيذ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2019/482 :
اعالن
املنفذ عليه /سعدية عبد عيل محمد العباسية
لق�د تحققت ه�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ
القضائ�ي و مخت�ار املنطق�ة العباس�ية جاس�م
ابراهيم املؤرخني  2021/2/14انك مجهول محل
االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من
قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ
من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراء التنفيذ الجري وفق القانون
اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة الكوفة بالعدد /32ب2019/2
يف  2019/1/27املتضمن الزاما بتادية مبلغ للدائن
مرتظى حسني عيل مبلغ قدره مليونني واربعمائة
الف دينار وتحمله كافة الرسوم اتعاب املحامات
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اعالنات

اعالن رقم ()2021/33
(امانة بغداد  /دائرة املشاريع)

ي�ر (امانة بغداد  /دائرة املش�اريع ) دعوة جميع الراغبني م�ن ذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم الخاص�ة بمناقصة (اعمال تاهيل
وتطوي�ر املحل�ة ( )608حي�ث تتوفر التخصيصات املالية ضمن ( املوازنة االس�تثمارية)  /مرشوع (تأهيل وتطوير واكس�اء الش�وارع واملحالت
الرئيسية يف مدينة بغداد) ضمن الباب ( )5القسم ( )22نوع االستثمار ( )1ازاء الفصل ( )3املادة ( )9نوع ( )2تسلسل ( )124ضمن قطاع النقل
واالتصاالت) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )3,404,000,000ثالثة مليارات واربعمائة واربعة مليون دينار عراقي فقط وبأمكان الراغبني برشاء
وثائق املناقصة مراجعة مقر (ديوان امانة بغداد  /الطابق االول  /قس�م العقود العامة  /الكائن قرب س�احة الخالني) يف اوقات الدوام الرسمي
لغرض الحصول عىل وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري قابلة للرد والبالغة (  )200,000مئتا الف دينار مع مراعاة ما ييل:
 � 1يلتزم املتقدم بان يتضمن عطاءه تامينات اولية عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق بمبلغ ( )34,040,000اربعة وثالثون واربعون الف
دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة
 � 2تقديم ( هوية تصنيف املقاولبن /انشائية  /الدرجة الخامسة)
 � 3تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب  /قسم الرشكات معنونة اىل امانة بغداد نافذة خالل فرتة تقديم العطاء باسم الرشكة
مع الهوية الرضيبية
 � 4يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها بعد دراس�تها واالطالع عليها وبخالفه سيتم استبعاد
عطاءه
 � 5يلتزم مقدم العطاء بمىلء القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وحس�ب قرص ال( )CDالذي يتم اس�تالمه وتقديمه ورقيا بعد ختمه بالختم
الحي الخاص بالرشكة
 � 6تقديم متطلبات الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها ورقيا عىل ش�كل ملفات (سبايرول) مع الوثائق املكونة للعطاء بعد ختمها بالختم الحي
الخاص بمقدم العطاء
 � 7تقديم نس�خة من املستمس�كات الخاصة باملدير املفوض ( بطاقة الس�كن � هوية االحوال املدنية � ش�هادة الجنس�ية العراقية ) مع جميع
املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء
 � 8تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا
 � 9وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية
 � 10س�يتم عق�د مؤتم�ر خ�اص باالجابة عن استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة (العارشة) م�ن صباح يوم (االربع�اء) املوافق
( )2021/7/7يف مقر دائرة املشاريع
 � 11تسلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم (نسخة اصلية موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء ) مثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه
االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الس�اعة (الثانية عرش ظهرا وحس�ب التوقيت املحيل ملدينة
بغداد ) ليوم (الثالثاء) املوافق ( )2021/7/13يف مقر ديوان امانة بغداد  /الطابق االول  /قسم العقود العامة ويف حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة
رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسرتفض العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد اعاله
� 12يتم فتح العطاءات بحضورمقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور عىل العنوان املبني يف اعاله يف الزمان وبالتاريخ املذكور
 � 13يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

www.almustakbalpaper.net

مجهورية العراق
جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمــة بداءة املعقل

اعــــالن

اىل الشخص الثالث  /مبارك عبدالكريم مرزوق
اق�ام املدعي (مدير بلدية البرصة  /إضافة بوظيفته) الدعوى البدائية املرقمة /470
ب 2021/ضد املدعى عليهم كل من ( عيل راسم ضيدان و محمد غرديل مكي و احمد
موىس صدام والسيد وزير العدل إضافة لوظيفته ومدير التسجيل العقاري يف البرصة
الثانية إضافة لوظيفته ومدير التس�جيل العقاري العامة إضافة لوظيفته)لدى هذه
املحكمة يطلب فيها ابطال قي�د العقار تسلس�ل ( 236/29الجبيلة والقيود الالحقة
وإعادة تس�جيله باس�م دائرة موكله مع وضع إش�ارة عدم الترصف عىل قيد العقار
لحني نتيجة الدعوى) ،وقد تم ادخالك شخصاً ثالثاً يف الدعوى اىل جانب املدعى عليهم
اكم�االً للخصوم�ة بناء عىل طلب وكيل املدع�ي إضافة اىل عقيل بخي�ت عبدالله وقد
عني يوم  2021/7/15موعدا ً للمرافعة ،وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ وتأييد املجلس البلدي لقضاء ابي الخصيب  /مختار منطقة عويس�يان 1/
بانتقالك جهة مجهولة .
ق�رر تبليغك اعالن�اً بصحيفت�ني محليتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك املرافعة يف
املوعد املحدد أعاله فأنه سوف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.

القايض االول
علوان بربوت حسني

حمسن محزة عطية
مدير عام دائرة املشاريع

والية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكرتوني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة
E-mail; mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq
E-mail;alukud@amanatbaghdad.gov.iq
فق�دان  /فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقمة
(  )735يف  1998 / 10 / 9والص�ادرة م�ن قس�م
التعلي�م املهني االول الك�رخ ( الجامعة) س�ابقا
يف بناي�ة اعدادي�ة الخ�رضاء املهني�ة ( حالي�اً)
بأس�م ( عام�ر كاظ�م ون�اس) رق�م موباي�ل /
 / 07803794360فعىل من يعثر عليها تسليمها
إىل جهة اإلصدار
�����������������������������������������
إىل الرشيك تحس�ني مش�كور زغري توج�ب عليك
الحضور إىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقه ع�ىل قيام رشيك
زينب مهدي عدنان بالبناء عىل حصتها املش�اعه
يف القطع�ه املرقم�ه  50952/3ح�ي النداء خالل
مده خمسه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج
الع�راق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
�����������������������������������������
إىل الرشي�ك ن�ور موىس حس�ني اقتىض حضورك
إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض اص�دار اجازه بناء
للعقار املرقم  37151/3حي السالم خالل عرشه
ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
نجم عبد االمري عباس
�����������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2019/783 /
التاريخ 2021/6/28
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوف�ة س�هام املدي�ن يف
ح�ق املقاومة يف العق�ار تسلس�ل  41مقاطعة 7
الس�هيلية الواقع يف الكوفة العائد للمدين ( قيس
عبد الحس�ن عليوي ) املحج�وز لقاء طلب الدائن
مه�دي حمي�دي ه�ادي البال�غ 290,000,000
مائت�ان وتس�عون ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغب
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة م�ن املائة
م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية
ويتحمل املش�رتي اجور التس�جيل والداللية علما
ان العق�ار مل�ك رصف ل�وزارة املالي�ة وفيه حق
الترصف وعدد السهام املراد بيعها حق املقاومة
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقم�ه  :كوفة الس�هيلية املرقم 41
مقاطعة  7السهيلية
 � 2جنسه ونوعه  :بستان يسقى بالواسطة
 � 3حدوده واوصافه  /بلدية الكوفة
 � 4مش�تمالته  :العق�ار عبارة ع�ن ارض زراعية
تقع يف الكوفة بالقرب من مرقد س�يد اس�ماعيل
يجاورها ش�ارع فرع�ي بع�رض  10م 2وينتهي
بشارع الربيع عبد العال ومشيد عليها دور بشكل
عشوائي واش�جار من النخيل قسم منها متهالك
والقس�م االكرب تم تجريفه وقد فقد العقار صفة
البستنة
 �5مس�احته املس�احة الكلية للعقار  9دونم و1
اولك و 50م2
 � 6درجة العمران :
 � 7الشاغل :
 � 8القيمة املقدرة  )9,838,000( :تس�عة ماليني
وثمانمائة وثمانية وثالثون الف دينار عراقي
 � 9مكان املزايدة  /داخل مديرية تنفيذ الكوفة
 � 10موعد املزايدة  /الس�اعة الثانية عرشة ظهرا
من اليوم االخري لالعالن
مالحظة تقدم التامينات القانوني بصك مصدق

اعالن
قدم املواطن ( سجاد فالح حسن ) الدعوى لتبديل
( اس�م ابنه ) وجعله ( عيل ) بدال من ( عيل الحق
) فم�ن لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوما
وفق املادة  22من قان�ون البطاقة املوحدة رقم 3
لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
�����������������������������������������
فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م  3 / 1694حي
العروبة بأس�م العراقي فاضل مالك عبد عيل فمن
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة  1282 :الغرب
املحلة او رقم واسم القطعة  :الغرب
الجنس عقار
النوع دار مشيد بالطابوق والشيلمان طابقني
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املس�احة  :الدار  212م مس�احة البناء  160االول
 25م
مقدار الدي�ن  30,000,000ثالث�ون مليون دينار
عراقي
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف غماس باملزايدة
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن حسن
س�وادي فنوخ لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف
الرافدي�ن  /ف�رع غم�اس البال�غ ()8,701,075
ثماني�ة ماليني وس�بعمائة وواحد الف وخمس�ة
وس�بعون دينار عراقي فعىل الراغب يف االش�رتاك
فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل  30يوما اعتبارا
من الوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال
تق�ل عن  %10من القيمة املق�درة للمبيع البالغة
اعاله وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة  12ظهرا
من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
�����������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2021/916 :
التاريخ 2021/6/30 :
اىل /املنفذ عليه نريان سعود جعيب
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ
القضائ�ي لتنفي�ذ الكوفة ومخت�ار مركز رشطة
ميث�م التم�ار صابر فخ�ري انك مجه�ول محل
االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة  27من
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش يوما تبدأ
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف النج�ف بالع�دد
/306ش 2021/6يف  2021/1/22واملتضم�ن
ازام�ك بتمك�ني الدائ�ن حيدر م�رزوك جازي من
مشاهدة ابنائه كرار ورقية

العدد/470 :ب2021/
التاريخ2021/6/27 :

اعالن مناقصة
اىل السادة الراغبني بتقديم عطاءاهتم
م  /املناقصة املرقمة ( 10م )2021/

ي�ر الرشكة العامة للس�منت العراقية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم للمادة
املذكورة ادناه مع مالحظة ما ييل :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /820ب2021/4
التاريخ 2021/6/28
اىل املدعى عليه  /رعد مجبل نجم
اقام املدعي س�يف عدنان كاظ�م الدعوى البدائية
املرقم�ة اع�اله والتي يطل�ب فيها الحك�م ازامك
بتاديت�ك للمدعي اعاله مبلغا مقداره اربعة عرش
ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دينار عراق�ي بموجب
الكمبيال�ة املرقم�ة  18/5983يف 2018/5/7
الص�ادرة م�ن دائرة كات�ب عدل النج�ف ولثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائ�ي يف محكم�ة اس�تئناف الكرخ واش�عار
مخت�ار ح�ي الك�رخ محلة ع�الوي الحل�ة مكي
ابراهي�م حمودي لذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور
يف موع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2021/7/25
وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك
قانونا س�وف تجري املرفعة بحق�ك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
�����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2823ب2021/4
التاريخ 2021/6/29
اىل املدعى عليها /وفيه بدر عيىس
اقامت املدعية سليمة مال الله عبد الرضا الدعوى
اع�اله تطلب فيه�ا تمليكها العق�ار املرقم 6405
براق جديدة املس�جل باس�مك ولثب�وت مجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ املبلغ
القضائ�ي واش�عار مخت�ار محل�ة الجدي�دة يف
النجف لذا تقرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يوم
املرافعة املصادف  2021/7/26الس�اعة التاسعة
صباحا او من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول
القايض
ظاهر عباس التفالوي
�����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /حجة وفاة 2209 /
التاريخ 2021/6/23
اىل  /املدعو  /غالم حيدر غالم محمد
اعالن
قدم طال�ب حجة الوف�اة معصومة غ�الم حيدر
طلب�ا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة
وفاة بحق املدعو( غالم حيدر غالم محمد ) قررت
املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور
امامه�ا خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عيل جبار الخزعيل
�����������������������������������������
إىل الرشكاء فالح مهدي عبد سعد و عيل رضا كاظم
اقت�ىض حضورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض
اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم  76675/3حي
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات
دون حضوركم
طالب االجازه
حوراء جبار نعمه

رقم
المناقصة

المواد

الكلفة التخمينية االجمالية

سعر شراء التندر

تاريخ الغلق

10م2021/

نقل منتسبي معمل سمنت النجف
االشرف لكافة الوجبات من مناطق
سكناهم الى المعمل وبالعكس

( )144,000,000دينار فقط
مائة واربعة واربعون مليون
دينار ولمدة ستة اشهر

( )50000دينار
فقط خمسون الف
دينار

2021/7/18
يوم االحد

 � 1ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتصال بالرشكة العامة للس�نت
العراقية (خالل ساعادت الدوام الرسمي ) وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات
 � 2متطلبات التاهيل املطلوبة ( حسب الرشوط العامة للمناقصة )
 � 3بام�كان مقدمي العط�اء رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء
وبعد دفع قيمة البيع البالغة (الوارد يف اعاله)
 � 4يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي  ( :صندوق العطاءات يف مقر الرشكة ) يف املوعد املحدد (الوارد يف اعاله)
س�وف ترفض العطاءات املتاخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور
اىل مقر الرشكة � الساعة الثانية عرش بعد الظهر من تاريخ غلق املناقصة )
 � 5عىل مقدمي العطاءات تقديم ما ييل :
أ � ان يكون املش�ارك حاصل عىل اجازة ممارس�ة املهنة نافذة حاليا او شهادة تاسيس الرشكة او املكتب وان يكون
عنوانه وهاتفه معروف داخل العراق
ب � تقدي�م تأمينات اولي�ة بمبلغ قدره ( )1,440,000دينار مليون واربعمائة واربعون الف دينار عىل ش�كل صك
مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادر من مرصف معتمد (التقل نفاذيته عن  3اشهر) ما عدا املصارف التالية
(االقتصاد لالس�تثمار  ،الوركاء لالس�تثمار  ،الش�مال  ،دار السالم لالس�تثمار  ،دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ،
البرصة الدويل لالس�تثمار  ،الرواحل االس�المي لالس�تثمار والتمويل  ،بنك اس�يا الرتكي  ،البالد االسالمي لالستثمار
والتمويل)
ج � تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لغرض االشرتاك باملناقصات
مع تحيات

الرشكة العامة للسمنت العراقية

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني www.icsc.gov.iq :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4388 :ب2019/3
التاريخ 2021/6/23:
اعالن
بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع
العق�ار املرق�م  72م�رشاق يف النج�ف علي�ه تعل�ن هذه
املحكمة ع�ن بيع العق�ار املذكور اع�اله واملبينه اوصافه
وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة
خالل (خمس�ة ع�رش ) يوما من اليوم الت�ايل لنرش االعالن
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10من
القيم�ة املق�درة بموجب صك مصدق الم�ر هذه املحكمة
ب�داءة النجف وص�ادر من م�رصف الرافدين رق�م ( )7يف
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش
من اليوم االخري من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املشرتي
جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوص�اف  :العق�ار املرقم  72م�رشاق يف النجف عبارة عن
مح�الت عدد  2وفضلة اضافية خلفية يف الس�وق الكبري يف
النجف االرشف املحل االول متخذ لبيع الحلويات مس�احته
 2,5×7مسقف بالسقوف الثانوية اما املحل الثاني بمساحة
 2,5×7مس�تخدم لبي�ع املصوغ�ات الذهبي�ة العقار مبلط
بال�كايش يف جزئي�ه املذكوري�ن مجهزين بامل�اء والكهرباء
درج�ة عمرانه متوس�طة اما الج�زء الثالث فهو مس�احة
فارغ�ة تق�ع خلف الجزئ�ني املذكورين فضل�ة الجزء االول
مش�غول من قبل املدعى عليه التاس�ع نوري جاس�م امان
وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تاجر اما
الج�زء الثاني مش�غول من قبل طالب محس�ن وهو يرغب
بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستاجر علما ان القيمة
املق�درة للعق�ار مبل�غ مق�داره  4,957,370,000اربع�ة
مليارات وتس�عمائة وس�بعة وخمس�ون مليون وثالثمائة
وسبعون الف دينار عراقي ال غري
������������������������������������������������
فقدان
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن مديرية بلدي�ة النج�ف واملرقم
 770061يف  2021/2/9وذل�ك عن ام�الك القطعة املرقمة
 1/7341ح�ي القدس باس�م املواطن احم�د عبد الله جبار
بمبلغ  3,150,000من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

اعالن
تعل�ن ادارة وق�ف ابراهي�م ال حمي�دي (تحت ادارة مت�ويل) يف النجف االرشف عن اج�راء املزايدة
العلني�ة للملك املدرج اوصافه يف ادناه فعىل الراغبني يف االش�رتاك باملزايدة مراجعة املديرية وخالل
عرشة ايام من تاريخ النرش يف احدى الصحف املحلية وس�تجري املزايدة يف تمام الس�اعة العارشة
صباح�ا يف مقر املديرية م�ن اليوم االخري من املدة املذكورة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية
فالي�وم ال�ذي يليه يكون موعدا للمزاي�دة وكذلك اذا صادف تعطيل رس�مي او حظر من قبل خلية
االزمة يف النجف بس�بب ظروف جائحة كورونا فيكون يوم املزايدة بعد رفع الحظر مبارشة وعىل
املزاي�د دفع التأمينات القانوني�ة البالغة  %20من بدل التقدير بوص�ل اىل متويل الوقف وبراءة ذمة
من الرضيبة واملستمس�كات الثبوتية كافة االصلية واملصورة مع مضبطة تأييد سكن حديثة وان
يجل�ب املتق�دم ( الجديد ) يف املزايدة هوية ممارس�ة املهن�ة صادرة من جهة حكومي�ة او نقابية
تس�مح له ممارس�ة نفس املهنة التي يس�تغلها يف امللك وكذلك جلب املوافقات االمنية للراغبني يف
الدخ�ول باملزايدات لالوقاف الكائن�ة يف املدينة القديمة حرصا بناء عىل التعليمات النافذة وال يجوز
ملوظفي االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترسو عليه االحالة
اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى علما ان تس�ديد بدل االيجار صفقة واحدة وخالل ثالثون
يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال
ت

اسم العقار

رقمه

موقعه

مساحته

1

وقف
ابراهيم ال
حميدي

محل
رقم 53
مشراق

محلة
المشراق

12م

بدل التقدير
2500000
مليونان وخمسمائة
الف دينار

������������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك محمد وليد عثمان
اقت�ىض حضورك اىل مديرية بلدي�ة الحيدرية وذلك القرارك
باملوافق�ة عىل صدور اجازة بناء والخاص�ة بالعقار املرقم
 116/677الحيدري�ة مناصفة مع الرشكاء قاس�م س�عيد
س�هر خالل مدة عرشة ايام وبعكسه سوف تصدر االجازة
وفقا للضوابط الالزمة
������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد /574ش2021/
التاريخ 2021/6/29
اعالن
بناء عىل الدعوى املقام�ة امام هذه املحكمة بالعدد /574
ش 2021/م�ن قب�ل املدعية عب�ري عبد بريه�ي واملتضمنة
ايقاع الط�الق الخلعي بتاري�خ  2021/5/10امام املاذون
الرشع�ي الح�اج عقيل عبد مس�لم الكوف ولتع�ذر تبليغك
وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني رس�ميتني بالحض�ور امام هذه املحكمة
صب�اح ي�وم  2021/7/8ويف حال�ة عدم الحض�ور او من
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا
للقانون
القايض
يارس مالك النفاخ

6

استراحة

العدد ( )2404االربعاء  30حزيران 2021

سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل محمد

www.almustakbalpaper.net

كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

عادات يومية تؤدي لظهور حب الشباب
طبق اليوم

خبز البيغل باألومليت واجلبن

املقادير:
 1خبز بيغل بالسمسم  1 -طماطم مقطعة حلقات  -ورقة خس  -رشيحتان
جبن إيدام  -لتحضري األومليت:
 2بيض  2/1 -ملعقة صغرية خل أبيض
رشة ملح
رشة فلفل أسود
ملعقة كبرية زبدة
خطوات التحضري
لتحضري األومليت:
ضعتي يف وعاء البيضتتني و الخل ثم ّ
نكهي بامللح و الفلفل األستود و إخفقي
املكوّنات حتى تتجانس.
ّ
متوسطة ثم إسكبي مزيج البيض وإتركيه
ثم ذوّبي الزبدة يف مقالة عىل حرارة
حتى ينضج من جهة ث ّم إقلبيه إىل الجهة الثانية.
وعندما ينضج األومليت إرفعي املقالة عن النار ثم قطعي خبز البيغل أفقيا ً إىل
جزئني متساويني.
ضعي عىل الجزء السفيل العجة ث ّم جبن اإليدام والطماطم و الخس.
ً
ثتم ّ
مبارشة عىل
غطي املكوّنتات بالجزء الثاني من الخبز وق ّدمي الستندويش
سفرتك.

المتاهات

يعانتي نحتو  %60بدرجتة أو بأخرى خالل
حياتهم من حب الشباب ،الذي يظهر عادة
يف مرحلة املراهقة ويختفي من تلقاء نفسه
عند بداية العرشينات ،لكنه يبقى طويال مع
حوايل ثلث املرىض.من املعتاد تقستيم أنواع
حب الشباب إىل مجموعتني رئيسيتني ،األوىل
حب الشباب الشائع  -الشكل األكثر شيوعا
للمرض ،والثاني هو حب الشتباب املرابط
 -وهتو شتكل أكثر حتدة يتجتىل يف تكوين

الخراجتات العميقتة التتي تتؤدي لظهور
ندبات عىل الجلد.وحب الشباب ،هو التهاب
يف الغتدد الدهنيتة وبصيالت الشتعر ،وهو
مترض جلدي بكتتريي تظهر فيته القروح
بما يف ذلك نتيجة لنقتص الفيتامينات مثل
فيتامني د و فيتامني ب وفيتامني يس
.1كريمتات التجميتل الدهنيتة :ينتج حب
الشتباب عن مشكلة انسداد الغدة الدهنية،
لتذا فتإن إضافتات املتواد الكيميائيتة ذات

ُ
الستمك وامللمس الدهني تسع من العملية
فقتط .لذلك من املهم الخضوع لتشتخيص
جلدي قبل رشاء منتج للوجه.
 .2اإلفراط يف غستل البرشة :يؤدي الغستل
املفترط للبرشة بالصابون أكثر من  3مرات
يوميا إىل تهيج الجلد وزيادة إفرازات املسام
الدهنية وزيادة حب الشباب .ينصح بغسل
الوجه مرة يف الصباح ومرة يف املستاء إلزالة
املكياج وتنظيف الوجه قبل النوم.

االستيقاظ مبكر ًا سبب رئييس للسعادة

أعد ضبط املنبه ،فاالستتيقاظ مبكرا ً قبل ستاعة واحدة فقط
متن املعتاد قد يقلل من خطر اإلصابة باالكتئاب بنستبة ،%23
وفقا ً لدراسة أجريت يف جامعة كولورادو بولدر ومعهد برود يف
إم آي تي وهارفارد.
وبحسب الدراستة ،فإن كل ستاعة أبكر من موعد االستيقاظ
املعتاد تكون فائدتها أفضل.
وأظهرت األبحاث الستابقة أن هناك رابطا ً بني النمط الزمني،
أو التفضيل الفسيولوجي للشتخص للصباح أو الليل ،واملزاج.
حيث أثبتت الدراستة أن معتادي الستهر أكثر عرضة لإلصابة
باالكتئاب مرتني مقارنة من معتادي االستيقاظ املبكر.
وهنتاك بعض التفستريات املعقولتة لهذا االرتبتاط بني النمط
الزمنتي واملتزاج ،كمتا تقتول ستيلني فيتر ،مؤلفة الدراستة
واألستاذة املساعدة يف علم وظائف األعضاء التكاميل يف جامعة
كولتورادو ،بولدر ،وفقتا ً ملا ذكرته شتبكة « ،»CNBCواطلعت
عليه «العربية.نت».
وقالت فيتر ،إن األشتخاص الصباحيني يميلتون إىل «التوافق
بشتكل أفضل مع جداول العمل والراحتة النموذجية» ،يف حني
أن أصحاب السهر قد يواجهون صعوبة يف التكيف.
وأضافت ،أنه من الناحية الفسيولوجية ،فإن األشخاص الذين

يستيقظون مبكرا ً يتعرضون أيضا ً للضوء بشكل أكرب ويف وقت
مبكر ،مما قد يؤثر عىل صحتهم.
وأوضحتت فيتر أن النمط الزمنتي الخاص بك وراثتي ،ولكن
هناك بعض األشتياء التي يمكنك القيام بها «الخراق» ستاعة
جسمك لالستيقاظ مبكراً.
وقالتت فير« :يعتد الضوء أحتد العوامل الرئيستية التي يجب
االنتبتاه إليها ،لذا حتاول أن تجعل أيامك مرشقتة (ابحث عن
قضتاء وقت بالخارج ،عىل ستبيل املثال ،خاصتة يف الصباح)،
واجعتل لياليتك مظلمة» .وهتذا يعنتي أيضا ً تقليل استتخدام
األجهزة اإللكرونية قبل النوم.
وترى فير أن ممارستة الرياضة يف وقت مبكر من اليوم يمكن
أن تساعد يف «تعزيز» اإلشارات التي تخرب جسمك أن الوقت قد
حان لالستيقاظ.
وأخرياً ،يجتب تجنب تناول الوجبات الخفيفتة يف وقت متأخر
من الليل ،ألنها تؤثر عىل عملية الهضم وبالتايل عىل نومك.
وأكدت عىل عدم وجود وقت «مثايل» للنوم أو االستيقاظ .حيث
قالت« :من غري املحتمل أن تكون هناك فرة نوم محددة تكون
ً
األفضتل للجميع ،فهي عىل األرجتح نطاقا ً
معينتا» .لكن مدة
النوم املثىل للبالغني تراوح بني  7و 9ساعات كل ليلة.

حل اللغز

كل ما تريد معرفته عن السياحة يف الفضاء
تع ّددت يف اآلونة األخرية الرشكات املروجة
للستياحة يف الفضتاء ،والتتي أعلنتت يف
متزادات خاصتة عتن مقاعتد ستياحية
شتاغرة عىل متن رحالت بيعتت تذاكرها
بماليني الدوالرات.
وتعتد رشكات «ستبيس إكتس ،وبلتو
أوريجتن ،وفريجن جاالكتيتك» من أوائل
الترشكات املعلنة عن تلتك املقاعد ،حيث
حجز مؤستس أمازون جيتف بيزوس 3
مقاعتد وصل ثمنهتا إىل  25مليون دوالر
للمقعد الواحد ،كما دفع شخص مجهول
 28مليتون دوالر لحجتز مقعد عىل نفس
الرحلة.

ويف ذلك الصدد ،أجابت صحيفة «واشنطن
بوستت» عن بعض األسئلة التي قد تدور
يف ذهن كل من يريد اللحاق بهذا الستباق
السياحي املثري.
 متن يستتطيع الذهتاب يف رحلتة إىلالفضاء؟
قالتت رشكة «بلو أوريجتن» التي أقامت
متزا ًدا عىل مقاعد يف رحلتة مقررة يف 20
يوليتو املقبتل ،إن الفائز يجتب أن يكون
قتادرًا عىل تحمل  3أضعاف قوة الجاذبية
ملدة دقيقتتني عند الصعتود ،و 5أضعاف
ونصف قوة الجاذبية لبضع ثوان.
فيمتا أشتارت رشكتة «ستبيس إكتس»

ملؤسستها امللياردير إيلون ماسك؛ إىل أنه
يجب أن يراوح طول املشارك بني خمسة
أقتدام و 6أقتدام و 4بوصتات ،ويتراوح
ً
رطتال ،عىل أن
الوزن متا بني  110و223
يكون الئقا ً جسد ًيا ونفس ًيا للتدريب.
 كتم تكلف تذكترة الذهتاب يف رحلة إىلالفضاء؟
وتبلتغ تكلفتة الطتريان ملدة أستبوع إىل
محطة الفضاء الدوليتة  55مليون دوالر
للشتخص الواحد ،ويذهب جتزء من ذلك
إىل وكالة ناستا والتي تتقاىض  10ماليني
دوالر أستبوع ًيا لتكل رائد فضتاء خاص
ومرصوفات الطاقم واملهمة واالتصاالت.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهنياً:ستاير األوضتاع وال تعترض ،وابتعد عن
املواجهتة حاليتاً ،وانتظتر ريثما تتضتح األمور
وتتكشف الحقائق لتديل بشهادتك.عاطفياً:عليك
التنبّه من بعض األخبار الكاذبة التي تؤثر سلبا ً
يف أوضاعك العاطفية ،وابتعد قدر اإلمكان عمن
يسعى لتوتري العالقة بينك وبني الرشيك

امليزان
مهنياً:يشتري هتذا اليتوم إىل عمليتة ترويجيتة
ناجحة ،قتد توقع عقدا ً جديتدا ً أو تبارش عمالً
آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير
ّ
لتعرب للرشيك
عاطفيتاً :تختار الوقت املناستب
عتن متدى تعلقتك بته ،متا يشتعره بالراحة
والطمأنينة تجاه العالقة بينكما

الثور
َّ
فتحل
مهنياً:قتد تواجته معارضني لخططتك،
بالصرب لتتوضح الصورة أكثر ،وحاول إقناعهم
بوجهة نظرك
عاطفياً:تبحتث عن جديتد يف الحب لتخرج من
تمتر به ،انتبه إىل طريقة
املأزق العاطفي الذي
ّ
حديثك مع الحبيب وال تجرحه

العقرب
مهنياً:الحظتوظ تدعتم أفتكارك وتطلّعاتتك
وطموحاتتك ،وقتد تجعلك تثري بعتض النقاط
والتفاصيتل وتتعرّض النتقادات وتجد نفستك
محرجاً .عاطفياً :يستاعدك الوحي عىل القيام
بأعمتال إبداعية فتفرض أفتكارك عىل الرشيك
وتؤثر فيه وتنال إعجابه

اجلوزاء
مهنياً:الظروف الحالية مناسبة لتقدم عىل خطوة
كبرية ،لن تكون وحيدا ً ولن تتعرقل محاوالتك يف
زيادة رصيدك الشعبي أو تحسني االنطباع عنك.
عاطفيتاً:ال تكن كثري العتتاب وإال ابتعد الحبيب
عنك ،وتستمح لتك الظروف بتخطتي الكثري من
الحواجز التي أعاقت مالقاته أو املصالحة

القوس
مهنياً:أنبّهتك إىل بعتض املماطلتة أو التأختري
يف املعامتالت ،فتال تراهتن عىل ال ّدقتة أو الخرب
اليقني
عاطفياً :يوم عاطفي افضل بكثري من السابق
وتكون عتىل موعد مع تغيتري ايجابي ،يف الجو
غزل وغرام وعالقة ناشئة

السرطان
مهنياً:تأثتريات إيجابيتة وجيّتدة عتىل صعيتد
العمل ،وهذا يرافتق مع مطالبك املالية املحقة
وقد تبلغ الهدف قريبا ً
عاطفياً:تتحستن األوضتاع متع الرشيتك عىل
الصعتد كافتة ،بعتد ستوء التفاهم الذي ستاد
بينكما بسبب تدخالت اآلخرين

اجلدي
مهنياً:يتحتدث هذا اليوم عتن رشاكة أو عالقة
املال بالحياة املهنية ،انتبه من بعض الفضائح
عاطفياً :التستوية املطروحة مع الرشيك ،تبدو
واقعيتة ومنطقية لتجتاوز الخالفات ،احرص
عىل أن تبقى عالقتك به واضحة جدا ً

االسد
مهنيتاً:ال أنصح لتك اليوم املغامترة ،ولكن كن
حذرا ً يف الخطوات التي تقوم بها تجاه الزمالء،
وادرس قراراتك تجاههم بدقة كبرية
عاطفيتاً :تناقتش بعتض األمتور املهمتة مع
الحبيب فال تفكر فيها بطريقة سلبية ،بل ضع
التفاؤل عنوانا ً عريضا ً يف نقاشك معه

الدلو
مهنياً:يكون هتذا اليوم هو األفضل عىل صعيد
حياتتك املهنية ،فقد تتخلص من بعض املتاعب
والخالفات البسيطة
عاطفياً:تتغلب عىل بعض األسباب التي تجعلك
محبطا ً وحزينا ،وستاعة الحقيقة مع الرشيك
باتت قريبة ،فكن مستعدا ً

العذراء
مهنياً:متن املستحستن عتدم املراهنتة عىل ّ
أي
نجاح ،ال تردد يف طلب املساعدة والنصيحة من
األصدقاء واألحبّاء
عاطفياً:صحيتح أنتك تمر بيتوم عصيب جراء
مشتكالت عاطفيتة ،لكتن حافظ عتىل رباطة
ّ
وكس قيود اليأس
جأشك،

احلوت
مهنيا ً ّ
:تركتز هتذا اليتوم عىل الشتؤون املالية،
وحاول أن ال تكون مزاج ًيا ومتقلّبا ً وتنكبّ عىل
دراسة مرشوع مهم
عاطفياً :تقلبات الزمان لن تقوى عىل إضعاف
العالقتة املتينتة بالرشيك ،لكن حتذار أصحاب
النيات املبيتة من فعل ذلك.
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محودي يبحث التعاون االوملبي مع لبنان
المستقبل العراقي /متابعة
َ
استقبل رئيس اللجنة االوملبية رعد حمودي
بمكتب�ه نظ�ره رئي�س اللجن�ة االوملبي�ة
اللبنانية بطرس أدمون جلخ والوفد املرافق
له.
ورحّ �ب حم�ودي بضي�ف الع�راق والوف�د
املرافق له متمنيا ً لهم طيب اإلقامة ،مشرا ً
اىل “ان لبن�ان بل�د ش�قيق نتطل�ع لتواصل
العالقات االٔوملبية معه باستمرار».
وتمنى حم�ودي زوال وب�اء كورونا وعودة
الحي�اة لطبيعته�ا ،الفتا ً اىل نق�اء الطقس
واالٔج�واء اللبناني�ة يف معظ�م أي�ام الس�نة،
ومالءم�ة ذل�ك القام�ة املعس�كرات التدريبي�ة
للرياضي�ني العراقيني ،وأع�رب أيضا ً عن أمله يف
ان تفتح زيارة جلخ للع�راق أبواب تعاون مقبل
بني اللجنتني االٔوملبيت�ني العراقية واللبنانية عىل
ان يتم التنس�يق بينهما ع�ىل هامش لقائهما يف
أوملبياد طوكيو املقبل.
ٔ
من جانبه أعرب رئيس اللجنة االوملبية اللبنانية
بط�رس أدمون جل�خ عن س�عادته يف ان يلتقي

حم�ودي وي�زور االٔوملبية العراقي�ة يف أول زيارة
ل�ه لبالد الرافدي�ن ،مبينا ً أهمي�ة وثقل الرياضة
العراقي�ة عربي�ا ً وا ٕقليمي�ا ً وآس�يوياً ،م ٔوك�دا ً يف
الوقت ذاته اس�تمرار التواص�ل وتعزيز الروابط
ب�ني الطرف�ني م�ن خ�الل التع�اون االٔوملب�ي
الس�راتيجي والتناف�س ال�و ّدي ب�ني رياضي�ي
البلدين الشقيقني.
ولفت جلخ اىل ان الرياضة اللبنانية تأمل االفادة
م�ن الخربات العراقية الرياضية الفنية واالدارية
الٔهمية رياضة العراق عربيا ً وا ٕقليميا ً وقارياً.

ميالن يستهدف  4صفقات
من ريال مدريد

املسابقات حتدد موعد انطالق دوري األشبال
المستقبل العراقي /متابعة

ويف سياق رياضة الرماية دعا جلخ
االتح�اد العراق�ي ،موجه�ا ً حديثه
لرئي�س اتح�اد الرماي�ة العراق�ي
صبيح م�راد الذي ح�ر اللقاء،
للتع�اون م�ع نظ�ره اللبنان�ي
واالفادة من ميدان الحفرة االٔوملبي
وميادين الرماية الهوائية او
مي�دان رمي املس�دس يف
لبنان.
م�ن جانبه ب�ني مراد
ان اللجن�ة االٔوملبية
العراقي�ة أمّ ن�ت
التحاده س�بع���ة
أجهزة حديث�����ة
لرم����ي االٔطب�اق
يسع���ى االتحاد
الستثماره��ا يف
تدريب العب��يه
ومنتخبات���ه
الوطني�����ة
قريباً.

ق�ررت لجن�ة املس�ابقات يف الهيئ�ة
التطبيعي�ة ،انط�الق دوري األش�بال
للموس�م  2021 - 2020يف الخام�س
من الشهر املقبل ،بمشاركة  12فريقا ً
ت�م توزيعه�ا ب�ني مجموعت�ني ،تلعب
ع�ىل مرحلت�ني بطريق�ة الذهاب
واإلي�اب ،ع�ىل أن يتأه�ل
صاحب�ا املركزي�ن األول
والثان�ي من كل مجموعة
َ
وقال
للدور ربع النهائي.
عضو لجنة املسابقات،
ع�ي عبي�س عب�د:
لدين�ا إرصار كب�ر
ع�ىل انط�الق دوري
األش�بال ك�ون هذه
الفئة تع�د الركيزة
األوىل لتطوي�ر
اللعبة ،واكتشاف
املواه�ب ،وه�ي

مورينيو :أمتنى أن يرفع
هذا الالعب كأس اليورو

ريال مدريد يصدم مارسيلو وميندي بصفقة جديدة
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،عن ب�دء ريال مدريد
محادثات�ه م�ع ممثي ليون�اردو س�بينازوال ،ظهر
أي�رس روما ومنتخب إيطاليا ،خ�الل األيام املاضية،
من أجل اس�تطالع رأيه يف االنضمام للمرنجي هذا
الصيف.
ويقدم س�بينازوال مس�تويات رائعة م�ع منتخب
ب�الده يف كأس األمم األوروبية ه�ذا الصيف ،وكان
ً
ً
فعاال يف تأهل األتزوري لربع النهائي.
عنرصا

المستقبل العراقي /متابعة
كشف تقرير صحفي إسباني ،عن استهداف ميالن التعاقد
مع  4العبني من ريال مدريد هذا الصيف.
ويسعى ميالن لتعزيز صفوفه يف املوسم الجديد ،استعدا ًدا
للمشاركة يف دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وبحس�ب صحيفة «مون�دو ديبورتيفو» اإلس�بانية ،فإن
مي�الن يف طريقه لتجدي�د إعارة إبراهيم دي�از ،إضافة إىل
رغبته يف ضم الثالثي ألفارو أودريوزوال وداني س�يبايوس
ولوكا يوفيتش.
وأضافت الصحيفة ،أن ميالن يستهدف التعاقد مع مهاجم
رصيح ،ويعترب الفرنيس أوليفييه جرو ،مهاجم تشيليس،
عىل رأس قائمة املرش�حني ،لكن إذا فش�لوا يف ضمه ،فإن
يوفيتش هو املرشح الثاني.
وأوضح�ت الصحيفة ،أن�ه يف حالة التعاقد م�ع يوفيتش،
فسيكون عىل سبيل اإلعارة ملدة عامني مع خيار الرشاء.

المستقبل العراقي /متابعة

أع�رب جوزيه مورينيو ،املدير الفن�ي لروما ،عن رغبته يف
طريف نهائي بطولة كأس األمم األوروبية «يورو .»2020
وقال مورينيو يف ترصيحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»:
«أتمنى رؤية منتخبي إنجلرا وإيطاليا يف النهائي».
وأض�اف« :لكي تك�ون هجوم ًيا وللفوز باملب�اراة ،يحتاج
الفريق إىل أن يكون صل ًبا وليس لديه ش�كوك ،يف رأيي فإن
أفض�ل طريقة للس�يطرة عىل أملانيا ه�ي أن تلعب إنجلرا
بثالثة العبني يف خط الدفاع».
وزاد« :الربتغ�ال لعبت ب�� 4مدافعني ض�د أملانيا ودمرهم
جوس�ينس وكيميتش .الربتغ�ال لم تس�تطع التأقلم ،بدأ
كل ش�ئ من كيميتش يف الجانب األيم�ن وبمجرد أن زادو
حمله�م جذبوا الفري�ق الربتغايل لهم ،ث�م قاموا بتغيرات
سرسيعة يف االتجاه اآلخر إىل جوسينس».
وتاب�ع« :ال يع�رف الناس جوس�ينس كث ً
را ألن�ه يلعب يف
أتاالنتا ،لكنه ظهر أيرس قوي بش�كل ال يصدق ،لقد طور
من نفسه يف نا ٍد يلعب هذا النظام ،لقد دمروا الربتغال بهذه
الطريق�ة».وأردف« :ب�دون تواج�د الربتغال يف املس�ابقة،
أش�عر باالرتب�اط إىل إيطالي�ا ألنن�ي كمدرب لروم�ا ،لدي
العبون يف ذلك املنتخب الوطني ،أتمنى األفضل لسبينازوال
الذي كان يلعب بشكل جيد للغاية ،وكريستانتي».

كش�ف فرانك دي بور ،املدير الفني الس�ابق ملنتخب هولندا،
عن األسباب التي دفعته لالستقالة من منصبه.
وأعلن فرانك دي بور ،اس�تقالته بش�كل رسمي من تدريب
منتخ�ب هولن�دا ،وذل�ك يف أعق�اب الهزيمة أمام التش�يك،
والخروج من ثمن نهائي اليورو.

فرنسا تؤجل احلسم يف مصري
ديشامب
المستقبل العراقي /متابعة

ق�ال نوي�ل ل�و ج�راي ،رئي�س االتح�اد
الفرن�يس لك�رة الق�دم ،إن االتح�اد ل�ن
يت�رسع يف اتخ�اذ قرار بش�أن مس�تقبل
ديدي�ه ديش�امب املدير الفن�ي للمنتخب،
بعد خ�روج بط�ل العالم م�ن دور ال�16
بكأس األمم األوروبية (يورو  ،)2020عىل
يد نظره السويرسي.
وخ�رس املنتخ�ب الفرن�يس أم�ام نظره
الس�ويرسي ( )5-4برب�ات الج�زاء
الرجيحي�ة ،مس�اء أم�س اإلثن�ني ،بع�د
انتهاء الوقتني األصي واإلضايف ملباراتهما
يف دور ال� 16بالتع�ادل ( )3-3عىل ملعب
«أرينا ناسيوناال» يف بوخارست.
ونقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية ،اليوم
الثالث�اء ،عن لو ج�راي قوله «لم نصل إىل
أهدافنا .لكننا وصلنا إىل أشياء أخرى».
وقال لو ج�راي «يمكنك�م التفكر يف أننا

ويف الدور نصف النهائي اجتاز املرصي سيف
الشناوي ( ،)2 – 3قبل ان يزيح خصمه عبد
الله ي�ارس املرصي املصنف عاملي�ا يف اللقاء
الختام�ي ( ،)0 – 3وين�ال بطول�ة جدي�دة
تضاف اىل سجله الحافل بااللقاب والجوائز
التي اس�همت كث�را بتعزيز س�معة اللعبة
خارجيا.وس�بق لفرم�ان ان اح�رز بطول�ة
الربل�ويس الدولي�ة للمحرفني قبل اس�ابيع
واقيمت يف القاهرة ،بعد فوزه ايضا بخمسة
لق�اءات متتالية ع�ىل منافس�يه من مرص
وهم احمد عادل وط�ه دنانه وزياد ابراهيم
وعي حس�ني وياس�ني الش�افعي.كما حل
ثالثا اثناء مشاركته ضمن مسابقة التحدي
للمحرف�ني التي اقيم�ت يف القاهرة ش�هر
اذار امل�ايض ،ويعد فرمان من ابرز االس�ماء

المستقبل العراقي /متابعة

كنا نأم�ل يف االس�تمرار يف البطولة لوقت
أط�ول .لكنن�ا كن�ا أيض�ا نش�عر بالرضا
عندما فاز بكل يشء».
وكان ديشامب ،الذي يتوىل تدريب املنتخب
الفرنيس منذ عام  2012ومن املفرض أن
يس�تمر عقده حتى كأس العالم  2022يف
قطر ،قاد املنتخب الفرنيس للتتويج بلقب
كأس العالم  2018يف روسيا.
وكان املنتخ�ب الفرن�يس يأم�ل يف إضافة
اللقب األوروبي إىل لقبه يف املونديال ،ليكرر
إنجازه يف عامي  1998و ،2000لكنه ودع
البطول�ة األوروبي�ة أمس ع�ىل يد نظره
الس�ويرسي.وقال لو ج�راي «لقد تعلمت
أنه ال يجب عىل اإلطالق اتخاذ قرار بشكل
عفوي .سنتحدث بشأن ما سيحدث».
وخت�م «لم يك�ن لدي الوق�ت للتحدث مع
ديديه .سنتحدث عرب الهاتف عندما يكون
يف باريس وس�نلتقي يف األسبوع املقبل أو
األسبوع الذي يليه لنجري محادثات».

بالنسبة يل وال للفريق ،يف الفرة املهمة التي سبقت تصفيات
كأس العالم».
وأت�م «أود ش�كر الجمي�ع ،بالطب�ع املش�جعني والالعبني،
تحيات�ي ً
أيض�ا ل�إدارة الت�ي حاول�ت توفر من�اخ ريايض
حقيقي يف اتحاد الكرة».
وتوىل دي بور ،املسؤولية ً
خلفا لرونالد كومان العام املايض،
وانترص يف  8مباريات من أصل .15

المستقبل العراقي /متابعة

املتواج�دة يف صف�وف منتخبن�ا الوطن�ي
بفضل النتائج التي حققها خالل مس�رته

برشلونة يفسخ رسمي ًا عقد العبه

أعلن نادي برشلونة اإلسباني فسخ تعاقده مع العبه الشاب ،بناء
عىل رؤية املدير الفني للبارس�ا رونالد كومان.وأوضح برش�لونة
يف بيان أنه أبلغ العب الوس�ط الربازيي ماتيوس فرنانديز بفسخ

دي بور يربر استقالته من تدريب هولندا

المستقبل العراقي /متابعة

عق�ده الذي كان يربطه مع الفري�ق حتى يونيو/حزيران .2025
كان ماتي�وس الذي س�يكمل غدا عامه ال� 23ق�د انضم لصفوف
البارس�ا يف صيف االنتقاالت الش�توية  ،2020لكنه رحل معارا إىل
بلد الوليد لنهاية املوس�م.وخالل موسم  21-2020عاد لالنضمام
للفري�ق األول ،لكن املدير الفني الهولندي رونالد كومان لم يعتمد

وس�يكون ع�ىل االتح�اد الهولن�دي ،اختيار بديل ل�دي بور
رسي ًع�ا ،ال س�يما وأن منتخ�ب الطواحني س�يدخل مرحلة
جديدة من املنافسات يف سبتمرب /أيلول املقبل.
وسيواجه املنتخب الهولندي ،منتخبات النرويج والجبل
األس�ود وتركي�ا أي�ام  1و 4و 7س�بتمرب/أيلول
املقبل ضم�ن التصفي�ات األوروبية املؤهلة
لكأس العالم.

سوكر :احلظ وقف بجوار إسبانيا

بدا رئيس االتحاد الكرواتي لكرة القدم دافور سوكر حزينا
لس�وء الحظ الذي عانى منه منتخب بالده أمام إسبانيا يف
كأس أمم أوروبا ،لكنه احتفى باألداء الجماعي الذي قدمه
الفريق الكرواتي رغم اإلقصاء.وقال س�وكر« :عدنا لكسب
إعج�اب الجميع .تهنئ�ة للم�درب واملجموع�ة والالعبني.
قدمنا مباراة أخرى رائعة أمام إسبانيا» ،خالل ترصيحات

أدىل به�ا الي�وم الثالثاء.وأضاف« :لألس�ف وقف الحظ يف
الوقت اإلضايف إىل جوار إسبانيا الذين أهنئهم عىل التأهل
لربع النهائي» ،حس�بما أورد املوقع اإللكروني لالتحاد
الكرواتي.كم�ا أبرز العب ريال مدريد وإش�بيلية وقائد
أح�د أفضل أجي�ال منتخ�ب كرواتي�ا ،أن الفريق الذي
يق�وده املدرب زالتكو داليتش يغادر البطولة «مرفوع
الرأس».كذل�ك ،توج�ه س�وكر بالش�كر للجمه�ور
الكرواتي يف كوبنهاجن.

بنزيام بعد خروج فرنسا :حزين وحمبط
المستقبل العراقي /متابعة
أبدى كريم بنزيما ،مهاجم منتخب فرنس�ا
وري�ال مدريد ،حزنه الش�ديد بعد خس�ارة
منتخ�ب ب�الده أم�ام س�ويرسا ،وتودي�ع
بطولة األمم األوروبية «يورو .»2020
وخ�رس منتخ�ب فرنس�ا أم�ام نظ�ره
الس�ويرسي ،يف الدور ثم�ن النهائي لكأس

وبحس�ب موقع «ديفينسا سينرال» اإلس�باني ،فهناك إعجاب
م�ن قبل إدارة ريال مدري�د ومدربه كارلو أنش�يلوتي بإمكانات
س�بينازوال ،الذي يمتلك قدرات فنية وبدنية كبرة تؤهله ليكون
الظه�ر األي�رس للمرنجي عىل حس�اب الثنائي فرالن�د ميندي
ومارسيلو.
وأوضح التقرير ،أن روما يتمس�ك ببقاء س�بينازوال يف صفوفه،
ً
عرضا تص�ل قيمته إىل 40
لكن�ه س�يفكر يف بيعه حال تلقيه�م
مليون يورو ع�ىل األقل.من جهته ،ال ينوي ريال مدريد دفع هذا
الرقم يف روما ،ويفكر يف إدخال بعض من العبيه ضمن الصفقة،
ً
خصوصا بعدما تأكد من رغبة سبينازوال يف االنتقال للفريق.

فرمان يتوج ببطولة دولية لالسكواش

توّج العب منتخبن�ا الوطني ونادي الجيش
لالس�كواش محم�د فرم�ان بلق�ب بطولة
الربل�ويس الدولي�ة للمحرف�ني ،بع�د فوزه
بخم�س مباري�ات متتالي�ة ،يف املس�ابقة
الت�ي اقيمت فعالياتها بمدينة االس�كندرية
املرصي�ة للم�دة م�ن الخام�س والعرشين
وحتى السابع والعرشين من الشهر .الحايل.
وق�دم فرم�ان مس�تويات جيدة واس�تحق
بج�دارة احراز املركز االول ،اذ بدأ املس�ابقة
بفوز اول عىل منافسه املرصي اياد داود (3
–  ،)1ثم تغلب يف املباراة الثانية عىل املرصي
عمر جوه�ري بذات النتيجة ،وتفوق يف دور
الثمانية عىل املرصي محمد رشيف (،)0 – 3

المستقبل العراقي /متابعة

وقال دي بور يف ترصيحات ملوقع االتحاد الهولندي «تحس ًبا
للتقييم ،قررت عدم االس�تمرار كم�درب للمنتخب الوطني،
خاصة وأنه لم يتحقق الهدف يف كأس أمم أوروبا .»2020
وأض�اف «عندما تم االتصال بي لت�ويل املهمة يف عام ،2020
ظنن�ت أنه رشف واختبار ق�وي ،لكني كنت ً
أيضا عىل دراية
بالضغط».
وتاب�ع «الضغ�ط يتزايد اآلن فق�ط .هذا لي�س بيئة صحية

الرشي�ان الرئي�س ألنديتن�ا ومنتخباتنا يف
املستقبل.
َ
وأضاف ،ان املباريات ستنطلق يف الخامس
م�ن الش�هر املقب�ل ،وقس�مت الف�رق
ع�ىل مجموعت�ني ،ضم�ت األوىل الطلب�ة
والزوراء والصليخ واملش�اهدة والصناعات
الكهربائية وش�باب الع�راق ،بينما ضمت

املجموع�ة الثانية القوة الجوي�ة والجيش
وبالدي والشباب وبغداد والحسني.
واختت� َم عض�و لجن�ة املس�ابقات ،ع�ي
عبي�س ،حديث�ه بالقول :س�يتأهل من كل
مجموع�ة صاحبا املركزي�ن األول والثاني،
حيث س�تجري املباريات بطريقة التقاطع
لتحديد الفرق املتأهلة للمباراة النهائية.

األم�م األوروبي�ة ،بنتيج�ة  ،4-5ب�ركالت
الرجي�ح ،بع�د انته�اء الوقت�ني األص�ي
واإلضايف بنتيجة ( ،)3-3حيث سجل بنزيما
هدفني من الثالثة.
وكت�ب بنزيما عرب حس�ابه الرس�مي عىل
«في�س بوك»« :حزين ومحب�ط بعد مباراة
األمس ،نشعر بخيبة أمل كبرة».
وأضاف« :كنت أتمنى أن نستمر يف البطولة

لفرة أطول من أجلكم».
ووجه بنزيما ش�كره للجماهر
ً
قائال« :شكرًا لكم عىل دعمكم
الفرنسية،
املستمر منذ بداية اليورو ،وأشكركم عىل
القوة التي أعطيتموني إياها».
وخت�م بنزيما« :ليس هناك ما هو س�هل
ع�ىل اإلط�الق ،نح�ن نكاف�ح م�ن أج�ل
االستعداد للمستقبل والعودة أقوى».

الرياضية ،عىل ام�ل ان يواصل رحلة التألق
يف املدة املقبلة عربيا وقاريا ودوليا.

عليه مطلقا ،مفضال العبي وس�ط الفريق الرديف ريكي بويج أو
إلياكس موريبا يف قائمة الفريق عن الدفع بالالعب الربازيي.ولهذا
لم يش�ارك ماتيوس س�وى يف مباراة وحيدة بقميص برشلونة ،يف
ملعب دينام�و كييف يف مرحلة املجموعات ب�دوري أبطال أوروبا
( )4-0عندما نزل يف الدقيقة  73للعب مكان بيدري جونزاليز.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
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مساحة للرأي

امـضـاءات

يوسف السعدي

محمد الدعمي

التغيري احلقيقي ..وصناعته

قصتنا مع التاريخ

إذا أراد أبن�اء الش�عب العراقي صناع�ة التغيري الحقيقي
للوضع الح�ايل ،فيفرتض بهم املش�اركة يف االنتخابات..
ولكن بصورة واعية تعرف الطريق..
املش�اركة الواسعة الواعية هي السبيل األنجح يف تحقيق
التغي�ري املنش�ود ،نح�و االس�تقرار الس�يايس واألمن�ي
واالقتصادي ،لتحقيق العي�ش الكريم للمواطن العراقي،
والرفاهية له يف جميع جوانب الحياة.
كلما زادت سعة املشاركة ستقلل من نسب التزوير بشكل
كبري ،وستحرق اوراق الفاسدين ،وتحجم إعداد انصارهم
واملنتفعني منهم ،لهذا ترى بعض جيوش�هم االلكرتونية،
تعمل لتثبيط الناس عن املش�اركة من خالل ااإلش�اعات
من قبيل أن «النتائج محسومة» أو أن «املقاعد مقسمة»
لكن النتائج ال تحس�م اال بيد الش�عب ،الذي هو صاحب
قرار الحسم.
م�ن الواض�ح أن املقاطع�ة س�تدفع ألن تس�وء االوضاع
أكثر ،ولنا فيما حصل االنتخابات الربملانية الس�ابقة عام
 ،2018فلو ش�ارك الذين تأثروا بالحم�الت التي تدعو اىل
ع�دم املش�اركة ،ملا وص�ل الوضع الحايل اىل م�ا هو عليه
االن ،وربما كنا يف األقل قد بدأنا بتحقيق التغري املنش�ود،
فالص�وت الواحد يغ�ري املعادل�ة ،ويمنع الفاس�دين من
تحقيق هدفهم ،وهو اس�تمرارهم بالس�لطة واس�تمرار
فسادهم.
يروجون من خالل حمالت منظمة اىل أنه سواء أن شاركت
ام لم تشارك ،لن تتغري يشء ،وهذا هو املرتكز األسايس يف
حملتهم االنتخابية ،ألنهم ال يملكون مرشوعا ً يستطيعون
من خالله كس�ب الناخبني ،فيعولون عىل عدم مش�اركة
الناخب�ني ،ويش�ارك أنصارهم وحده�م وبذلك يحققون
هدفهم ،ه�و الفوز بأكرب عدد من املقاع�د النيابية ،والن
املشاركة الواسعة الواعية هي الرعب بالنسبة للفاسدين،
ألنهم يعرفون انها نهايتهم املحتومة.
املش�اركة الواس�عة الواعية حق وواجب ،فمن ال يشارك
ال يحق ل�ه االنتقاد ،ألنه لم يأخذ دوره يف محاولة تغيري،
الواق�ع الحايل ومحاربة الفاس�دين ،وه�و واجب وطني،
يج�ب عىل الكل تأديته اتجاه الع�راق ،وهو تخليصه من
الفساد والفاسدين ،عن طريق صناديق االقرتاع.

يبدو أن هناك وش�يجة قوية بني التورخ�ة من ناحية ،وبني وجود
الدولة املركزية ،من الناحي�ة الثانية .ومرد ذلك هو احتياج الدولة
ً
خصوصا تلك الجهود
لجهود التورخة من أجل وجودها وترسيخها،
ُّ
تص�ب يف مصلحة القائمني عليها م�ن رساة القوم ومن أهل
الت�ي
الحل والعق�د ،ناهيك عن دور التورخة التعب�وي يف أزمنة األزمات
ً
وتأسيسا عىل ما تق َّدم ،ليس من الغريب
واالرتطامات العس�كرية.
أن تغي�ب التورخ�ة عن�د العرب عىل ع�ر ما قبل اإلس�الم ،وذلك
لغياب دولة مركزية باملعنى املوازي لدولة الساس�انيني الفرس ،أو
لدولة البيزنطيني (بالد الشام).
وال نعل�م ع�ىل نحو دقي�ق فيم�ا إذا كان�ت كل من دول�ة املناذرة
(عاصمته�ا الحرية عىل نه�ر الفرات/العراق) ،ودولة الغساس�نة
(عاصمته�ا برى/ب�الد الش�ام) قد اعتم�دت مؤرخ�ني لتعزيز
سلطة الدولة أو سلطتها التي كانت تحكمها.
لم يكن العرب ،عىل نحو عام ،س�وى قبائ�ل ال تلتوي حتى ظهور
اإلس�الم الذي أسس دولة (هي األوىل من نوعها) لوت هذه القبائل
بمبدأ واحد تحت قيادة الرس�ول الكري�م محمد بن عبد الله (صىل
الله عليه وسلم).
ربم�ا كانت هذه الخط�وة األوىل إلطالق التورخ�ة العربية الحقة.
ولك�ن هذا ال ينف�ي وجود مؤرخ�ني عرب بدائيني س�ابقني :وهم
“اإلخباري�ون” الذين كانوا “يحكون” ملن يس�تمع إليهم “أخبار”
األم�م والقبائ�ل وش�واخصهم يف املايض عىل س�بيل “التس�لية”؛
وربما عىل س�بيل استخالص الدروس وال ِعرب األخالقية ،ناهيك عن
حقيق�ة مهمة مفادها أن هؤالء اإلخباريني لم تقتر “أخبارهم”
ع�ىل قصص العرب يف املايض ،إذ إنه�م تناولوا كذلك “أخبار” األمم
املجاورة كاألحب�اش والبيزنطيني والفرس والهنود ،إذا ما ش�اءوا
التوس�ع .ولم تظه�ر الحاجة الحق�ة للتورخة عن�د العرب إال مع
ً
(خصوصا الراش�دة واألموية والعباس�ية) ،مُ لقية
ظه�ور الدول�ة
ً
خصوصا بعد
الض�وء عىل ما م َّر ب��”األمة” من أحداث ومتغريات،
وفاة الرسول الكريم (صىل الله عليه وسلم) .لذا لم تفلت التواريخ
العربي�ة املبكرة من مالحظة التحزب واالن�زالق يف مهاويه ،ناهيك
عن االنحي�از إىل هذه الجماعة أو تلك .وق�د بقي األمر كذلك حتى
ظهور “الش�يوخ” يف العر الوس�يط (ومنه�م عمالقة من وزن
الطربي واملس�عودي وابن مخنف واليعقوب�ي ،زيادة عىل آخرين).
زد ع�ىل ذل�ك أن التواري�خ التي َّ
حربها ه�ؤالء الش�يوخ األفذاذ لم
تقت�ر عىل قصة العرب واإلس�الم ،ذل�ك أن أغلبه�ا كان يبدأ من
قص�ة الخليق�ة ،اعتما ًدا ع�ىل م�ا ورد يف الكتب املقدس�ة لألديان
الثالث :اإلسالم واملسيحية واليهودية.

كـاريكـاتـير

سبعة اسباب جتعل مناطق جنوب العراق األعىل حرارة يف العالـم
أرجع متنبئ جوي ،دخول مناطق جنوب العراق يف االعىل
حرارة عىل مستوى العالم إىل سبعة أسباب.
وكت�ب صادق عطية عرب حس�ابه بمواقع التواصل ،حول
االس�باب الت�ي تجع�ل مناط�ق جن�وب الع�راق والكويت
واالحواز االيرانية تس�جل االعىل درجات حرارة عامليا ً خالل
فصل الصيف.
وأوضح عطيه أن السبب االول أنها مناطق تقع ضمن املناخ
الصح�راوي او ش�به الصحراوي الحار والجاف ،والس�بب
الثان�ي أنه�ا مناطق نفطي�ة ومايصاحبه م�ن محروقات
تس�بب رفع درجة حرارة اله�واء املالمس لها ،خصوصا يف
الس�نوات االخرية ،والثال�ث أنها تعت�رب مناطق منخفضة
(رس�وبية) الترتفع كثريا ً عن مستوى سطح البحر وبذلك
يتكدس الهواء الحار فيها.
وعن الس�بب الراب�ع ،يرى عطي�ه أن هذه املناط�ق تتأثر
بالرياح الشمالية الغربية التي تنحدر من جبال ايران رشقا ً
والهضب�ة الغربي�ة غربا ً مما يتس�بب يف تناق�ص رطوبته
واكتس�اب الهواء النازل للمزيد م�ن حرارة االرض الناتجه
عن االش�عاع الش�ميس الذي يكون ش�به عم�ودي وتصل
زاوية السمت الشميس اىل  84.5صيفاً.
ويش�ري عطية إىل الس�بب رقم  ،5حيث تتأثر هذه املناطق
احيان�ا ً بموج�ات م�ن الرطوب�ة (املرهقة) وكت�ل مدارية
بحرية عند تحول الرياح جنوبية رشقية محملة بالرطوبة
م�ن مياة الخلي�ج العرب�ي ،مضيفا أن الس�بب رقم  6هو

تناقص املس�احات الخ�رضاء والتجاوز عليه�ا دون رادع،
وزي�ادة الكثافة الس�كانية والط�رق والس�يارات واالبنية
وزحف املدن عىل الريف وعدم استخدام الطاقة النظيفة يف
توليد الكهرباء وزيادة اعداد وسائل التربيد.
ام�ا الس�بب  7واالخري فيش�ري إىل وج�ود منخفض جوي
حراري  ،متمركز جنوب العراق وشمال الخليج ،مع وجود
مرتف�ع جوي يف االعىل  ،يعمالن معا عىل تش�كل مايش�به
(قب�ه حراري�ة او بي�ت زجاج�ي  Green houseبس�بب
مايق�وم به املرتفع الج�وي من كبس اله�واء الصاعد من

اتصاالت كركوك  :مد مسار جديد للكابل
الضوئي يغذي عددا من مناطق املحافظة

تواص�ل املديريات التابع�ة للرشكة العام�ة لالتص�االت واملعلوماتية إحدى
تش�كيالت وزارة االتصاالت تنفيذ الخطط الرامية للتوس�ع بش�بكة الكابل
الضوئي ،بغية توفري البنى التحتية الالزمة للمش�اريع الحالية واملستقبلية،
واالرتق�اء بالخدم�ات املقدمة للمواطن�ني واملؤسس�ات الحكومية ،ويف هذا
الصدد أعلن املهندس نجدت خورش�يد مدير مديرية االتصاالت واملعلوماتية
يف محافظ�ة كركوك عن الرشوع بمد كاب�ل ضوئي جديد يغذي عدد مناطق
املحافظة .من جانبه قال املهندس فالح حسن معاون املدير « ان هذا املسار
س�يخدم قضاء الحويجة والرياض والعبايس وصوال ملنطقة الزاب ،وس�يتم
تنفي�ذه من قبل إح�دى رشكات القطاع الخاص وبطريق�ة الحفر الرتابي،
وحسب املواصفات الفنية التي تم وضعها مسبقا ً من قبل املالكات املختصة
يف املديرية» .وتهدف الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية للتوسع بشبكة
الكاب�ل الضوئ�ي و يف كاف�ة املحافظات ،وكذل�ك تطوير االجهزة املس�تلمة
واملوزعة لسعات االنرتنت لسد الطلب املتزايد عىل هذه الخدمة.

العراقـي

مخسة أطعمة تساعد يف حتسني الصحة

املنخفض وسخونته اديباتيكيا بمقدار  10درجة لكل 1كم
نزول للهواء الجاف.
وس�جلت خمس محافظات عراقي�ة ،ضمن املناطق األعىل
بدرج�ات الح�رارة ع�ىل مس�توى العالم خالل  24س�اعة
املاضية ،ضمن جدول يضم  15مدينة لدول العالم.
ون�رشت محطة «بالس�ريفييل» يف كاليفورني�ا األمريكية،
ج�دوال بأعىل درجات الحرارة يف العالم خالل ال� 24س�اعة
املاضي�ة حيث بني الج�دول ان منطقة الجه�راء الكويتية
س�جلت أع�ىل درجة ح�رارة بالعال�م وبواق�ع 52.1درجة
مئوي�ة ،تليه�ا باملرتب�ة منطق�ة مطرب�ة يف الكويت ايضا
وبواقع  51.8درجة مئوي�ة ،تليها منطقة صالبية يف دولة
الكوي�ت وبواقع  51.3درج�ة مئوية ،ومن ثم جاء منطقة
املناقيش يف الكويت رابعا وبواقع  51.2وبالدرجة نفس�ها
جاءت منطقة نويصب يف الكويت خامساً.
وبني الج�دول ايضا ان منطقة النارصي�ة مركز محافظة
ذي قار يف العراق جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة
 50.2درج�ة مئوية ،وجاءت منطق�ة مطار البرة الدويل
باملرتبة العارشة وبدرجة حرارة بلغت  49.6درجة مئوية،
ثم جاءت منطقة الس�ماوة مركز محافظة املثنى باملرتبة
 13وبدرج�ة حرارة بلغ�ت  49.2درجة وج�اءت محافظة
النج�ف باملرتب�ة  14وبدرج�ة ح�رارة  49درج�ة مئوي�ة
وج�اءت منطقة العمارة مركز محافظة ميس�ان باملرتبة
 15وبالدرجة نفسها حيث بلغت  49درجة مئوية ايضاً.

قام األطباء بإدراج خمس�ة أطعمة تساعد يف تحسني
صحة الش�خص .ويعتقد الخ�رباء أنه يف الصيف ،من
الرضوري إيالء اهتمام خاص للتوت الربي والفواكه،
ألنها تحتوي عىل تركيبة غنية بالفيتامينات.
ع�ىل وج�ه الخصوص ،ف�إن تن�اول الكيوي بش�كل
منتظ�م ل�ه تأث�ري إيجاب�ي عىل حال�ة نظ�ام القلب
واألوعية الدموية .إذا كان الشخص يعاني من مشاكل
يف ارتف�اع ضغ�ط الدم ،فإن هذه الفاكهة تس�اعد يف
تطبيع هذا املؤرش.
باإلضاف�ة إىل ذل�كً ،
وفق�ا لألطب�اء ،ف�إن الكيوي له
تأث�ري إيجاب�ي ع�ىل البكترييا املعوي�ةً ،
وفق�ا لبوابة

هل تشعر برغبة يف النوم بعد تناول الطعام؟ اليك احلل!
تحدث طبيب عن س�بب الش�عور
بالحاج�ة للنوم بعد تن�اول وجبة
غذائي�ة ،ناصح�ا يف الوق�ت ذات�ه
طريق�ة لتن�اول الطع�ام دون
الشعور بالحاجة لالسرتخاء.
ونصح طبيب الغدد الرويس ،بافل
بارانوف ،بعدم تناول وجبة طعام
تحتوي الكثري من الكربوهيدرات.
وق�ال ب�أن الرغبة يف أخ�ذ قيلولة
يرتب�ط بتن�اول وجب�ة دس�مة،
وبالت�ايل تأثريه�ا ع�ىل عم�ل
األوركس�ني داخل جسم اإلنسان،
فهذه املادة تنظ�م عملية اليقظة
واإلث�ارة والش�هية ،بحس�ب ما نق�ل موقع
«زفيزدا» الرويس .ويتم إنتاج األوركسني من

منطق�ة «تح�ت املهاد» ( تح�ت املهاد حلقة
الوصل بني الجه�از العصبي الذاتي والجهاز
اإلفرازي م�ن خالل الغ�دة النخامية) ويؤثر

ع�ىل عملي�ات التمثي�ل الغذائ�ي
واإليقاع�ات اليومي�ة والحاجة إىل
النوم.
وأض�اف الطبي�ب ،قائ�ال« :إن
الوجبة الدس�مة التي تحتوي عىل
كمية كب�رية م�ن الكربوهيدرات،
خاصة البس�يطة منها ،تتحول إىل
قمع لنش�اط األوركس�ني وظهور
الرغبة الشديدة يف النوم».
ونص�ح الطبي�ب بتقس�يم كمية
الكربوهيدرات املستهلكة عىل عدة
وجبات عىل م�دار اليوم والحفاظ
عىل ت�وازن الربوتين�ات والدهون
والكربوهي�درات ،وتفضيل تن�اول األطعمة
ذات املؤرش الجاليسمي املنخفض.

اختبار أول لقاح صالح لألكل ضد الكولريا يف العالـم!
قام علماء األحياء الياباني�ون بوضع أول لقاح
ض�د الكول�ريا يف العالم يصلح ل�ألكل وذلك عىل
أس�اس حب�وب األرز املعدلة وراثي�ا ،كما أجروا
بنجاح تجربته عىل املتطوعني .أفاد بذلك السبت
 26يوني�و املكت�ب الصحف�ي لجامع�ة طوكيو
نقال ع�ن مقال نرشته مجل�ة Lancet Microb
البيولوجي�ة .وق�ال الربوفيس�ور يف جامع�ة

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

طوكيو ،هريويس كيونو« :توحي نتائج تجاربنا
األوىل بالتفاؤل بالنسبة إىل مستقبل لقاحنا .وقد
ردت مناع�ة املتطوعني ع�ىل الجرعات الصغرية
واملتوس�طة والكبرية وزادت كل مرة من قوة رد
فعلها عىل بروتينات بكترييا الكولريا» .يذكر أنه
وفق�ا للمعلوم�ات الواردة م�ن منظمة الصحة
العاملية فإنه يصاب بمرض الكولريا كل عام نحو

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

 4 – 1.3ماليني ش�خص يتوىف منهم 140 – 20
ألف ش�خص من الع�دوى التي غالب�ا ما يكون
املاء والطعام مص�درا لها .وتعود غالبية حاالت
اإلصاب�ة بالكول�ريا إىل البل�دان النامية يف آس�يا
وإفريقي�ا .أم�ا اللقاحات الحالية ض�د الكولريا
فتحمي جس�م اإلنسان ملدة بضعة أعوام فقط.
ويعترب األطفال الصغار أكثر عرضة للكولريا.

07801969233
07901463050
07709670606

.Belnovosti
وفق�ا للخرباء ،ينبغي إي�الء اهتمام خاص
للعلي�ق األحم�ر .م�ن املعروف ع�ىل نطاق
واس�ع أنه فعال ضد نزالت الربد .ومع ذلك،
ف�إن الخصائ�ص املفيدة للت�وت ال تنتهي
عند هذا الحدُ .يعتقد أنه يحمي الجسم من
الشيخوخة املبكرة.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،ف�إن الصنوب�ر ،مفيد
بش�كل ال يصدق للجسم ككل .بمساعدته،
يمكنك تحس�ني وظائف امل�خ ومنع تطور
عدد من األمراض الخطرية.
ً
أيض�ا ،يج�ب ملن يعان�ون من مش�اكل يف
الجه�از القلب�ي الوعائي إضاف�ة املنتج إىل
النظام الغذائي.
ملعقة واحدة فقط من زيت الحبة السوداء يوم ًيا لها
تأثري إيجابي عىل حالة الجسم ككل .يف الوقت نفسه،
ال يمكن�ك الطهي باس�تخدام هذا الزيت ،اس�تخدمه
فقط يف شكله النقي.
يس�اعد املنتج عىل إزالة الس�موم ،كما أنه أداة فعالة
لتقوية دفاعات الجس�م .باإلضافة إىل ذلك ،يمكن أن
يكون للزيت تأثري قوي عىل الجسم.
وأخ ً
ريا ،املنتج الخامس الذي له تأثري مفيد عىل الصحة
ه�و الكش�مش .يس�اعد عىل تقوي�ة جه�از املناعة.

أعراض تدل عىل جتلطات الدم...
ال تتجاهلوها!

ازداد الضجي�ج ح�ول تجل�ط الدم بع�د املعلومات حول ح�االت مضاعفات
االنصم�ام الخث�اري ل�دى األش�خاص الذي�ن ت�م تطعيمه�م باس�تخدام
.AstraZeneca
تخل�ت العديد من الدول عن لق�اح  AstraZencaبعد تقارير عن آثار جانبية
خط�رية لجلطات الدم ،ولكن ليس الدواء فقط هو الذي يس�بب الجلطات يف
الدم .يمكن أن تتكون جلطات الدم يف ثوان أو دقائق .ومع ذلك ،قد يستغرق
األمر بعض الوقت قبل أن تصبح هذه مش�كلة .بالنسبة لجميع األشخاص،
يحدث هذا بش�كل فردي ويعتمد عىل مكان تش�كل الجلطة الدموية ،وكذلك
ع�ىل العدي�د م�ن العوامل األخ�رى .أفضل م�ا يمكن ألي ش�خص فعله هو
االنتباه لألعراض.
وبحس�ب موقع «برافدا» الرويس ،تش�مل قائمة أعراض الجلطات الدموية:
الوذم�ة -يمكن أن يحدث هذا يف موقع الجلطة بالضبط ،أو يمكن أن تنتفخ
ذراعك وساقك بالكامل.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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