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ممثلو احللف األطلسي شددوا على الدعم االقتصادي ..ورئيس الوزراء حبث مع أمني «الناتو» تأمني االنتخابات

بغداد لربوكسل :العراق خط الصد األول أمام داعش واإلرهاب
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظة بغداد تعزو أسباب شح املياه
إىل تذبذب الكهرباء وانقطـاع جتهيز
ص3
األهنر الفرعية

الدفاع املدين تلمس استجابة
من قبل مؤسسات الدولة واملواطنني
ص3
بإجراءات السالمة

بحث رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،أمس
االربعاء ،مع االمني العام لحلف ش�مال األطليس
ين�س س�تولتينربغ ،يف مق�ر النات�و بالعاصم�ة
البلجيكية بروكس�ل ،ملفات عدة بينها إجراءات
توسعة اطار عمل البعثة يف العراق.
وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه أن «اللقاء
بح�ث عالق�ات التع�اون والرشاك�ة ب�ني العراق
ودول حلف ش�مال األطليس يف املجاالت املختلفة،
السياس�ية واالقتصادي�ة واالمني�ة والتجاري�ة،
كما بحث معه إجراءات توس�عة اطار عمل بعثة
الناتو يف العراق وفق االولوي�ات االمنية العراقية
وبالتنسيق املسبق مع الحكومة».
وب�ني الكاظم�ي «اهمي�ة تطوي�ر العالقات بني
الع�راق وحل�ف الناتو مل�ا فيه مصلحة الش�عب
العراق�ي واس�تقرار املنطق�ة والعال�م ،كما اكد
اهمي�ة ان ال يك�ون الع�راق س�احة لتصفي�ة
الرصاع�ات ،او منطلق�ا لالعت�داء ع�ى اي م�ن
جريانه».
ولف�ت اىل «رضورة التعاون م�ع حلف الناتو قي
دع�م كفاءة وقدرات قواتنا ومؤسس�اتنا االمنية
بمختلف صنوفها ،السيما يف اطار التهيئة لتأمني
االنتخاب�ات املبكرة املقبلة ،وكذلك تعزيز قدراتها
يف الحماية من االعت�داءات االرهابية واالجرامية
ضد املواطنني والبنى التحتية».
م�ن جهت�ه رح�ب االم�ني الع�ام لحلف ش�مال
األطل�يس «بالكاظمي والوفد املرافق له ،واش�اد
ب�دوره وجهوده الكبرية وقيادت�ه للعراق يف ظل
التحدي�ات الكبرية التي تواجه الع�راق واملنطقة
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العراق ضمن «الدول اهلشة» ..وآثار خطرية الرتفاع
درجـات احلـرارة

بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ذرت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،أم�س
األربعاء ،من تأثري التغريات املناخية عى
الصحة العامة لإلنسان.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة جاس�م الفالحي
للوكال�ة الرس�مية إن «الع�راق يعان�ي
بش�كل مط�رد م�ن ظاه�رة التغ�ريات
ً
مبين�ا أن «التغريات املناخية
املناخية»،
تعن�ي ازدي�اد االنبعاث�ات الكاربوني�ة
نتيجة للنشاط الصناعي لإلنسان الذي
ب�دأ منذ  250عام�ا والذي أثر وبش�كل
مبارش عى كوكب األرض».

قضية «الفتنة» يف األردن :طلب قضائي بحضور األمري محزة إىل املحكمة
بغداد  /المستقبل العراقي
قال محام ،أمس األربعاء ،إن األمري حمزة من بني الشهود
الذين سيطلب منهم فريق الدفاع عن باسم عوض الله أحد
املقربني السابقني من العاهل األردني امللك عبد الله ،والذي
ُيحاك�م بتهمة التحريض ع�ى زعزعة اس�تقرار اململكة،
الحضور لإلدالء بشهاداتهم.
وق�ال املحام�ي محم�د العفيف لروي�رز إن الق�رار يعود
للمحكم�ة بش�أن دعوة األم�ري حمزة ،األخ غري الش�قيق
للملك ،للحضور كش�اهد .وأضاف «طالبنا ب�  25ش�اهدا
منه�م األمري حم�زة» .وب�دأت املحاكمة األس�بوع املايض

حمافظ واسط يشدد عىل الرشكات
واملقاولني برضورة االلتزام باملواصفات
الفنية عند تنفيذ املشاريع
ص3

وأضاف ،أن «زيادة االنبعاثات الكاربونية
الض�ارة القت بضاللها عى ما يس�مى
باالح�رار أو االحتباس الحراري» ،الفتا ً
إىل أن «الع�راق صنف واح�دا ً من أكثر 5
دول بالعالم هشاش�ة وتغريا ً بموضوع
التغريات املناخية وذلك بسبب ارتفاعات
مطردة بدرجات الحرارة».
وأك�د أن «هناك  3مواق�ع يف العراق من
بني  10يف العالم صنفت من بني األش�د
ح�رارة ،بس�بب قل�ة الغط�اء النبات�ي
وتناقص التس�اقط املط�ري واإليرادات
املائية وتق�ادم البنية التحتية خصوصا
باس�تخدام التكنولوجي�ات القديم�ة يف

مجاالت الصناعة والزراعة».
وأوض�ح أن «أكث�ر م�ن  90باملئ�ة من
إيرادات العراق املائية تأتي من الخارج،
حي�ث تناقصت ه�ذه اإلي�رادات نتيجة
لح�دوث التغي�ريات املناخي�ة وازدي�اد
مع�دالت التبخ�ر ،باإلضاف�ة إىل وج�ود
سياسات يف بلدان املنبع إلقامة السدود
م�ا أثر بالحصص املائي�ة للدول املنتجة
الشاطئة».
وتابع الفالحي أن «هذا يؤثر عى املناطق
املوجودة يف أس�فل املنبع أو أسفل النهر
خصوصا ً املناطق الجنوبية والوس�طى
يف العراق ،بسبب الجفاف وقلة اإليرادات

املائي�ة يف أكثر من منطق�ة أخرى وهذا
ينعكس سلبا ً عى ازدياد تدهور األرايض
وازدي�اد التصح�ر ومع�دالت العواصف
الغبارية».
ولفت ،إىل أن «ظاهرة التغيريات املناخية
وارتفاع درجات الحرارة لها تأثري مبارش
ع�ى الصحة العامة م�ن جهة التعرض
املب�ارش للش�مس يف أجواء ح�ارة تؤثر
بشكل كبري عى فيزيائية الجسم ،إذا ما
ازدادت ع�ن  50درجة مئوية ،باإلضافة
إىل ازدي�اد درج�ات الحرارة وه�ذا يؤثر
كذلك عى نوعية املياه وفيه انعكاسات
عى الجهاز الهضمي وكذلك التنفيس».

الكعبي :الربملان سيتخذ قرارات عادلة ملحاسبة من تسبب باستمرار أزمة الكهرباء

خلف األبواب املغلقة ،وقالت السلطات إن الجلسات رسية
نظرا لحساسية القضية.
وكان�ت الفضيح�ة قد ه�زت األردن لدى ظهوره�ا يف آذار
املايض ألنها كش�فت عى م�ا يبدو عن انقس�امات داخل
األرسة الهاش�مية الحاكمة التي كانت رمزا لالس�تقرار يف
منطقة مضطربة يف السنوات القليلة املاضيةُّ .
واتهم األمري
حمزة ،ال�ذي يمثل محور القضي�ة ،بالتواصل مع أطراف
لها صالت بجهات خارجية لتقويض سلطة امللك.
وتف�ادى العقوبة يف نيس�ان امل�ايض بعدما تعه�د بالوالء
للمل�ك ،نازع�ا فت����ي�ل أزم�ة أدت لوضعه قي�د اإلقامة
الجربية يف املنزل.

املاليـة ترسـل ضـوابـط التعاقـد مـع املحارضيـن إىل الرتبيـة
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النقل :ميناء خور الزبري
يستقبل عدد ًا من ناقالت النفط
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العدل تعلن تلقيح مجيع
النزالء وتعيد فتح الزيارات
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الرشيد :ثالثة رشوط ملنح قروض بقيمة  20مليون دينار
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن مرصف الرش�يد ،الي�وم االربعاء ،عن رشوط منح القروض بقيم�ة  20مليون دينار ،فيما
اشار اىل ان تشديد إجراءات منح القروض جاءت للحد من حاالت التزوير.
وقال مدير عام مرصف الرش�يد باسم عبد عيل يوسف يف ترصيح لوكالة االنباء العراقية (واع):
ان «املرصف يقرض املوظف الذي وطن راتبه عن طريق ماسرت كارد النخيل وخالل ثالثة أيام يتم
من�ح القرض» ،مبينا ً أن «القرض املمنوح  10مالي�ن دينار وبفائدة  .»%5وأوضح ان «القرض
يمن�ح من خ�الل التقديم االلكرتوني وهناك موقع يدخل له ليق�دم» ،مبينا ً أن «املرصف يقرض
ايض�ا املش�اريع الصغرة بقيم�ة  20مليون لكل من لدي�ه محل او مرشوع صغ�رة» .واكد ان
«رشوط من�ح القرض هي ان يكون لديه عقد ايجار محل وهوية غرفة تجارة بغداد ولديه عمل
تجاري يمارسه يتم دعمه والقرض ملدة خمس سنوات وبفائدة  .»%5وأضاف ان «املرصف يمنح
ق�روض للمقاعدين أيضا بفائدة اقل وهي  ،»%4مش�را اىل أن»تش�ديد إج�راءات منح القروض
جاءت بسبب وجود حاالت تزوير عىل الرغم من ان النظام االلكرتوني».
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بغداد لربوكسل :العراق خط الصد األول أمام داعش واإلرهاب
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

بح�ث رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي ،أمس
االربعاء ،م�ع االمن العام لحلف ش�مال األطليس
ين�س س�تولتينربغ ،يف مق�ر النات�و بالعاصم�ة
البلجيكية بروكس�ل ،ملفات ع�دة بينها إجراءات
توسعة اطار عمل البعثة يف العراق.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه أن «اللقاء بحث
عالق�ات التعاون والرشاكة بن العراق ودول حلف
ش�مال األطل�يس يف املجاالت املختلفة ،السياس�ية
واالقتصادية واالمني�ة والتجارية ،كما بحث معه
إجراءات توس�عة اطار عمل بعثة الناتو يف العراق
وفق االولويات االمنية العراقية وبالتنسيق املسبق
مع الحكومة».
وبن الكاظمي «اهمية تطوير العالقات بن العراق
وحل�ف الناتو مل�ا فيه مصلح�ة الش�عب العراقي
واس�تقرار املنطق�ة والعال�م ،كما اك�د اهمية ان
ال يك�ون العراق س�احة لتصفي�ة الرصاعات ،او
منطلقا لالعتداء عىل اي من جرانه».
ولف�ت اىل «رضورة التع�اون مع حل�ف الناتو قي
دع�م كفاءة وق�درات قواتنا ومؤسس�اتنا االمنية
بمختلف صنوفها ،الس�يما يف اطار التهيئة لتأمن
االنتخاب�ات املبكرة املقبلة ،وكذل�ك تعزيز قدراتها
يف الحماي�ة م�ن االعت�داءات االرهابي�ة واالجرامية ضد
املواطنن والبنى التحتية».
م�ن جهت�ه رحب االم�ن الع�ام لحلف ش�مال األطليس
«بالكاظم�ي والوفد املرافق له ،واش�اد بدوره وجهوده
الكب�رة وقيادته للع�راق يف ظل التحدي�ات الكبرة التي
تواجه العراق واملنطقة والعالم».
وأكد ستولتينربغ ان «دول حلف شمال األطليس ستستمر
يف دعم العراق ،حيث ق�ال «بامكان العراق االعتماد عىل
دع�م حلف الناتو ودوله لحكومتك�م والنهج الذي تعمل

علي�ه» .كما قدم التهنئة للحكومة العراقية للتقدم الذي
أحرزت�ه يف مجال محاربة عصاب�ات داعش والجماعات
االرهابية ،وفرض هيبة الدولة سيادة القانون».
واعرب االمن العام لحلف شمال األطليس عن «استعداده
لتوس�عة التعاون بن الع�راق والحلف ،مبين�ا يف الوقت
نفس�ه ان البعثة يف الع�راق هي بعثة غ�ر قتالية وذات
طابع تدريبي واستش�اري بحت ،وان اي توس�عة الطار
عملها س�يكون وفق طلب وموافقة واولويات الحكومة
العراقي�ة ،كما اش�ار اىل ان البعثة س�تعتمد عىل القوات
االمنية العراقية لتوفر امنها وحمايتها».

إىل ذل�ك ،اجتم�ع رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي باملمثل�ن الدائمين للدول األعض�اء يف حلف
ش�مال األطل�يس النات�و ،يف مق�ر الحل�ف بالعاصم�ة
البلجيكية بروكس�ل ،بحضور األمن العام للحلف السيد
ينس ستولتينربغ.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خالل اللقاء كلمة أكد فيها
تقدي�ر الع�راق للتعاون املش�رتك م�ع دول الحلف وهو
يتصدى لإلرهاب ،ورشح موق�ف الحكومة العراقية من
الجهود الرامية اىل إقرار الس�الم واألمن يف املنطقة ودور
العراق اإليجابي والفاعل يف هذا املجال.

كما أش�اد يف كلمت�ه ب�دور قواتنا املس�لحة بكل
صنوفه�ا وهي تتصدى لإلره�اب ،ووصف العراق
بأن�ه خ�ط الص�د األول يف الح�رب ع�ىل داع�ش
اإلرهابي�ة ،وإنه هو ذات اإلرهاب الذي يرضب أي
مدينة يف العالم.
نّ
وبن الكاظم�ي أن العراق يثمن عاليا دور الحلف
يف رفع املس�توى القتايل لقواتنا املسلحة ،داعيا اىل
اس�تمرار املس�اعدة يف مجال التدريب والتس�ليح
والدع�م االس�تخباري ،وكذل�ك عزم الع�راق عىل
استكمال بناء مؤسساته األمنية والعسكرية.
م�ن جانبه�م ،ع�رب املمثل�ون الدائمي�ون لل�دول
األعض�اء يف حل�ف ش�مال األطل�يس ،وبحض�ور
األمن العام للحلف ينس س�تالتنبرغ ،عن التزام
دوله�م بدعم الع�راق ،واس�ناد جه�ود الحكومة
لدعم قدرات االجهزة االمنية ،كما اكدوا تقديرهم
وإشادتهم بالتقدم الذي حققه العراق يف مختلف
املجاالت سياس�يا وامنيا واقتصادي�ا ،حيث ابدوا
اس�تعدادهم لدع�م جه�ود الحكوم�ة العراقية يف
تنظيم انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة.
كما اش�ادوا باإلنفت�اح الكبر يف عالق�ات العراق
الدولي�ة ،وخصوص�ا نج�اح لقاء القم�ة الثالثية
العراقية االردنية املرصية،الذي اس�تضافته بغداد
مؤخرا ً وع نّدوه عالمة للدور اإلقليمي الفاعل الذي
يقدم�ه الع�راق يف العمل ع�ىل اس�تقرار املنطقة
وتطوير إقتصادها والتعاون املشرتك اإلقليمي بما يعزز
أمن شعوبها وتقدمها.
وش�دد س�فراء دول حل�ف النات�و يف كلماته�م ع�ىل ان
اطار عمل بعثة النات�و يف العراق لن يكون اال وفق طلب
الحكومة العراقية واحتياجاتها واولوياتها ،معربين عن
ثقتهم ب�ان البناء عىل التطور ال�ذي حققته قوى االمن
العراقية سيكون عامال مهما لتحقيق االمن واالستقرار،
محلي�ا واقليميا ،االمر الذي س�ينعكس ع�ىل قدرة دول
العالم اجمع يف مواجهة التهديدات االرهابية مستقبال .
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العراق ضمن «الدول اهلشة» ..وآثار خطرية الرتفاع درجات احلرارة
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ذرت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،أم�س
األربعاء ،من تأثر التغ�رات املناخية عىل
الصحة العامة لإلنسان.
وقال وكيل الوزارة جاسم الفالحي للوكالة
الرس�مية إن «العراق يعاني بشكل مطرد
م�ن ظاهرة التغرات املناخي�ة» ،مبينا ً أن
«التغرات املناخية تعني ازدياد االنبعاثات
الكاربوني�ة نتيج�ة للنش�اط الصناع�ي

العدل تعلن تلقيح
مجيع النزالء وتعيد فتح
الزيارات للسجناء
أعلن�ت وزارة الع�دل ،أم�س األربعاء،
اع�ادة فت�ح زي�ارات الس�جناء بع�د
تطعيم جميع الن�زالء والحرس ،فيما
ح�ددت اس�باب تاجيل حك�م االعدام
بحق االرهابين.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة احمد
لعيب�ي ،ان «الزي�ارات اىل الس�جناء
ُفتح�ت بع�د تطعي�م جمي�ع الن�زالء
وحرس السجون» ،مبينا انه «التوجد
أي إصاب�ات داخ�ل الس�جون نتيجة
تطبيق االج�راءات الصحية من تباعد
اجتماع�ي اضاف�ة اىل من�ع الزيارات
سابقا بسبب الجائحة» .واضاف ان»
الس�جون تجاوزت مرحل�ة اإلصابات
بالجائحة وما يشاع عن وجود حاالت
إصابة بكورونا داخل السجن عار من
الصحة» .وعزا لعيبي االكتظاظ داخل
الس�جون اىل قلة منظومة الس�جون،
وكث�رة الن�زالء إضاف�ة اىل ان األبني�ة
قديمة ومتهالك�ة» .واكد ان» الوزارة
وقعت الكثر من مذكرات التفاهمات
مع املنظمات العاملي�ة واألمم املتحدة
لغرض إع�ادة البن�ى التحتي�ة وبناء
س�جون جدي�دة وتاهيله�ا النها اكرب
م�ن طاق�ة وزارة العدل يف اس�تيعاب
الن�زالء» ،موضح�ا ان «هن�اك االف
الن�زالء املوجودي�ن داخ�ل الس�جون
ماب�ن عراقي�ن وع�رب وأجان�ب».
واوضح ان» هناك الكثر من السجناء
يؤخ�ر حك�م اإلعدام بحقه�م يف حال
كان هناك تمييز ويؤجل اإلعدام لحن
البت القطع�ي بالحكم وعندما يصدر
مرس�ومي جمهوري ول�م يكن هناك
تمييز من قبل أي جهة ينفذ الحكم».

لإلنسان الذي بدأ منذ  250عاما والذي أثر
وبشكل مبارش عىل كوكب األرض».
وأض�اف ،أن «زيادة االنبعاثات الكاربونية
الض�ارة الق�ت بضالله�ا عىل ما يس�مى
باالح�رتار أو االحتب�اس الح�راري» ،الفتا ً
إىل أن «الع�راق صن�ف واح�دا ً م�ن أكثر 5
دول بالعال�م هشاش�ة وتغ�را ً بموضوع
التغرات املناخية وذلك بس�بب ارتفاعات
مطردة بدرجات الحرارة».
وأك�د أن «هناك  3مواقع يف العراق من بن

 10يف العالم صنفت من بن األشد حرارة،
بس�بب قل�ة الغط�اء النبات�ي وتناق�ص
التساقط املطري واإليرادات املائية وتقادم
البني�ة التحتي�ة خصوص�ا باس�تخدام
التكنولوجي�ات القديم�ة يف مج�االت
الصناعة والزراعة».
وأوضح أن «أكثر من  90باملئة من إيرادات
الع�راق املائي�ة تأت�ي من الخ�ارج ،حيث
تناقص�ت ه�ذه اإليرادات نتيج�ة لحدوث
التغيرات املناخية وازدياد معدالت التبخر،

باإلضاف�ة إىل وج�ود سياس�ات يف بل�دان
املنب�ع إلقامة الس�دود ما أث�ر بالحصص
املائية للدول املنتجة الشاطئة».
وتاب�ع الفالحي أن «هذا يؤثر عىل املناطق
املوج�ودة يف أس�فل املنبع أو أس�فل النهر
خصوص�ا ً املناط�ق الجنوبية والوس�طى
يف العراق ،بس�بب الجفاف وقلة اإليرادات
املائي�ة يف أكث�ر م�ن منطقة أخ�رى وهذا
ينعكس س�لبا ً عىل ازدياد تدهور األرايض
وازدي�اد التصح�ر ومع�دالت العواص�ف

احلشد الشعبي يعلن إحباط عملية إرهابية يف املوصل

الغبارية».
ولفت ،إىل أن «ظاه�رة التغيرات املناخية
وارتفاع درج�ات الحرارة لها تأثر مبارش
ع�ىل الصح�ة العام�ة من جه�ة التعرض
املب�ارش للش�مس يف أج�واء ح�ارة تؤث�ر
بش�كل كبر عىل فيزيائية الجس�م ،إذا ما
ازدادت ع�ن  50درجة مئوي�ة ،باإلضافة
إىل ازدياد درجات الحرارة وهذا يؤثر كذلك
ع�ىل نوعية املي�اه وفيه انعكاس�ات عىل
الجهاز الهضمي وكذلك التنفيس».

اإلعالم األمني يعلن ضبط
وكر ًا لإلرهابيني حيتوي عبوات
وأحزمة ناسفة يف بابل
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
تمكنت قيادة عمليات الحشد يف نينوى،
أمس االربعاء ،من إحباط عملية إرهابية
يف املوصل .وذكر بيان للحش�د الشعبي

تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
ان «قوة م�ن قيادة عمليات الحش�د يف
نينوى ،احبطت عملية إرهابية باملوصل
واعتقل�ت قياد ًي�ا ب�ار ًزا بداع�ش كان
يحاول تنفيذها».واض�اف ،ان «عملية

االعتق�ال تم�ت بن�اء ع�ىل معلوم�ات
اس�تخبارية من معاونية االستخبارات
واملعلوم�ات يف الحش�د الش�عبي ،ب�أن
داعشيا كان يروم تنفيذ عملية إرهابية
يف مركز قضاء املوصل».

تمكنت القوات االمنية من ضبط وكر لإلرهابين يحتوي عبوات
وأحزمة ناس�فة يف محافظة بابل .وذك�رت خلية االعالم االمني
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن «مفارز وكالة
االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية تمكنت
من ضبط وكر لإلرهابين والعثور عىل كدس عتاد بداخل مزرعة
تع�ود الحد اإلرهابي�ن الهاربين يحتوي  6عبوات ناس�فة و3
احزمة ناس�فة وقنابر هاون ومتفج�رات اخرى وكتب تحرض
ع�ىل التط�رف « .واض�اف البي�ان أن» ه�ذا الوكر يع�د منطلق
لعمليات داعش االرهابية اذ تم رفع املواد املضبوطة أصوليا ً من
قبل االجهزة املختصة».

الكعبي :الربملان سيتخذ قرارات عادلة ملحاسبة من تسبب باستمرار أزمة الكهرباء
النائ�ب األول لرئي�س مجلس النواب حس�ن
الكعبي ،أم�س األربعاء ،أن الربملان س�يتخذ
قرارات عادلة ملحاسبة من تسبب باستمرار
أزمة الكهرباء.
وذكر املكت�ب اإلعالمي للنائ�ب األول لرئيس
مجل�س الن�واب ،يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نسخة منه أن «حسن كريم الكعبي
النائ�ب األول لرئيس مجلس الن�واب ،ترأس
اجتماعا ً موس�عا ً مع الكادر املتقدم يف وزارة
الكهرب�اء ،بحضور ع�دد من اعض�اء لجنة
النف�ط والطاق�ة ،ولجن�ة النزاه�ة النيابية،
ملناقشة أسباب استمرار ازمة انقطاع التيار
الكهربائي يف بغداد وباقي املحافظات».
ودع�ا الكعب�ي «هي�أة النزاه�ة ل�إلرساع يف
كش�ف نتائ�ج ( )54اربعة وخمس�ون ملف

متعلق بفس�اد عقود الكهرباء والتي ارسلت
م�ن قبل اللجن�ة النيابية املكلف�ة بالتحقيق
والتدقيق بجمي�ع تعاق�دات وزارة الكهرباء
منذ ع�ام  2006ولغاية  ،2020والتي س�بق
وان كش�فت ع�ن تقريره�ا األويل عرب احدى
الجلسات العلنية ملجلس النواب».
وأك�د ان «عددا من املس�ؤولن واملوظفن يف
وزارات (الكهرب�اء ،املالي�ة ،والنف�ط) كانوا
سببا اساس�يا ومبارشا يف استمرار التدهور
الحاصل يف القطاع الكهربائي طيلة السنوات
املاضية ألس�باب كثرة تتعلق بالفساد املايل
او اإلداري  ،وع�دم نجاحه�م حت�ى يف اتخاذ
الخطوات التي من شأنها التخفيف من هذه
االزمة» .
ولف�ت إىل ان «مجلس النواب س�بق وان قام

باس�تضافة وزير الكهرباء وال�كادر املتقدم
يف ال�وزارة ووضع التخصيص�ات املالية التي
طالب�وا به�����ا ملعالجة مش�كلة الكهرباء
يف عم�وم البالد قب�ل حلول فص�ل الصيف»،
مش�را إىل ان «هناك س�خطا ش�عبيا واسعا
وخيب�ة أمل كبرة نتيجة التقصر الذي القى
بظالله عىل عاتق املواطنن».
وش�دد عىل ان «مجلس النواب سيتخذ خالل
الفرتة القليلة املقبلة قرارات صارمة وعادلة
بحق كل من أخفق يف إدارة هذا امللف لسبب او
آلخر ،ول�ن تكون هناك أية ضمانات لحماية
اي مقرص بدء من الوزير حتى اصغر موظف
يف الوزارة «.
واردف ان «االستهداف املتكرر ألبراج الطاقة
الكهربائي�ة يف بغداد وعدد من املحافظات قد

يكون ع�ىل االغلب عمال مخطط�ا ومنظما،
يحتوي عىل شبهات فساد ،ومحاولة للتهرب
من مس�ؤولية انقط�اع التي�ار الكهربائي يف
عموم البالد وتربيره بتعرضها لهذه األعمال
التخريبية».
ووجه الكعبي «لجن�ة االمن والدفاع النيابية
ملتابع�ة أدق التفاصي�ل املتعلق�ة بموضوعة
اس�تهداف الطاق�ة س�يما يف األي�ام األخرة
وإعطاء نتائج التحقيق يف ارسع وقت إىل هياة
رئاس�ة املجل�س» ،مطالبا «اللج�ان النيابية
املعني�ة بتقديم تقري�ر عاج�ل الجتماع هذا
اليوم بغية تضمينه يف احد جلس�ات مجلس
الن�واب القليلة املقبلة ،وإطالع الش�عب عىل
اسباب االزمة والتوصيات وجملة اإلجراءات
التي سيتخذها املجلس بحق املقرصين».
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مستشار حكومي :سنستعني بـ «خرباء دوليني»
لتنفيذ الورقة البيضاء
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد مستش�ار رئيس الوزراء عالء
عب�د الحس�ن الس�اعدي ،أم�س
االربع�اء ،أن الورق�ة البيض�اء
ً
مرشوع�ا ،مؤكدا أنه
تضمنت 64
س�تتم االس�تعانة بخرباء دولين
لتنفيذها.
وق�ال الس�اعدي إن «الورق�ة
البيضاء الت�ي اصدرتها الحكومة
العراقي�ة بجزئيه�ا االول والثاني،
حددت عددا ً من املشاريع النفطية
لزيادة الطاق�ة التصديرية وزيادة
االنتاج وزي�ادة املص�ايف النفطية
والطاق�ة التصميمي�ة والغ�از
واس�تخراج الغ�از م�ن خ�الل 6
مش�اريع واضحة املعالم ،انيطت
لوزارة النفط».
وتاب�ع أن «الورق�ة البيضاء تضم
جزئ�ن ،الجزء االول منه�ا تناول
الواق�ع االقتص�ادي العراق�ي
وااله�داف واالس�رتاتيجيات التي
تتبعه�ا الحكوم�ة وترجمة هذه
االه�داف واالس�رتاتيجيات م�ن
خ�الل الج�زء الثان�ي ال�ذي صدر
عن الحكومة وال�ذي ضمن آليات
وحوكم�ة التطبي�ق ،باالضافة اىل

تقسيم هذه االهداف اىل مشاريع
اس�رتاتيجية بمختلف الوزارات»،
مبين�ا ً أن «هنال�ك ما يق�ارب 64
مرشوعاً ،وكل مرشوع مقس�م اىل
ع�دد من االهداف واجب�ة التنفيذ،
ومح�ددة بفرتة زمني�ة» ،الفتا ً إىل
«وجود مايقارب  366هدفا ً ضمن
املشاريع».
وأك�د أنه «س�يصدر اع�الن البدء
بتطبيق مش�اريع الورقة البيضاء
قريب�اً» ،مش�را ً إىل أن «بع�ض
ال�وزارات ب�دأت بتطبي�ق بع�ض
املش�اريع ،لكن االعالن الرس�مي
عن التطبيق لم يبدأ» ،موضحا ً أنه
«خالل الف�رتة القريب�ة القادمة،
ستكتمل االس�تعدادات عن عملية
التطبيق».
وأش�ار إىل أن «ال��  64مرشوع�ا ً
الت�ي تضمنتها الورق�ة البيضاء،
سنس�تعن بتنفيذه�ا بخ�ربات
دولي�ة ومنظم�ات عاملي�ة ،م�ن
اج�ل توف�ر افضل الخ�ربات لكل
مرشوع عىل حدة ،كما وس�نطلق
موقع�ا الكرتونيا خاص�ا بتطبيق
الورقة البيض�اء ،من اجل تحقيق
الش�فافية واعالنه�ا للناس خالل
فرتة قريبة جدا».

املالية ترسل ضوابط التعاقد مع املحارضين
إىل الرتبية
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت وزارة املالي�ة ،أم�س االربعاء ،ضواب�ط التعاقد م�ع املحارضين
املجانين التابعن لوزارة الرتبية.
وبحس�ب وثيقة تلقت املستقبل العراقي نس�خة منها ،فإن «وزارة املالية
ارس�لت اىل وزارة الرتبية ضواب�ط التعاقد مع املحارضين املجانين» ،فيما
أشارت اىل أن «الراتب الشهري يكون  250ألف دينار شهرياً».

املفوضية تفند معلومات بشأن حرمان
الشباب من املشاركة يف االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
نفت مفوضية االنتخابات ،أمس
األربع�اء ،حرم�ان أي رشيح�ة
من املش�اركة باالنتخابات ،فيما
ح�ددت موع�د توزي�ع البطاقة
البايومرتي�ة ع�ىل النازح�ن.
وقالت املتحدثة باسم املفوضية
جمان�ة الغ�الي ،إن «املفوضية
قام�ت ألول م�رة يف تاريخه�ا
بتحديد ف�رتة  3أش�هر لتحديث
سجل الناخبن ،فيما دعت جميع
رشائ�ح املجتم�ع إىل مراجع�ة
أق�رب مرك�ز لتس�جيل لتحديث
بياناتهم» ،نافية «األنباء املتداولة
عن حرمان رشيحة معينة ممن
تس�مح أعمارهم ،باملشاركة يف
االنتخاب�ات» .وأضاف�ت« ،ت�م
تسجيل ما يقارب مليون شخص
م�ن موالي�د  2000و2001
و 2002و 2003وتس�ليمهم
البطاق�ة البايومرتية» ،مش�رة
إىل أن «املفوضية ل�م تحرم أحدا ً
م�ن التس�جيل ع�ىل البطاق�ة
البايومرتي�ة ،وم�ن ل�م يتوج�ه
إىل مراك�ز املفوضي�ة خالل فرتة

الس�ماح ه�و م�ن حرم نفس�ه
م�ن املش�اركة» .وتابع�ت أن
«املفوضي�ة لديه�ا اس�تمارات
للش�كاوى يف ح�ال وج�ود خطأ
باألس�ماء أو عدم وجود أس�ماء
املواطنن ،حيث ت�م تحديد فرتة
ع�رض س�جل الناخب�ن والتي
انطلق�ت ملدة  7أيام بع�د انتهاء
ف�رتة تحديث س�جل الناخبن يف
 15نيس�ان» ،داعي�ة املواطن�ن
إىل «مراجع�ة املراك�ز للتأكد من
أس�مائهم وبياناته�م ،ول�م ترد
خ�الل تلك الف�رتة أي ش�كاوى
من املواطنن بهذا الش�أن» .من
جان�ب آخ�ر ،بين�ت الغ�الي أن
«املفوضية عملت بالتنس�يق مع
وزارة الهجرة واملهجرين من أجل
تس�جيل النازح�ن يف املخيمات،
حي�ث تم تش�كيل لجن�ة لزيارة
النازحن يف املخيمات وتس�جيل
وتحديث بياناتهم البايومرتية»،
مش�رة إىل أن «املفوضية بصدد
طباع�ة البطاق�ات البايومرتية
للنازحن وسيتم توزيعها عليهم
بع�د تس�لمها م�ن رشك�ة اندرا
اإلسبانية».

عمليات البرصة تدمر «مضافات» وتصادر
أسلحة يف أهوار البرصة
البصرة  /محمد الجابري
اعلن�ت قيادة عمليات البرصة ،اليوم االربع�اء ،عن تدمر مضافات
ومصادرة أسلحة يف أهوار البرصة.
وق�ال قائ�د العمليات الل�واء عيل املاج�دي يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ان «قوة مش�رتكة متمثل�ة بالل�واء  36اآليل
والرشط�ة االتحادية وأفواج طوارئ رشطة محافظة البرصة نفذت
عمليات دهم وتفتيش يف املناطق الشاس�عة ألهوار الش�ايف ش�مال
محافظ�ة الب�رصة» ،مبين�ا انها «تعد امل�الذ للمطلوب�ن والهاربن
والخارجن عن القانون وتشكل خطرا ً عىل الوضع االمني».
واض�اف ان «العملي�ات املنفذة تع�د االكرب وااله�م يف مناطق ايواء
الهاربن واملطلوبن قضائيا» ،مؤكدا ان «القوات األمنية تمكنت من
مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وتدمر مضافات».
وش�دد املاجدي ،ان «عمليات الحقة س�تنفذ تباعا ً يف مناطق أخرى
من أهوار البرصة».
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حمافظة بغداد تعزو أسباب شح املياه إىل تذبذب
الكهرباء وانقطاع جتهيز األهنر الفرعية

بعد استئناف ضخ الغاز اإليراني

حمافظ البرصة يعد بعودة استقرار
التيار الكهربائي

بغداد  /طالب ضاحي /عادل احمد

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
وعدت الحكومة املحلية يف البرصة بأن الساعات القليلة املقبلة
ستشهد عودة استقرار التيار الكهربائي يف املحافظة خصوصا ً
بعد استئناف ضخ الغاز اإليراني الذي بدوره سيقوم بتشغيل
عدد م�ن املحط�ات الكهربائي�ة ومنها محطة ش�ط البرصة
التي تعمل بالوقود الثقيل وهذا يتس�بب بمشاكل فنية .وقال
محافظ البرصة أس�عد العيدان�ي يف ترصيح صحفي إن معدل
إنتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة بالوقت الحايل  ٣١8٢ميغا
واط يف حني تصل الحاجة إىل  4٠٠٠ميغا واط للعودة إىل خمس
س�اعات تجهي�ز مقابل س�اعة واحدة إطفاء وه�ذا ما تعمل
علي�ه الكوادر يف الوقت الحايل .وأش�ار العيدان�ي إىل أن كوادر
نقل وإنتاج الطاقة عملوا عىل إعادة استقرار التيار الكهربائي
وهذا ما تحقق ع�ىل أرض الواقع .وحول إمكانية فصل التيار
الكهربائي يف البرصة عن الشبكة الوطنية قال العيداني إن هذا
الخط�وة تحتاج إىل عملية أو عمليتني من أجل تحقيقها ولكن
يف حال استمرت عملية األعطال التي تتسبب بإطفاء الكهرباء
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من خارج املحافظة فس�يكون الح�ل هو الفصل وال يمكن أن
نتحم�ل أخطاء اآلخرين وخصوص�ا ً أن البرصة رصفت مبالغ
كبرة عىل مش�اريع التي�ار الكهربائي .وأض�اف أن الحكومة
املحلية س�تقوم بدعم الكوادر واملشاريع الكهربائية يف الوقت
الحايل من أجل استقرار التيار الكهربائي.

كش�ف مدي�ر م�اء محافظة بغ�داد رعد خ�ري ،أمس
األربعاء ،اس�باب ش�ح املي�اه يف بعض مناط�ق مركز
العاصم�ة وح�زام بغداد.وع�زا خ�ري يف بي�ان تلق�ت
املستقبل العراقي نسخة منه اسباب شح املياه اىل تردي
واقع الكهرباء الوطنية ،وتذبذب التيار للخطوط املغذية
للمش�اريع املائية ،والتي هي بطبيعة الحال مس�تثناة
من القطع املرمج ،الفتا اىل «ان من اس�باب شح املياه
ايضا هو انقطاع تجهيز االنهر الفرعية املنصوب عليها
محطات الس�حب ،مثل نهر  9نيسان ،الخاصة بتغذية
قواطع مديرية م�اء املحافظة».واض�اف« :ان مديرية
ماء محافظة بغداد وبتوجيه من الس�يد محافظ بغداد
املهن�دس محم�د جابر العطا ،ش�كلت غرف�ة عمليات
لغ�رض عمل إج�راءات رسيعة وآنية لتاليف ش�ح املياه
الت�ي تعاني منه�ا مناطق اطراف بغ�داد» ،الفتا اىل انه
تم «عقد اجتماع يف مجلس النواب برئاس�ة نائب رئيس
مجلس النواب حس�ن الكعبي ،وحضور نواب وممثلني
ع�ن وزارة االعم�ار واالس�كان وامل�وارد املائية لغرض
انج�از املش�اريع املتلكئة ضم�ن اعم�ال وزارة االعمار

واالس�كان يف النهروان والزهور املركزي».واش�ار مدير
ماء محافظة بغداد ،اىل وجود مشاريع مركزية متلكئة
م�ن بينها م�رشوع الح�ل الدائ�م يف قض�اء النهروان،
وم�رشوع ماء الزه�ور املركزي ،املحال م�ن قبل وزارة
االعمار واالسكان يف عام  ٢٠١٢والتي لم تنجز منها اي
محطة من محطات لالس�تفادة منه�ا رغم مرور اكثر

تفقد معرض الكوت الدولي األول للكتاب

حمافظ واسط يشدد عىل الرشكات واملقاولني برضورة االلتزام باملواصفات الفنية عند تنفيذ املشاريع
المستقبل العراقي  /الغانم
ش�دد محافظ واس�ط الدكتور محمد جميل املياحي عىل
جميع الرشكات واملقاولني برضورة االلتزام باملواصفات
الفني�ة عند تنفيذ املش�اريع املحالة بعهدته�م ،مؤكدا ً أن
املواصفات الفنية خطر أحمر ال يمكن تجاوزه مطلقاً.
جاء ذلك خالل جولة ميدانية بني عدد من املش�اريع التي
تنفيذ يف مدينة الكوت الس�يما مش�اريع أكش�اء وتأهيل
الش�وارع يف االحياء الس�كنية باملدينة والتي رافقه فيها
مع�اون املحافظ االداري نبيل ش�مه ومدير البلدية حيث
ت�م األطالع ع�ىل طبيع�ة االعم�ال املنف�ذة والتحقق من
املواصفات الفنية لكل فقرة من فقرات العمل .
وق�ال املياح�ي إن « املواصف�ات الفني�ة املح�ددة ضمن
الكش�وفات وتن�در العم�ل تعت�ر خ�ط أحم�ر ال نقب�ل
بتج�اوزه أو الته�اون معه مطلقاً ،ب�ل يجب عىل جميع
الرشكات االلتزام الدقيق بتلك املواصفات.
ودع�ا دوائر املهندس املقي�م يف املش�اريع اىل متابعة تلك
االج�راءات وع�دم الته�اون به�ا ويف حال وتم اكتش�اف
حال�ة خل�ل يف التنفيذ س�يتم تطبي�ق االج�راءات الفنية
بحق ال�رشكات املخالفة وتحميلها تكاليف رفع املخالفة
وأعادة العمل من جديد وفق ما مطلوب.

إىل ذلك ،تفقد محافظ واسط الدكتور محمد جميل
املياح�ي برفق�ة رئيس مجل�س ادارة كلية الكوت
الجامعة؛ الدكتور طالب املوسوي معرض الكوت
ال�دويل األول للكت�اب ال�ذي نظمت�ه كلي�ة الكوت
الجامعة بالتعاون مع ديوان املحافظة .
وأش�اد املحافظ بفعاليات املعرض الذي ش�اركت
في�ه أكث�ر م�ن  ٢٣دارا للنرش من الع�راق ومرص
ولبن�ان والجزائ�ر وس�وريا واالردن واالم�ارات
العربية وس�لطنة عمان وايران إضافة اىل عدد من
املؤسس�ات واملحلي�ة من املحافظة ويس�تمر ملدة
اسبوعني .
وق�ال إن «مع�رض الك�وت ال�دويل االول للكت�اب
الذي ج�اء بالتع�اون مع ديوان محافظة واس�ط
وبمش�اركة اكث�ر م�ن ث�الث وعرشي�ن دول�ة ودار نرش
عربي�ة ودولي�ة بينه�ا م�رص وس�وريا واالردن واي�ران
ولبنان والجزائر واالمارات العربية وسلطنة عمان سوف
سيستمر للفرتة من الثامن والعرشين من حزيران لغاية
الثاني عرش من تموز املقبل».
وأض�اف « يع�د املعرض أه�م حدث ادبي وثق�ايف ومعريف
تش�هده املحافظ�ة من�ذ س�نوات  ،ب�ل هو نقل�ة نوعية
ومب�ادرة رائع�ة تفردت به�ا كلية الك�وت الجامعة رغم

عمرها الفتي قياسا ً بالجامعات العراقية العريقة».
مش�را ً اىل أن « املعرض ضم عدة اجنحة لدور نرش عربية
وعاملي�ة اضاف�ة لدور الن�رش العراقية واجنح�ة لكل من
اتحاد ادباء وكتاب واس�ط  ،وجامعة واس�ط ومؤسس�ة
شهداء واس�ط ونس�يج الكوت والبيت الثقايف الواسطي
ورابطة دجلة االدبية  ،واقيمت عىل هامشه مجموعة من
املع�ارض املختلفة  ،منها معرض للخط العربي للخطاط
ح�ازم مه�دي ومعرض للنح�ت للفنان ج�واد الجصاني
ومعرض�ان للفن التش�كييل لكل م�ن الفنان التش�كييل

Apago PDF Enhancer

جتارة احلبوب تناقش واقع التسويق لعام  ٢٠٢١وحتدد
اولويات العمل يف املرحلة املقبلة
المستقبل العراقي  /عامرعبدالعزيز
ت�راس املهن�دس باس�م نعيم العكي�يل مدير
عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب الجلس�ة
التاس�عة ع�رش الجتم�اع اللجن�ة املركزي�ة
للتس�ويق .وت�م خ�الل الجلس�ة مناقش�ة
واق�ع التس�ويق يف املحافظات الت�ي تواصل
االس�تالم والذي بلغت الكميات املس�وقه فيه
(  )٣.٢٣٣.٧٥٠ملي�ون ط�ن م�ن الحنط�ة
بانواعها.وناقشت اللجنة االليات التي يمكن
اعتمادها بخصوص احتس�اب نس�بة املبالغ
املتحققة من تسويق الشلب للموسم املنتهي
(  )٢٠٢١-٢٠٢٠والسبل الكفيلة التي تحقق
التوازن يف التوزيع .مدير عام الرشكة اكد عىل
رضورة ع�دم غبن موظفي الفروع الش�لبية
صاحب�ة العط�اء يف الجه�د خ�الل موس�م

التس�ويق ورضورة مناقش�ة ذلك مع ادارات
الفروع الشلبية  .اللجنة ناقشت تقرير زيارة
و .قسم املخازن الخاص بواقع حال االكياس
التي تس�تخدم يف تعبئة الرز املحيل املصنع يف
املج�ارش االهلية  ،مدير عام الرشكة اكد عىل

النزاهة تضبط أضابري عقارية
مرسوقة بقيمة مليار دينار يف كربالء
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيأة النزاهة ،أم�س االربعاء ،عن ضبط اضاب�ر عقارية مروقة
بقيمة مليار دينار يف محافظة كربالء.
وذكر بيان للنزاهة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان «دائرة التحقيقات
يف الهيأة نفذت ثالث عمليات ضبط ملتهمني برقة أضابر عقارية وتقرير
فحوصات مخترية ملرشوع تصل كلفته إىل قرابة مليار ونصف مليار دينار
يف محافظة كربالء».
واوض�ح ،ان «فري�ق عمل مكتب تحقيق كربالء تمكن من ضبط مس�ؤول
األضابر يف الشعبة الثانية ملديرية التسجيل العقاري الثانية يف كربالء ومتهم
آخ�ر ،لقيامهما بإخراج ورسق�ة ( )١6إضبارة عقارية م�ن املديرية تعود
ملكيتها إىل مديرية بلدية كربالء» ،مبينا أنه «تم ضبط املتهمني وبحوزتهما
األضاب�ر الت�ي تصل أقي�ام عقاراته�ا إىل أكث�ر م�ن ()١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
دينار».
ويف عملية منفصلة ،اش�ار البيان ،ان «الفريق الذي انتقل إىل دائرة التنفيذ
املبارش يف املحافظة ،قام بضبط أصل كتاب جامعة كربالء – كلية الهندسة
مع أصل تقرير فحص الخرسانة االسفلتية ملرشوع تبليط الشارع الرئيس
لحيي الصمود والتحدي ،علما أن قيمة املرشوع تبلغ ( )١,48٠,٠٠٠,٠٠٠
دينار».
واض�اف ،ان «فريق عم�ل مكتب تحقيق كربالء تمك�ن يف عملية ثالثة من
ضب�ط أصل معاملة قرض يف املرصف الصناعي – فرع كربالء منح إىل أحد
املقرتضني ،استنادا إىل تقرير كفاءة وهمي».
وتاب�ع ،انه «ت�م تنظيم محارض ضب�ط يف العمليات ،الت�ي نفذت بموجب
مذك�رات قضائي�ة ،وعرضها رفق�ة املتهمني يف القضي�ة األوىل عىل قايض
محكمة التحقيق املختص�ة بقضايا النزاهة يف كربالء الذي قرر توقيفهما،
استنادا ألحكام املادة ( )١/٢64من قانون العقوبات».

الدكت�ور دح�ام الوارث�ي والفن�ان التش�كييل
رحيم الس�يد رئيس مؤسس�ة هواج�س للثقافة
والفنون يف بغداد ومعرض لصور ش�هداء واس�ط
وبعض الص�ور التاريخية والرتاثي�ة الهم املعالم
والشخصيات الواسطية ».
وذك�ر املياح�ي إن « معرض الكت�اب الدويل األول
وضمن انش�طته الثقافية والفنية املتنوعة ش�هد
انعق�اد اصبوحة ش�عرية للدكت�ور عقيل مهدي
تح�دث فيه�ا ع�ن ش�جون امل�رح الواس�طي
وش�خوصه وتحدياته قدمه الشاعر عمر الراي
 ».مؤكدا ً أن «رس�الة معرض الكتاب  ،هي رسالة
وطنية حق�ة نقدمه�ا للعالم أجم�ع وخاصة اىل
أعداء الحضارة والثقافة والفن واالدب من أننا بلد
نكتب ونطبع ونقرا  ،وقبل هذا واثقون من صناعة األمل
لوطننا الحبيب وش�عبنا الصابر املجاه�د رغم التحديات
التي تواجهه».
الفتا ً اىل أن «املعرض سيشهد خالل االيام املقبلة عددا ً من
الفعالي�ات الفنية والثقافية وبعض االمس�يات الخاصة
بالشعر الشعبي والجلسات الشعرية والحوارية والندوات
والق�راءات النقدية إضافة حفالت توقيع الكتب لعدد من
املؤلفني املشاركني فيه».

رضورة ان تك�ون االكياس وف�ق املواصفات
القياس�ية الرس�مية املعتمده وعدم السماح
لصاحب املجرشة االهلية بتقديم اكياس غر
مطابق�ه للمواصف�ات املعتم�دة  «.العكييل»
اك�د رضوره ان تك�ون لدين�ا روئي�ه للعمل
املنته�ي ورضورة وضع ج�دول بالعمل يتم
خالله عرض السلبيات املورشة و االيجابيات
املتحققة  ،مبيننا ان املش�كله العامة يف البلد
ع�دم وجود تخطيط ونري�د يف الحبوب وضع
خط�ة يت�م خالله�ا التطوي�ر يف املواصفه و
الضوابط .العكييل وجه االقسام ذات العالقة
باعداد دراسة النشاء طاقات خزنية ( البناكر
القياس�ية ) وتقدير الكلف�ة التخمينية يف كل
محافظ�ة للمناط�ق ذات الغ�زارة االنتاجيه
وع�دم التفكر يف التاج�ر املوقت الذي يرهق
الرشكة .

الدفاع املدين تلمس استجابة
من قبل مؤسسات الدولة
واملواطنني بإجراءات السالمة
بغداد  /المستقبل العراقي
اكدت مديرة الدفاع املدني وجود اس�تجابة وعمل من
قب�ل مؤسس�ات الدول�ة واملواطنني ،وكذل�ك القطاع
الخاص بااللتزام بإجراءات الس�المة من خالل توفر
مواد الدفاع املدني لتجنب الحرائق.
وق�ال مدير اع�الم الدف�اع املدني العميد ج�ودت عبد
الرحم�ن لوكال�ة االنب�اء العراقية (واع) :إن « نس�بة
الحرائق جاءت يف نهاية نيس�ان وآذار ،حيث ش�هدت
املناط�ق الزراعية يف موس�م الحصاد تحدي�دا ً،حرائق
ملحصويل الحنطة والشعر ،واالسباب مختلفة».
وأض�اف أن « ح�وادث الحريق املس�جلة يف محافظة
بغ�داد ،اكثر من غرها من املحافظات ،بس�بب العدد
الس�كاني واملس�احة ويف فصل الصي�ف تكون اماكن
الح�وادث متس�اوية بني من�ازل ومجمع�ات تجارية
واملناطق الزارعية ،وهي حوادث متنوعة بني بس�يطة
وكبرة وحوادث مهمة».
ولفت إىل أن «هنالك اس�تجابة الرشادات الدفاع املدني
يف دوائر الدولة ،وفق املادة  ٢6من قانون الدفاع املدني
املرق�م  44لس�نة  ، ٢٠١٣فضال عن وجود اس�تجابة
يف توف�ر مع�دات الدفاع املدن�ي واجراءات الس�المة
والوقاية من قبل املواطنني والقطاع الخاص «.

الكهرباء تعلن وضع خطة لتطوير
قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الكهرب�اء ،أم�س االربع�اء،
وض�ع خط�ة عم�ل لتطوير قط�اع إنتاج
ونقل وتوزيع الطاقة .
وقال املتحدث باس�م الوزارة احمد موىس،
ان�ه «ت�م إعداد خط�ة للعمل ع�ىل تطوير
قط�اع اإلنتاج والنق�ل والتوزيع للطاقة»،
الفت�ا اىل ان «الحكوم�ة بالتع�اون م�ع
الوزارة تمكنت من اعادة بعض املش�اريع
املتلكئة ،منها محطة النارصية والسماوة
وصالح الدين ،اىل الخدمة بعد توقفها منذ
عام .»٢٠١٢
واضاف ،ان « خطة الوزارة ش�ملت قطاع
النق�ل  ،اذ ت�م ادخ�ال نح�و  46محط�ة
تحويلي�ة وخطوطا ناقل�ة اىل الخدمة  ،يف
حني ان قطاع التوزيع كان له الجهد االكر
حيث تم نصب محط�ات متنقلة يف بعض
مراكز الحمل ،فضال عن استحداث ٢٠4٠
مغذي�ا وتغير س�عات املح�والت وتدعيم

شبكات التوزيع».
وتاب�ع أن» محط�ات انت�اج الزبيدي�ة
والخ�رات والنجيبي�ة ،فض�ال ع�ن ش�ط
البرصة وكركوك الغازية جميعها ش�كلت
اضافة جيدة يف معدالت االنتاج».
واش�ار م�وىس ،اىل ان «اس�بابا عدي�دة
وراء تراجع س�اعات تجهي�ز الكهرباء يف
الف�رتة الحالي�ة ،منها انحس�ار اطالقات
الغ�از املورد ملحط�ات االنت�اج» ،مبينا ان
«املحط�ات يف الصيف تحتاج اىل  ٧٠مليون
مرت مكعب من الغاز وما يتم تجهيزه االن
ال يتجاوز ال�  ٣٠مليونا».
وب�ني أن« ،هنال�ك هجمة عش�وائية ضد
البن�ى التحتي�ة لقط�اع الكهرب�اء ،طالت
االب�راج والخط�وط الناقل�ة ،فض�ال ع�ن
املحط�ات التحويلي�ة ومحط�ات االنتاج،
اىل جانب ع�دم التزام الحكوم�ات املحلية
بالحصص املقررة من الطاقة ،وهذه كلها
ام�ور اثرت عىل س�اعات تجهي�ز الطاقة
بشكل كبر».

الزراعة تكشف عن خطط للحد
من ارتفاع األسعار

بغداد /المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الزراعة ،أمس االربعاء ،عن وضع خطط للحد من ارتفاع االس�عار ،فيما
اعلنت عن تحقيق االكتفاء الذاتي ل� ٢4منتجا محليا.
وقال وكيل الوزارة مهدي س�هر الجبوري ان «الوزارة وضمن سياس�تها الزراعية سعت
اىل اعادة مس�ار القطاع الزراعي ملسارات موضوعية وفق خطط واسرتاتيجيات محددة
لتحقي�ق اهداف السياس�ة الزراعية يف العراق» ،مبينا ان «م�ن ضمن هذه الخطط دعم
املنت�ج الزراع�ي املحيل من خالل ضبط املنافذ الحدودية بالتنس�يق م�ع الجهات األمنية
وهيأة املنافذ الحدودية وكذلك متابعة حركة االس�واق محليا ملنع ارتفاع اس�عار السلع
الزراعية» .واضاف ان «الوزارة مس�ؤولة عن وضع روزنامة زراعية لفتح ومنع استراد
الس�لع الزراعية وفق ش�ح او توفر املنت�ج الزراعي محليا» مش�را اىل ان «جهود وزارة
الزراع�ة اثمرت يف منع اكثر من  ٢4منتجا زراعيا لتحقيق االكتفاء الذاتي منها وتم منع
استرادها من الخارج».
وتابع الجبوري ان «االس�واق ش�هدت مؤخرا ارتفاعا يف اس�عار بعض الس�لع الزراعية
ومنها بيض املائدة ولحم الدجاج وذلك لعدة اس�باب منها ارتفاع اس�عار الرصف والذي
ادى اىل ارتفاع اس�عار االعالف واللقاحات املس�توردة من الخ�ارج ترافق معه ويف نفس
الوقت اصابة عدة حقول بانفلونزا الطيور».
واكد ان «اصابة الحقول بانفلونزا الطيور أدت اىل انخفاض وقتي باالنتاج املحيل وارتفاع
األس�عار» ،الفت�ا اىل ان «الوزارة تدخل�ت مع املنتجني واصحاب مش�اريع الدواجن للحد
من ارتفاع اس�عار منتجات الدواجن الن بقاء االس�عار ملدة معينة س�يؤثر عىل استقرار
االسواق املحلية وتأثره عىل دخل املستهلك».

من  ١٠سنوات  ،حيث الجدوى من هذه املشاريع اذا ما
استمرت الرشكات املنفذة للمرشوع بالتكلوء» .واوضح،
«ان وضع املاء يف النهروان خاضع للفحوصات من قبل
وزارة الصحة والبيئة ،وهنالك تقارير ش�به يومية ،أما
بخصوص املعالجة فهي من مس�ؤولية وزارة اإلسكان
واإلعمار».

النقل :ميناء خور الزبري يستقبل عدد ًا من ناقالت
النفط حمملة باملشتقات النفطية
بغداد  /المستقبل العراقي

اس�تقبلت وزارة النق�ل  -الرشك�ة العامة ملوانئ الع�راق يوم ٢9
حزي�ران الج�اري ع�دد من ناق�الت النف�ط محملة باملش�تقات
النفطية عىل أرصفة ميناء خور الزبر .
وقال الدكتور املهندس فرحان محيسن الفرطويس مدير الرشكة
العام�ة ملوان�ئ العراق تنفي�ذا لتوجيه�ات وزير النق�ل الكابتن
نارص حس�ني الش�بيل برضورة التعاون مع وزارة النفط لتوفر
املش�تقات النفطية للمواطنني موكدا ً تحويل أغلب أرصفة ميناء
خور الزبر اىل نفطية
وتابع املدير العام أن أرصفة ميناء خور الزبر اس�تقبلت الناقلة
 pv oil Jupiterمحمل�ة بم�ادة  primkotعىل رصي�ف  , 9بينما
اس�تقبل رصي�ف  ١٠الناقل�ة  Risaمحملة بم�ادة , naphthah
كما رس�ت الناقلة  Bolanعىل رصيف  ١١محملة بمادة البنزين ،
وأخرا رست الناقلة  Shstt al- Arabعىل رصيف رقم  ١٢محملة
بمادة زيت الوقود.

صندوق االسكان يؤجل التقديم عىل القروض:
انتظروا املبادرة اجلديدة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن صندوق االس�كان ،التابع لوزارة االعم�ار والبلديات ،أمس
األربع�اء ،تأجي�ل تقديم املعام�الت للحصول ع�ىل القروض التي
يقدمها «إىل إشعار آخر».
وقال املكتب اإلعالمي للصندوق يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه إن «صندوق االسكان قرر تأجيل التقديم للمعامالت
االقراضية إىل إش�عار آخر» ،مبينا ً أن «هذا التأجيل سيكون لحني
استكمال اإلجراءات واآلليات االقراضية للمبادرة الجديدة».
وأضاف «س�يتم اإلعالن عن موعد اس�تالم املعامالت حاملا تنتهي
االجراءات ويفتح التقديم».

انخفاض أسعار رصف الدوالر
يف األسواق املحلية
بغداد  /المستقبل العراقي
انخفضت أس�عار رصف الدوالر ،أمس االربعاء ،يف األس�واق املحلية.
وس�جَّ لت أس�عار بيع الدوالر  ١4٧.٢٥٠دينارا ً لكل  ١٠٠دوالر ،بينما
سجَّ لت أسعار رشاء الدوالر  ١46.٥٠٠دينارا ً لكل  ١٠٠دوالر.وقد قرر
البنك املركزي العراقي يف وقت سابق ،تعديل سعر رصف الدوالر أمام
الدين�ار العراقي ،إذ بلغ س�عر رشاء الدوالر م�ن وزارة املالية ١4٥٠
ديناراً ،أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد ب� ١46٠دينارا ً لكل دوالر،
فيما يكون سعر البيع للمواطن ب� ١4٧٠دينارا ً لكل دوالر.

استئناف الرصافة تنظم ورشة عمل يف اختصاص
القضاء والثقافة القانونية
بغداد  /المستقبل العراقي

نظمت رئاسة محكمة استئناف الرصافة االتحادية ،يف مقرها أمس
األربعاء ،ورش�ة عمل تناولت اختصاص القض�اء بموجب القانون
والصالحيات املناطة به وفقا ً للقانون .وذكر املركز اإلعالمي ملجلس
القض�اء األع�ىل يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه
«جرى خالل الورش�ة مناقش�ة وتفكيك بعض التصورات الخاطئة
والتي تحمل القضاء مس�ؤولية عدم معالج�ة الخروقات القانونية
ومحاسبة مرتكبي الجرائم املختلفة».وأضاف ،أن «الورشة حرضها
القايض عماد الجابري رئيس محكمة اس�تئناف الرصافة وعدد من
القض�اة واملدعني العامني مع نخبة من االعالميني ورؤس�اء تحرير
الصحف».وتابع أن «الحضور ش�ددوا عىل رضورة أن يكون لإلعالم
دور بارز يف تصحيح تلك املفاهيم ودعم استقالل القضاء».
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ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ.

GAZPROM NEFT BADRA B.V.
TENDER ANNOUNCEMENT

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra
Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender:

ﺗﺩﻋﻭ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،.ﻣﺷﻐﻝ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻟﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑـ“ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ"( ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ )"ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ"(
ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

TENDER No. 1429
TENDER NAME: Security Services in Baghdad, the Republic of Iraq
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1429
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺩﺍﺩ  ،ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺎﻫﻳﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address:

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟ ﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻝ ﻣﺧﻭﻝ ﻟﻬﺎ(
ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺣﻳﺙ ﺳﺗُﺭﺳﻝ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ
ﻭﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ .ﻭﻳﺭﺳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻟﻠﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺷﻐﻝ:

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder
by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.

ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺳﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ.

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a minimum shall:

ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ:

;have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes
;have Bidder’s legal entity registration documents
have current registration with all relevant ministries and authorities to perform security services in the
;Republic of Iraq
have all necessary permits, incl., without limitation: MOI freedom of movement letter (including Baghdad
province); effective International Zone black badges issued by Baghdad International Zone authority; VIP
;lane access granted via BERF
have a valid licenses issued by the Iraqi Ministry of Interior and license issued by Communications and
;Media Commission of Iraq
;have functioning 24/7 Operations Centre in Baghdad
;be able to provide 24/7 vehicles service and repairs in Baghdad area
have a successful experience to provide security services in Baghdad, International Zone, BIAP VIP
;entrance
;have personnel fully complied with the requirements of SOW
;provide accredited ROSPA or equivalent driver training for LN drivers
;be capable to provide entire volume of the required services in full compliance with the SOW
;have armored vehicles are fully complied with the requirements of the SOW
be able and will provide daily and weekly Iraq country reports and analytics and urgent security situation
;alerts
have all needed weapons and ready, at its own expense, organize its accounting and storage in accordance
;with the SoW and Iraqi law
;be able to mobilize armored vehicles for Evacuation of Company`s personnel and visitors
;be able to arrange mobilization period from receipt of notification within 30 days
;)have an expat Team Leaders and Expat Deputy Team Leader trained and qualified (FPOS or equivalent
;have TPMS/IVMS/ vehicles tracking system/ run flat system
;to provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00
be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract price, in
;case the Bidder is awarded the contract
;to comply with the Operator’s security requirements
Accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender.

-

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder.
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) July
29, 2021.

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the
Operator accordingly.
Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid.
Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request.
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.

-

ﻟﺩﻳﻪ ﺧﻁﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺃﻥ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ .
ﻟﺩﻳﻪ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛
ﻟﺩﻳﻪ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ :ﺧﻁﺎﺏ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺑﻐﺩﺍﺩ( ؛ ﺷﺎﺭﺍﺕ ﺳﻭﺩﺍء ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺳﻠﻁﺔ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﺧﻝ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺟﺩﺍ ﻋﺑﺭ ﺍﺳﺗﻣﺎﺭﺓ ﻁﻠﺏ ﺩﺧﻭﻝ ﺑﻐﺩﺍﺩ؛
ﻟﺩﻳﻪ ﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺗﺭﺧﻳﺹ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ؛
ﻟﺩﻳﻪ ﻣﺭﻛﺯ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﻭﻁﻭﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﻓﻲ ﺑﻐﺩﺍﺩ؛
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﻁﻭﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﻐﺩﺍﺩ؛
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ً
ﻟﺩﻳﻪ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﻣﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺟﺩﺍ ﻓﻲ ﻣﻁﺎﺭ ﺑﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ؛
ﺃﻥ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﻣﻭﻅﻔﻭﻥ ﻣﻣﺗﺛﻠﻳﻥ ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ؛
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻌﺗﻣﺩًﺍ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ )ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ( ﺃﻭ ﺗﺩﺭﻳﺑًﺎ ﻣﻛﺎﻓﺋًﺎ ﻟﻠﺳﺎﺋﻘﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺭﺏ ﻣﺅﻫﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﻟﻠﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﻟﻠﺳﺎﺋﻘﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ؛
ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ؛
ﺍﻥ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﻣﺩﺭﻋﺔ ﻣﻣﺗﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ؛
ﺍﻥ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺗﺣﻠﻳﻼﺕ ﻳﻭﻣﻳﺔ ﻭﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺗﻧﺑﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ؛
ﻟﺩﻳﻪ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺳﻠﺣﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺯﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ  ،ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺧﺯﻳﻧﻬﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟـﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ؛
ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺷﺩ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﻋﺔ ﻹﺟﻼء ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺯﻭﺍﺭﻫﺎ؛
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻧﺫ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  30ﻳﻭ ًﻣﺎ ؛
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ً
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﻗﺎﺩﺓ ﻓﺭﻳﻖ ﻣﻥ ﺍﻻﺟﺎﻧﺏ ﻭﻧﺎﺋﺏ ﻗﺎﺋﺩ ﻓﺭﻳﻖ ﺍﺟﻧﺑﻲ ﻣﺩﺭﺏ ﻭﻣﺅﻫﻝ )" FPOSﺃﻭﻝ ﺷﺧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﻬﺩ" ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ( ؛
ﻟﺩﻳﻪ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ  /ﻧﻅﺎﻡ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺿﻐﻁ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ؛
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺿﻣﺎﻥ ﻣﺻﺭﻓﻲ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ 50,000.00ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛
ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  %10ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻙ؛
ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﻐﻝ؛
ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﺣﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻁﺑﻖ ﺍﻷﻣﺭ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ.
ﺇﻥ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﻭﻋﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ )ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ( ﻫﻭ ( )11:00 (UTC / GMT + 3: 00ﺻﺑﺎﺣﺎ  29 ،ﺗﻣﻭﺯ .2021

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﻳﻥ.
ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ :ﻳُﻘﺩﻡ ﻅﺭﻓﺎﻥ ﻣﻧﻔﺻﻼﻥ ﻣﺧﺗﻭﻣﺎﻥ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ.
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ (1) :ﻳﺗﻡ ﻓﺗﺢ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺃﻭﻻ (2) .ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻣﻘﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ،ﺣﺳﺏ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ( 3) .ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻅﺭﻑ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻓﺷﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻬﻡ.
ﺳﺗ ُﻭﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

Apago PDF The
Enhancer
Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this
ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ

Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the
bid or justifying the grounds for such actions.

ﻋﻁﺎء ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﺭ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ.

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ /.ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن كلي�ة الرافدين
الجامعة قس�م علوم حاس�بات باس�م  /عيل عامر
متع�ب – فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار.
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ  /االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ
رقم الدعوى  / 1803 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 6 / 30 :
اىل املدعى عليه  /جون باتريك ديكس .
اعالن
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م  / 1803ش
 2021 /امل�ؤرخ  2021 / 6 / 16املتضم�ن في�ه
الحكم بايق�اف واليتك عن اوالدك كل من رضا وعيل
ونصب املدعية ( تغريد عبد الحميد سعدون ) وصية
مؤقتة عىل االوالد الدارة ش�ؤونهم ومراجعة الدوائر
الرس�مية النجاز املعامالت بما فيها دائرة الجوازات
لغرض اصدار جوازات س�فر للقارصين وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي وتاييد
املجلس البلدي له قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني
محليت�ني وعن�د ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك
قانونا لالعرتاض او الطعن التميزي س�وف يكتسب
الق�رار الدرج�ة القطعية وفق االصول خالل ش�هر
واحد اعتبارا من اليوم الثاني للنرش .
القايض
عبد الخالق فتحي البدراني
������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/1970 :
التاريخ 2021/6/28 :
اىل /املنفذ عليه  /املدين حسني فاضل حسني
لقد تحقق لهذه املديري�ة من خالل ورقتي التكليف
بالحضور واش�عار مخت�ار املنطقة ان�ك مجهول
مح�ل االقام�ة وليس لك موط�ن دائ�م او مؤقت او
مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة
 27م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف النجف بالعدد
/2823ش 2021/7يف  2021/6/3واملتضم�ن الزام
املدع�ى عليه حس�ني فاضل حس�ني بتاديت�ه نفقة
ماضية للمدعية مريم ابراهي�م مالك وتاديته نفقة
مستمرة لالطفال حيدر وفاطمة حوراء

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 طالب حجة الوفاة معصومة غالم حيدر طلبا اىل هذه
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو( غالم
حي�در غالم محمد ) ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ
نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عيل جبار الخزعيل
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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 املدين محمد س�امي
س�لمان انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا
للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديرية تنفيذ الهندية خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
نبيل عبود ال عنون
اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة ب�داءة الهندي�ة بالع�دد /277ب 2020/يف
 2020/11/16املتضم�ن بتادي�ة املدي�ن محم�د س�امي
س�لمان مبلغ قدره  9655000تس�عة ماليني وس�تمائة
وخمس�ة وخمس�ون ال�ف دين�ار عراقي وحس�ب س�ند
الكمبيالة املؤرخ 2021/9/22
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2020/820 :
اعالن
املنفذ عليه /عالوي هاشم محمد العباسية
لقد تحققت هذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي
و مخت�ار املنطق�ة العباس�ية جاس�م ابراهي�م املؤرخني
 2021/2/14ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س ل�ك
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه
واس�تنادا للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا
بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش يوم
تبدأ م�ن اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية
باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة ب�داءة الكوفة بالع�دد /1322ب 2019/يف
 2019/7/4املتضمن الزام�ا بتادية مبلغ للدائن مرتظى
حسني عيل مبلغ قدره مليون وخمسمائة وعرشون الف
وتحمله كافة الرسوم اتعاب املحامات

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد /574ش2021/
التاريخ 2021/6/29
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة امام هذه املحكمة بالعدد /574
ش 2021/م�ن قب�ل املدعية عبري عب�د بريهي واملتضمنة
ايقاع الطالق الخلعي بتاري�خ  2021/5/10امام املاذون
الرشع�ي الحاج عقيل عبد مس�لم الك�وف ولتعذر تبليغك
وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني رسميتني بالحضور امام هذه املحكمة
صب�اح ي�وم  2021/7/8ويف حالة عدم الحض�ور او من
ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا
وفقا للقانون
القايض
يارس مالك النفاخ
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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
لقد تحققت هذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي
واش�عار مخت�ار امنطق�ة ابراهي�م الجي�ايش امل�ؤرخ
 2021/6/20ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س ل�ك
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه
واس�تنادا للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا
بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش يوم
تبدأ م�ن اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية
باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :
نخربك�م بان تقرر حجز االموال الغري منقلة س�هامكم يف
العق�ار تسلس�ل  79069/3حي ميان لق�اء طلب الدائن
حس�ني عب�د الزه�رة رزاق البال�غ اربعون ملي�ون دينار
 40,000,000يج�ب عليكم اداء املبل�غ املذكور خالل مدة
خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل من تاريخ تبليغكم بهذا
االخب�ار يف الصح�ف واال فان االموال املحج�وزة بموجب
هذه القرار س�تباع وفقا للقانون اس�تنادا للمادة  87من
قانون التنفيذ
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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 س�ليمة مال الل�ه عبد الرضا الدعوى اعاله
تطل�ب فيها تمليكه�ا العق�ار املرقم  6405ب�راق جديدة
املس�جل باس�مك ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار
محل�ة الجديدة يف النجف لذا تقرر تبليغك اعالنا بواس�طة
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة
ي�وم املرافع�ة املصادف  2021/7/26الس�اعة التاس�عة
صباح�ا 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 بداءة النجف
العدد /820ب2021/4
التاريخ 2021/6/28
اىل املدعى عليه  /رعد مجبل نجم
اقام املدعي س�يف عدنان كاظم الدع�وى البدائية املرقمة
اعاله والت�ي يطلب فيه�ا الحكم ازام�ك بتاديتك للمدعي
اع�اله مبلغا مقداره اربعة عرش مليون وخمس�مائة الف
دين�ار عراق�ي بموجب الكمبيال�ة املرقم�ة  18/5983يف
 2018/5/7الصادرة من دائرة كاتب عدل النجف ولثبوت
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف
محكم�ة اس�تئناف الك�رخ واش�عار مختار ح�ي الكرخ
محلة ع�الوي الحلة مكي ابراهيم حمودي لذا قررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف يوم 2021/7/25
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرفعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2019/783 /
التاريخ 2021/6/28
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة سهام املدين يف حق املقاومة يف
العقار تسلسل  41مقاطعة  7السهيلية الواقع يف الكوفة
العائد للمدين ( قيس عبد الحسن عليوي ) املحجوز لقاء
طلب الدائن مهدي حميدي ه�ادي البالغ 290,000,000
مائت�ان وتس�عون ملي�ون دينار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة
ع�رشة من املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية ويتحمل املش�رتي اجور التسجيل والداللية علما
ان العق�ار ملك رصف ل�وزارة املالية وفي�ه حق الترصف
وعدد السهام املراد بيعها حق املقاومة
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقمه  :كوفة الس�هيلية املرقم  41مقاطعة
 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 اسماعيل يجاورها شارع
فرع�ي بعرض  10م 2وينتهي بش�ارع الربي�ع عبد العال
ومش�يد عليها دور بش�كل عشوائي واش�جار من النخيل
قس�م منها متهالك والقس�م االكرب تم تجريف�ه وقد فقد
العقار صفة البستنة
 �5مس�احته املس�احة الكلية للعقار  9دونم و 1اولك و
50م2
 � 6درجة العمران :
 � 7الشاغل :
 � 8القيم�ة املق�درة  )9,838,000( :تس�عة مالي�ني
وثمانمائة وثمانية وثالثون الف دينار عراقي
 � 9مكان املزايدة  /داخل مديرية تنفيذ الكوفة
 � 10موعد املزايدة  /الساعة الثانية عرشة ظهرا من اليوم
االخري لالعالن
مالحظة تقدم التامينات القانوني بصك مصدق

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 مساحة البناء  160االول 25
م
مق�دار الدي�ن  30,000,000ثالث�ون ملي�ون دينار
عراقي
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف غماس باملزايدة
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن حس�ن
س�وادي فن�وخ لقاء طلب الدائ�ن املرتهن مرصف
الرافدين  /فرع غماس البالغ ( )8,701,075ثمانية
ماليني وس�بعمائة وواحد الف وخمس�ة وس�بعون
دينار عراقي فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة
ه�ذه الدائرة خ�الل  30يوما اعتبارا م�ن الوم التايل
لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10
من القيمة املقدرة للمبيع البالغة اعاله وان املزايدة
ستجري يف الساعة  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 تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خ�الل رشح املبلغ
القضائي لتنفيذ الكوفة ومختار مركز رشطة ميثم
التم�ار صابر فخ�ري ان�ك مجهول مح�ل االقامة
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من قانون
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية
تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم
الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :
محكمة االحوال الش�خصية يف النجف بالعدد /306
ش 2021/6يف  2021/1/22واملتضم�ن ازام�ك
بتمك�ني الدائن حي�در مرزوك جازي من مش�اهدة
ابنائه كرار ورقية
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هل هي حرب باردة جديدة؟
رزاق عداي
كانت مقاربات الكات�ب االمريكي من أصول يابانية
{فوكاياما} يف كتابه الش�هري {نهاية التاريخ} يدعي
الكثري بعد أن ظهرت مالمح تفكك االتحاد السوفييتي
السابق تلوح باالفق ،وبعد أن وضعت الحرب الباردة
ب�ن االخري وام�ريكا اوزارها ،فكانت اف�كار الكتاب
ق�د أعلنت أن البرشية اصبحت عن�د الحافة االخرية
للتاريخ ،وهي تدش�ن الليربالية الجدي�دة ،التي هي
الحلق�ة االخ�رية م�ن اش�كال االنم�اط والعالقات
اإلنتاجي�ة وه�ي متناغمة م�ع القوان�ن الطبيعية
للحياة ،وبرأي�ه ان النظام الراس�مايل الليربايل حقق
نرصا ناجزا ع�ى االيديولوجية االش�راكية ،وبهذه
النتيج�ة انتهى النظام العاملي ذو القطبن ،ورشعت
بلدان الكتلة االش�راكية الرشقية للس�عي بتحقيق
خطوات التطبيع مع النظام الليربايل الجديد.
ولكن اليوم ال نجد انفسنا نوافق عى تلك الطروحات
التي م�ى عليها اكثر من ثالثة عق�ود من الزمان،
بعد ان تراجع مطلقها {فوكاياما} نفسه عن الكثري
منها ،بمواجهتها مع الكثري من التغريات والتفاعالت
عى مس�توى السياس�ة الدولي�ة ،واالس�تقطابات
االقتصادية الجديدة.
فأي�ن وعود النظام الدويل الجدي�د؟  ،وقد زادت حدة
توترات العالم وحروبه ومشكالته املراكمة ،وعمت
الكث�ري من الف�وىض ،وج�رى التجاوز ع�ى قوانن
وقرارات االمم املتحدة ،وهناك استقطابات جديدة يف
االفق العاملي يف السنن االخرية.
يف ندوة له يف أحد املنتديات االمريكية ،قال كيس�نجر
وزي�ر الخارجية يف عه�د الرئيس االمريكي االس�بق

{ريش�ارد نيكس�ون} ومهندس التق�ارب التاريخي
بن واش�نطن وبكن يف س�بعينيات الق�رن املايض،
يجب االنتباه اىل توتر بن الواليات املتحدة االمريكية
والصن ،الذيى يهدد العالم بأرسه ،وقد يؤدي اىل نزاع
غري مسبوق ،وربما سيكون أشد خطرا من ذاك الذي
حدث يف الحرب الباردة بن الواليات املتحدة االمريكية
واالتحاد السوفيتي السابق ،فاملسألة النووية تضاف
اآلن اىل االنجازات التكنولوجية الجديدة ،التي ترتكز
عى مجال الذكاء االصطناعي ،ورأى وزير الخارجية
االمريكي {كيسنجر} انه ال يمكن مقارنة هذا الوضع
بتلك الحرب الباردة ،التي اندلعت بعد الحرب العاملية
الثانية ،فاالتحاد الس�وفيتي ل�م يكن قوة اقتصادية
كب�رية جدا ،وكان�ت قدراته التكنولوجية عس�كرية
فقط ،عكس ما تتمتع ب�ه الصن اليوم ،التي تمتلك
قوة اقتصادي�ة هائلة ،اضافة اىل قوتها العس�كرية
الكبرية.
رصاع الح�رب الب�اردة الذي اندل�ع يف اعقاب الحرب
العاملي�ة الثاني�ة ،كان رصاع�ا ب�ن منظومت�ن
مختلفت�ن تمام�ا ،كل واح�دة تمتلك رؤي�ة كلية،
وتصورا ش�امال للحياة بكل ابعادها ،وهذا االختالف
يمتد ليشمل الفكر والفلسفة ،والتاريخ  ،وخصوصا
التصور النهائي لهذا االخري والرهان عليه ،وكالهما
يمتل�كان فهما مض�ادا لطبيع�ة يف ذاك الوقت ،وما
يتوقع له من نهاية.
ام�ا الي�وم فالرصاع ب�ن االقطاب يجري يف س�باق
عومل�ي محموم ،ال�كل ينخ�رط يف املنظوم�ة ذاتها،
يف مظه�ره الخارج�ي هناك تناف�س اقتصادي غري
منقط�ع ،يرافق�ه تق�دم مذهل يف س�الح ن�ووي –
سيرباني.

االعالن
املناقصة  :مناقصة عامة لرشاء ادوية

رأي

www.almustakbalpaper.net

التنظيم القانوين للمنظامت غري احلكومية
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

طبيعي او معنوي حق تأس�يس منظم�ة غري حكومية او
االنتماء اليها او االنسحاب منها.
ويش�رتط يف العض�و ان يكون عراقي الجنس�ية او مقيما
يف العراق كامل االهلية ،اكمل « »18س�نة من عمره وغري
محك�وم علي�ه بجناية غري سياس�ية او جنح�ه ،ويحظر
ع�ى املنظم�ة غ�ري الحكومي�ة ان تتبن�ى اهداف�ا وتقوم
بأنش�طة تخال�ف الدس�تور والقوان�ني العراقي�ة النافذة
وممارس�ة االعم�ال التجارية ،لغرض توزي�ع االموال بني
أعضائها للمنفعة الش�خصية او استغالل املنظمة لغرض
التهرب من دفع الرضائب وجمع االموال لدعم املرش�حني
للمناص�ب العام�ة او تقدي�م الدعم املادي له�م وتضمني
نظامها الداخيل ما يش�ري اىل توزيع االموال االتية من املنح
واملساعدات عى اعضائها عند حل املنظمة ويلتزم اعضاء
ومنتس�بو املنظم�ة بالكش�ف ،والتجنب ع�ن أي تضارب
فعيل او محتم�ل بني مصالحهم الش�خصية او الوظيفية
ومصلحة املنظمة ،وتتكون موارد املنظمة من اش�رتاكات
االعض�اء والتربعات واملن�ح والوصاية والهب�ات والهدايا
الداخلي�ة والخارجي�ة ،والعوائ�د الناتج�ة من نش�اطات
املنظمة ومشاريعها .وللمنظمة حق تملك العقارات بالقدر
ال�رضوري التخ�اذ مركز له�ا ومراكز لفروعه�ا ،وتعفى
املنظم�ة ذات النف�ع الع�ام م�ن رضيبة الدخ�ل ورضيبة
القيمة املضافة والتعريفات والرسوم الجمركية ورضائب
املبيع�ات وللمنظمات ذات االه�داف املتماثلة او املتقاربة،
أن تندمج مع بعضها وتؤلف منظمة واحدة بنظام داخيل،
وذل�ك وفقا للنظام الداخيل لكل منها .ويكون حل املنظمة
ام�ا اختياريا بقرار من اعضائه�ا وفق نظامها الداخيل او
قضائيا بقرار من املحكمة.
وتتع�رض املنظم�ة عند مخالفته�ا احكام ه�ذا القانون
لعقوب�ات التعلي�ق ويف�رض بق�رار ص�ادر ع�ن دائ�رة

بهدف تأمني تأسيس املنظمات غري الحكومية واالنضمام
اليه�ا الذي يكفل�ه الدس�تور ولغرض تس�جيل املنظمات
غري الحكومية العراقية وف�روع املنظمات غري الحكومية
االجنبي�ة ،تم ترشي�ع قانون « املنظمات غ�ري الحكومية»
رقم  12لس�نة  ،2010حي�ث ولدت فك�رة املجتمع املدني
م�ن الحاجة اىل رضورة وجود مؤسس�ات تقوي النس�يج
االجتماعي ،فقد يشرتك العديد من االفراد بأفكار متشابهة
وق�د تجمعهم هذه االفكار لالنض�واء ،تحت تجمع معني
يتجمع�ون في�ه لحماي�ة حقوقه�م او لتنظي�م افكارهم
وتطبيقه�ا او نرشه�ا للناس او العمل ع�ى تطويرها بما
يخ�دم مصالحه�م ويه�دف ه�ذا القان�ون اىل تعزيز دور
منظم�ات املجتمع املدن�ي ودعمها وتطويره�ا والحفاظ
ع�ى اس�تقالليتها ،وتعزي�ز حري�ة املواط�ن يف تأس�يس
املنظم�ات غ�ري الحكومية واالنضم�ام اليه�ا وإيجاد آلية
مركزي�ة لتنظيم عملية تس�جيل املنظمات غري الحكومية
العراقية واالجنبية .وتس�عى املنظم�ة اىل تحقيق اهدافها
بالوس�ائل الس�لمية والديمقراطي�ة .ويقص�د باملنظمات
غ�ري الحكومي�ة هي مجموع�ة من االش�خاص الطبيعية
او املعنوية س�جلت واكتسبت الش�خصية املعنوية ،وفقا
ألحكام هذا القانون تس�عى لتحقيق اغراض غري ربحية.
ام�ا املنظمة غري الحكومي�ة االجنبية وه�ي فرع منظمة
غ�ري حكومية مؤسس�ة بموجب قانون دول�ة اخرى ،اما
شبكة املنظمات غري الحكومية هي منظمة غري حكومية
مسجلة بموجب احكام هذا القانون ،وتتألف من عدد من
املنظم�ات غ�ري الحكومي�ة وتتمتع بالش�خصية املعنوية
وتس�جل تلك املنظمات يف دائرة املنظم�ات غري الحكومية
يف االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء ،ولكل ش�خص عراقي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4388 :ب2019/3
التاريخ 2021/6/23:
اعالن
بن�اءا ع�ى القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع
العقار املرقم  72مرشاق يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة
ع�ن بيع العقار املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته ادناه
فعى الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (خمس�ة
ع�رش ) يوما من الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه
التامين�ات القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة بموجب
ص�ك مص�دق المر هذه املحكم�ة بداءة النج�ف وصادر من
م�رصف الرافدي�ن رق�م ( )7يف النج�ف وس�تجري املزايدة
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن
يف قاع�ة املحكمة وعى املش�رتي جلب هوية االح�وال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوص�اف  :العق�ار املرقم  72م�رشاق يف النج�ف عبارة عن
مح�الت ع�دد  2وفضلة اضافي�ة خلفية يف الس�وق الكبري يف
النج�ف االرشف املح�ل 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 العق�ار مبلط
بالكايش يف جزئيه املذكورين مجهزين باملاء والكهرباء درجة
عمرانه متوس�طة اما الجزء الثالث فهو مساحة فارغة تقع
خلف الجزئني املذكورين فضلة الجزء االول مش�غول من قبل
املدعى عليه التاسع نوري جاسم امان وهو يرغب بالبقاء يف
العقار بعد البيع بصفة مس�تاجر اما الجزء الثاني مش�غول
م�ن قب�ل طالب محس�ن وهو يرغ�ب بالبق�اء يف العقار بعد
البي�ع بصفة مس�تاجر علما ان القيمة املق�درة للعقار مبلغ
مقداره  4,957,370,000اربعة مليارات وتسعمائة وسبعة
وخمس�ون مليون وثالثمائة وس�بعون الف دين�ار عراقي ال
غري.

مناقصة رقم Med 3/2021/ E,Med2/ 2021/ Aa, Med3/ 2021/ Aa :
عىل املوازنة اجلارية
رقم كتاب الدعوة 3E,2Aa,3Aa :
 �2تدعو (وزارة الصحة/البيئة /الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
(كيمادي�ا) مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم العط�اءات املختومة واملوقعة للتعاقد
(تجهيز االدوية)
 � 2س�وف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يس�مح باملشاركة
لجمي�ع مقدم�ي العط�اءات من ال�دول املؤهل�ة قانونيا كم�ا تم تحدي�ده يف وثيقة
املناقصة
يمكن ملقدمي العطاءات املهتمني ومن ذوي االهلية القانونية الحصول عى معلومات
اضافية من (وزارة الصحة  /البيئة  /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات
الطبية (كيماديا)  /قس�م االعالم الدوائي والعالقات العامة � الطابق الخامس مقر
وزارة الصحة الربيد االلكرتوني
dg@kimadia.iq
واملوقع االلكرتوني لكيماديا
www.kimadia.iq
واالطالع عى وثائق املناقصة عى العنوان ادناه من الس�اعة الثامنة والنصف صباحا
اىل الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد
 � 4ع�ى مقدم�ي العطاءات ان يس�توفوا متطلب�ات املؤهالت بما يف ذل�ك املتطلبات
القانوني�ة والفنية واملالي�ة وكما مذكور يف وثائق املناقصة مرفق رقم ( )1وس�وف
يعتمد» هامش افضلية للس�لع الطبية من املجهزين  /املصانع املحليني ان التفاصيل
االضافي�ة يتم تحديدها يف وثائ�ق املناقصة (انظر الفق�رة /30االفضلية املحلية من
تعليمات اىل مقدمي العطاءات والفقرة  30من ورقة بيانات العطاء
 � 5يمكن ملقدمي العطاءات املهتمني رشاء املجموعة الكاملة لوثائق املناقصة باللغة
(االنكليزية اوالعربية) عند تقديم اس�تمارة تحريرية عى العنوان ادناه وبعد تس�ديد
الرسم غري القابل لالسرتداد بمبلغ مقطوع وكالتايل :
أ � مليون دينار عراقي عن املناقصة التي تقل قيمتها عن مليون دوالر
ب � مليوني دينار عراقي عن املناقصة التي تزيد كلفتها عى مليون دوالر
وبخالفه فان العروض سوف تهمل
� طريقة دفع هذا الرسم ستكون نقدا سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار
اليه�ا يف تعليم�ات منف�ذي العطاء وع�ى مقدم العطاء الذي س�بق له االش�رتاك يف
املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع وثائق العطاء
 � 6تاريخ اعالن املناقصة  2021/7/1وسيكون تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة
عى استفسارات املشاركني يف املناقصة يوم  2021/7/25يتم تسليم العطاءات عى
العنوان ادناه عند او قبل ( )2021/8/1لغاية نهاية الدوام الرسمي سوف يتم رفض
العطاءات املتاخرة سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين
اختاروا الحضور شخصيا عى العنوان ادناه ويكون موعد فتح العطاءات اليوم التايل
م�ن يوم غلق املناقصة يف مقر كيماديا وبصورة علنية ودعوة املناقصني للحضور يف
يوم الفتح العلني
يج�ب عى جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء (املبلغ بالدينار العراقي) بقيمة
 %1م�ن الكلفة التخمينية تكون صادرة من م�رصف معتمد يف العراق بموجب نرشة
يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل :
ا � ال تقبل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عى ش�كل خطاب ضمان
او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة
ب � تقدم التأمينات االولية من قبل مقدم العطاء او (اي من املساهمني يف الرشكة
او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ) ملصلحة جهة التعاقد وكما يف النموذج
املرفق يف مستندات العطاء  /القسم الرابع
ج � تعف�ى ال�رشكات العامة م�ن تقديم التأمين�ات االولية وخطاب ضمان حس�ن
التنفيذ املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم  2لسنة 2014
د � تص�در الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها او م�ن تخوله اصوليا الصدار الكفالة
وبموجب تخويل رسمي مصدق
ه� � تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور (رسي وش�خيص) يرسل اىل الرشكة العامة
لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية كيماديا من قبل املرصف املصدر للكفالة
و � ان تك�ون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات
الطبية (كيماديا)
ز � ان تكون صادرة باللغتني (العربية واالنكليزية )
ح � يت�م مصادرة التأمينات االولية ملن ترس�و عليه املناقص�ة عند نكوله عن توقيع
العق�د بع�د التبليغ بأم�ر االحالة وتتخ�ذ بحقه كاف�ة االج�راءات القانونية االخرى
املنص�وص عليه�ا يف هذه التعليمات ويت�م مصادرة التأمينات االولي�ة ملن تحال اليه
املناقصة عند س�حب مقدم العطاء لعطاءه خالل فرتة نفاذيته بعد غلق املناقصة او
رفض التصحيح عى اخطائه الحسابية يف العطاء وانعكاسها عى قرار االحالة وتتخذ
بحقه االجراءات القانونية املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
ط � تك�ون م�دة نفاذية التأمين�ات االولية س�ارية اىل ما بعد انته�اء نفاذية العطاء
املحدد يف وثائق املناقصة
 � 1العناوي�ن املش�ار اليه�ا س�ابقا هي بغ�داد � ب�اب املعظ�م � وزارة الصحة /
البيئة  /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية (كيماديا)  /الطابق
الس�ادس  /القس�م املايل لتقديم التأمين�ات االولية او لجنة اس�تالم وفتح العروض
لتقديم العطاءات
هاتف �  ، 4157667 :رقم هاتف النقال07705419074 :
هاتف البدالة 4158401,5,7,8 :
بدالة ذات اربعة خطوط

إىل الرشكاء قاسم وعقيل اوالد هاشم داوود
اقت�ى حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه
بناء للعق�ار املرقم  1371/1حي الزه�راء خالل عرشه ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم
طالب االجازه
عبد االمري هاشم داود

جهة التعاقد ( :وزارة الصحة /البيئة /الرشكة العامة لتسويق االدوية املستلزمات
الطبية (كيماديا)
سلطة التعاقد ( :الصيدالني  :عيل حسن البلداوي)
املنصب ( :مدير عام الرشكة العامة لتسويق االدوية املستلزمات الطبية (كيماديا)
التوقيع ( موقع )
التاريخ ( ) 2021/ /

إىل الرشيك حمزه جبار واجد
اقت�ى حضورك إىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار اجازه
بن�اء للعقار املرق�م  53220/3حي النداء خ�الل عرشه ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
احمد حسون عبيد
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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 القضائي
و مخت�ار املنطق�ة العباس�ية جاس�م ابراهي�م املؤرخ�ني
 2021/2/14ان�ك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك موطن
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا
للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة ع�رش يوم تبدأ من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي
وفق القانون
اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة ب�داءة الكوف�ة بالع�دد /32ب 2019/2يف
 2019/1/27املتضم�ن الزام�ا بتادية مبل�غ للدائن مرتظى
حس�ني ع�يل مبل�غ ق�دره مليون�ني واربعمائة ال�ف دينار
وتحمله كافة الرسوم اتعاب املحامات
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/76 /ش2021/
التاريخ2021/6/1/
اىل /املدعى عليه (عبد الله عيل حمادي)
م/تبليغ
للدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي�ة (فاطمة س�طاي خلف)
واملدع�ى علي�ه (عب�د الل�ه ع�يل حم�ادي) واملرقم�ة /76
ش 2021/فق�د أصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2021/5/27
حكم�ا يقيض بالتفريق بينك وبني املدعي�ة فقد تقرر تبليغك
بصحيفتني يوميتني محليتني وبعكس�ه س�وف يكتسب قرار
الحكم الدرجة القطعية وفق القانون
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...
القايض
فائق مشعل صالح

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

املنظمات غ�ري الحكومية ،وذلك بتنبي�ه املنظمة برضورة
ازالة املخالفة خالل مدة ال تزيد عى عرشة ايام من تاريخ
التبلي�غ بالتنبي�ه وتعليق املنظمة م�دة ال تزيد عى ثالثني
يوما ،اذا ل�م تتم ازالة املخالفة وللمنظمة التظلم من قرار
التعلي�ق لدى االمني العام ملجلس الوزراء من تاريخ تبلغها
به ،ويبت االمني العام ملجلس الوزراء يف التظلم خالل عرشة
ايام من تاريخ استالمه يف مكتبهن ويخضع قراره للطعن
امام محكمة االس�تئناف بصفته�ا التمييزية خالل عرشة
ايام تاريخ تبلغ املنظمة او بع ّده مبلغا كما تفرض عقوبة
الحل ،اذا مارس�ت املنظمة نشاطات تتعارض مع أهدافها
املرس�ومة بنظامها الداخيل واذا ثبت انها قامت بمخالفة
القوان�ني العراقي�ة النافذة ،واذا ل�م تقم بإزال�ة املخالفة
رغ�م تنبيهه�ا وتعليق عملها واس�تنفاد ط�رق الطعن يف
ش�أن قرار التعليق ويس�جل فرع املنظمة غري الحكومية
االجنبي�ة يف العراق وفق اح�كام هذا القان�ون وللمنظمة
غري الحكومية االجنبية تأس�يس فرع لها وفق احكام هذا
القان�ون ،وتخضع فروع املنظمات غ�ري االجنبية العاملة
يف الع�راق ألحكام القوانني العراقي�ة ،وألي منظمتني غري
حكوميت�ني او اكث�ر مس�جلة يف العراق ،وف�ق احكام هذا
القانون تأس�يس ش�بكة منظمات غري حكومية ويرسي
عى الش�بكة م�ا يرسي ع�ى املنظمة ،من اح�كام تتعلق
باكتس�اب الش�خصية املعنوية والدمج والح�ل والحقوق
والواجب�ات والعقوب�ات ،ويحظ�ر عليه�ا م�ا يحظر عى
املنظمة ،وال يجوز أن تتخذ املنظمة اس�ما يش�ابه اسماء
الجه�ات الحكومية او االحزاب او الكيانات السياس�ية او
االتحادات او النقابات ،وان التحول الكبري يف دور منظمات
املجتم�ع املدني جعلها كحال غريها م�ن الظواهر بحاجة
اىل التنظيم القانوني ،بما يس�اعدها عى النهوض بدورها
واداء رسالتها االنسانية يف السعي لخدمة أفراد املجتمع.

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 فعى 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 وعى
املزاي�د دفع التأمينات القانوني�ة البالغة  %20من بدل التقدير بوصل اىل مت�ويل 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 عى 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

1

وقف
ابراهيم ال
حميدي

محل
رقم 53
مشراق

محلة
المشراق

مساحته
12م

بدل التقدير
25500000
خمسة وعشرون مليون
وخمسمائة الف دينار
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إىل الرشي�ك ف�راس عدنان عب�د الغني توجب علي�ك الحضور إىل
صن�دوق االس�كان العراقي ف�رع النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك
باملوافق�ه ع�ى قيام رشي�ك عامر حم�زه هوي�دي بالبناء عى
حصته املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 67837/3حي النداء خالل
مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من
تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك باالعرتاض
مستقبال
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إىل الرشكاء محمد وفاطمه و مريم وخديجه أوالد وبنات جاسم
محمد عيل توجب عليكم الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي
ف�رع النجف وذلك لتثبيت اقرارك�م باملوافقه عى قيام رشيككم
فاضل مجيد حميد بالبناء عى حصته املشاعه يف القطعه املرقمه
 38946/3حي الوفاء خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق
وش�هر خارج الع�راق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقكم باالعرتاض مستقبال
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اعالن
اىل الرشيك شيماء عبد املهدي جفات
اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة الحيدري�ة وذل�ك القرارك
باملوافق�ة ع�ى صدور اج�ازة بن�اء والخاص�ة بالعق�ار املرقم
 3/59762ح�ي الن�داء مناصفة مع الرشيك ولي�د حمود زغري
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تص�در االجازة وفقا
للضوابط الالزمة
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اىل الرشكاء سالم عبد مجارح وفخرية رحمن ساجت
يقتيض حضوركم اىل مديرية بلدية الكوفة وذلك القراركم باصدار
اج�ازة البناء والخاص�ة بالعقار املرقم  3/13801حي ميس�ان
مناصفت�ا مع املواطن�ة هديل حميد عيل وعن�د عدم حضوركم
سوف تصدر االجازة وفق للقانون والضوابط الالزمة
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فقدان
فق�دت الهوية الصادرة من محطة كهرب�اء النجف الغازية ذات
الرقم
بتاريخ  2017/12/27باس�م املواطن فارس عبد االمري عيل من
H81333244
يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 5123 :
التاريخ 2021/6/29
بن�اء عى طلب املواط�ن (صاحب صادق عبد ) ال�ذي يروم فيه
تبدي�ل لقب�ه وجعله (النرصاوي) بدال م�ن (املحمود) فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام
امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لالستخبارات والتحقيقات االتحادية
مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاب
مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة املثنى
الشعبة القانونية
العدد ض/مج 116/ 2021 /
التاريخ 2021/6/24
اىل سلطة املجلس التحقيقي املقدم منذر عذاب نعمه ر م ت
النقيب سعد بعنون سواري عضو
النقيب منتظر عيل مزهر عضو
املوضوع مجلس تحقيقي
نرف�ق لكم طيا نس�خة من كت�اب محكمة قوى االم�ن الداخيل
الثاني�ة املنطقة الخامس�ة قس�م الدع�اوي ذي الع�دد  3016يف
 2021/5/30املتضمن اع�ادة اوراق املجلس التحقيقي الخاص
باملته�م الهارب ن ع رزاق عبد الله جابر وفق املادة /23اس�لحة
من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل التخاذ ما يلزم ونرش ورقة
تكلي�ف بالحضور يف صحيفة محلية يومية وتزويدنا بنس�ختني
م�ن الصحيف�ة وكذل�ك تعليق�ه يف مح�ل اقامته ومق�ر دائرته
وتزويدنا بمحرض اصويل يحمل تاريخ التعليق والرفع واعالمنا
املرافقات :
صورة كتاب قرار تكليف بالحضور
املقدم الحقوقي
ضابط الشعبة القانونية
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استراحة

العدد ( )2405الخميس  1تموز 2021

سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل محمد

www.almustakbalpaper.net

كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

ملاذا ال يمكن مقاومة «الشيبيس» والوجبات الرسيعة؟
طبق اليوم

رغيف مسحوب باجلبن

املقادير:
 250جرام سبانخ مجمدة وترتك لتذوب
 50جرام زبد
 2/1 1كوب جبن شيدر مبشور
 2/1كوب قشدة حامضة
 4/1كوب جبن بارميزان
 3ثمرة بصل أخرض مقطعة رشائح
 2فص ثوم مفروم
 1رغيف خبز فينو
خطوات التحضري:
يسخن الفرن إىل  190درجة مئوية وتبطن صينية فرن بورق زبد
ثم تضاف السبانخ والقشدة الحامضة والجبن ويقلب حتى يذوب
ث�م يقط�ع قطريا رغيف الخبز بإس�تخدام س�كني خبز حادة ع�ىل بعد حوايل
 4س�م عن بعضها البعض ويفرد خليط الس�بانخ بني الش�قوق وتوضع عىل
الصينية املعدة
ُيخبز ملدة  10دقائق أو حتى يحمر و يرد قليالً قبل التقديم

المتاهات

أوضح مختص�ون يف الغذاء ،الس�بب
ال�ذي يجع�ل الب�رش ال يس�تطيعون
مقاومة بطاطس الشيبيس والوجبات
الرسيع�ة ،ويتناول�ون منه�ا كميات
كبرية وبشكل مستمر.
وأش�ار املختص�ون إىل أن ال�رشكات
املصنعة له�ذه األطعمة تجري أبحاثا ً
م�ن أج�ل تصمي�م األطعمة بش�كل
يمكنها خداع العق�ل وبراعم التذوق،
لتجعل هناك رغبة دائمة لتناولها.

وأضافوا أن هناك نكهات مميزة أيضا ً
تضاف له�ذه األطعمة ت�ؤدي إلرباك
الدم�اغ ال�ذي يس�تجيب له�ا بدوره
ويزيد الرغبة يف األكل ،كما أن منتجات
الوجب�ات الرسيعة تتك�ون من صيغ
معقدة تثري الحواس بدرجة مغرية.
وبين�وا وفقا ً ل� «العربية» ،أن نفخات
الجبن يف بعض أنواع الش�يبيس تذوب
يف الف�م بطريقة تجع�ل العقل يتوهم
أن�ه ال توج�د به�ا س�عرات حراري�ة

ليستمر الش�خص يف تناولها ،كما أن
إضافة امللح والدهون والسكر يف نشا
البطاط�س جميعه�ا عوام�ل تجع�ل
طعمه مثالياً.
ولفتوا إىل أن تلك األطعمة أدت بش�كل
كبري وف�ق دراس�ات عدي�دة إىل تغري
ع�ادات األكل وبالت�ايل زي�ادة الوزن،
م�ا زاد من نس�بة اإلصابة بالس�منة
وارتف�اع معدالته�ا ب�ني األطف�ال
واملراهقني.

أطعمة صحية قد تؤدي اىل التهاب املفاصل
التهاب املفاصل هو حالة ش�ائعة تس�بب األلم وااللتهاب يف
املفص�ل .ويمكن أن تؤدي بعض العنارص الغذائية إىل حدوث
التهاب يف الجسم ،ما يزيد األعراض سوءا.
يمك�ن لبعض األطعم�ة التي تب�دو صحية أن تس�بب هذه
املشكلة عند اإلفراط يف تناولها.
ويعد التهاب املفاصل والتهاب املفاصل الروماتويدي النوعني
األكثر ش�يوعا م�ن الته�اب املفاصل ،وس�تختلف األعراض
اعتمادا عىل النوع الذي تعاني منه ،لكن آالم املفاصل وقابلية
الكرس والتصلب هي عالمات تحذير مميزة للمرض عموما.
ويعد اتباع أس�لوب حي�اة صحي مفتاح التحك�م يف التهاب
املفاصل ،وهذا يعني تنظيم نظامك الغذائي .ومع ذلك ،يمكن
لبع�ض القرارات الغذائية الصحية أن تحفز التهاب املفاصل
عند اإلفراط يف تناولها.
وتق�ع أحماض أوميغ�ا  6الدهنية يف ه�ذه املنطقة القائمة
الغذائي�ة ،وه�ي م�ن األحم�اض الدهني�ة األساس�ية التي
يحتاجها الجسم للنمو والتطور الطبيعي.
وتوض�ح مؤسس�ة «مايو كليني�ك»« :عند تناوله�ا باعتدال

وب�دال من الدهون املش�بعة املوج�ودة يف اللح�وم ومنتجات
األلب�ان ،يمك�ن أن تكون أحماض أوميغ�ا  6الدهنية مفيدة
لقلبك».
وم�ع ذل�ك ،تحذر مؤسس�ة الته�اب املفاص�ل ( )AFمن أن
«االس�تهالك املف�رط ألوميغا  6يمكن أن يحفز الجس�م عىل
إنتاج مواد كيميائية مضادة لاللتهابات».
ويب�دو أن بعض ه�ذه األحماض الدهنية تس�بب االلتهاب،
لكن البعض اآلخر له خصائص مضادة لاللتهابات .وبحسب
«مايو كلينك»« :هناك حاجة إىل مزيد من البحث لفهم كيفية
تفاعل هذه التأثريات املتعارضة ظاهريا مع بعضها البعض
ومع العنارص الغذائية األخرى».
وتوجد أحم�اض أوميغا  6الدهنية يف زيوت مثل الذرة وعباد
الش�مس وب�ذور العنب وف�ول الصوي�ا والفول الس�وداني
والخرضوات.
ما يجب أن تأكل؟
ويمكن أن تس�اعد العديد م�ن األطعمة يف مكافحة االلتهاب
وتحسني أعراض املفاصل.

حل اللغز

دراسة تنسف كل اآلمال حول اإلسربين وكورونا

القلب ،ال يحدث
لدى مرىض
بعدما نقلت دراس�ة طبي�ة أواخر العام سيولة الدم
Apago
PDF
Enhancer
املايض بش�ائر عن أن األش�خاص الذين أي ف�ارق يف معدل الوفي�ات فيما يتعلق

يتناول�ون األس�رين يومي�ا ،ه�م أق�ل
عرض�ة ملخاط�ر الوف�اة بوب�اء كورونا
املس�تجد مقارنة بغريهم ،كما أنهم أقل
عرضة لإلصابة بمضاعفات واحتماالت
دخوله�م إىل وح�دة العناي�ة املرك�زة أو
الحاجة إىل األكس�جني أقل م�ن الباقني،
نس�فت دراس�ة بريطانية مهمة الدواء
الشهري ،نافية أن يكون له دور يف تحسني
فرص البقاء عىل قي�د الحياة للمصابني
بالجائحة.ووفقا ً للدراسة ،فإن األسرين
ال�ذي يع�ود اس�تخدامه إىل  120عام�ا ً
والذي ُيس�تخدم عىل نطاق واسع لزيادة

بكورون�ا ،وذل�ك اس�تنادا ً إىل ش�هر من
التجارب الرسيرية التي ش�ملت نحو 15
ألف متطوع ،ونقلتها وكالة «بلومرغ».
أقل بيوم واحد فقط
كم�ا أوض�ح القائم�ون ع�ىل األبحاث،
أن الناج�ني م�ن الوف�اة بامل�رض ممن
حصل�وا عىل األس�رين قض�وا يوما ً أقل
يف املستش�فى مقارنة بمن ل�م يحصلوا
ع�ىل جرع�ة يومية منه ،بحس�ب وكالة
األنباء األملانية.فيما كان األطباء يأملون
يف أن�ه يمك�ن لألس�رين أن يس�اعد يف
مكافح�ة التجلط�ات الدموي�ة الت�ي

يسببها كورونا يف الرئتني وأماكن أخرى
يف الجسم ،إال أن نتائج التجربة تشري إىل
أن األس�رين س�وف ينضم بدالً من ذلك
إىل قائم�ة طويلة من العالج�ات التي ال
يمكن االعتماد عليها مجددا ً يف مكافحة
الوباء.
ب�دوره ،أب�ان مارت�ن الن�دراي ،أس�تاذ
الطب وعلم األوبئة بجامعة أكس�فورد،
وأحد املشاركني الرئيس�يني يف الدراسة،
أن األس�رين غري مكلف ،ويستخدم عىل
نطاق واس�ع يف أم�راض أخ�رى لتقليل
مخاط�ر تجلط ال�دم ،لذلك م�ن املخيب
لآلمال أال يكون له تأثري كبري فيما يتعلق
بكورونا.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهنياً:تنطل�ق ه�ذا الي�وم ويف جعبتك مرشوع
مهن�ي متطور ج�دا ً تعرضه عىل أرب�اب العمل
بغية تأمني التأييد له
عاطفياً:تدرك جيدا ً أن أسس العالقة الرصيحة
واملتين�ة هي الثقة ،فإذا كن�ت تريد أال تتزعزع
فكن عىل قدر الثقة

امليزان
مهنياً:ق�د تواج�ه بع�ض خيبات األم�ل ،لكنك
قادر عىل النهوض مجددا ً والسري قدما ً وتصبح
معنوياتك مرتفعة .عاطفياً :حاول أن ال تكون
اس�تفزازيا ً م�ع الرشيك ،ألن رد فعله س�يكون
مكلف�اً ،وال نتس أن الحب يحتل املرتبة األوىل يف
حياتك ويشغل كل تفكريك

الثور
مهنياً:حذار النزاع مع أحد املس�ؤولني يف عملك
أو إحدى الس�لطات القوي�ة والفاعلة ،ال تلعب
ّ
متحفظا ً ج ّدا ً
بالنار ُ
وكن
ً
ً
عاطفي�ا :تكون س�بّاقا يف الحب ،وتق ّدم أفضل
م�ا لديك من طاقات ومواه�ب ،وتتحمّس لبدء
عالقة جديدة مبنية عىل الثقة املتبادلة

العقرب
مهنياً:ح�اول أال تفقد الس�يطرة ع�ىل األمور،
وه�ذا س�يفيدك يف مهمات�ك املقبل�ة وتنجح يف
تخطيها واملحافظة عىل االستقرار القوي
عاطفياً :الس�عادة هي عن�وان املرحلة املقبلة،
وهذا س�رييح الرشيك كث�رياً ،تقاومان معا ً كل
العوامل الصعبة التي تواجهكما

اجلوزاء
ّ
تتحس�ن عىل نحو
مهنياً:متفائل جدا ً فظروفك
واضح ،تناسبك املستجدات وأنت تتعامل معها
بانفتاح كبري وصدر رحب
عاطفياً:أطل�ق العن�ان لخصال�ك اإليجابي�ة
لتحافظ عىل استقرار العالقة واهتمام الحبيب
أو مودته لك

القوس
مهنياً:ينش�ب خ�الف ح�ول بع�ض القناعات
واالعتب�ارات وتتع�رّض جه�ودك ومحاوالت�ك
للعرقلة وتواجه خصما ً او منافسا ً رشسا ً
ظ�ك اليوم ب�رج القوس عاطفي�اً :ما يرغب به
الرشي�ك ل�ن يك�ون مس�تحيالً ،وهذه أبس�ط
رشوط العالقة التي تجمع بينكما كي تستمر

السرطان
ّ
وتتمكن
مهنياً:تع�رف صداق�ات جديدة الي�وم
من ف�رض س�لطتك أو اتخ�اذ إج�راءات قد ال
يوافق عليها الجميع
عاطفياً:الج� ّو العام يتح ّدث عن عش�ق وتعلّق
وكالم كثري ودعوات مرتاكمة وس�حر تمارسه
أينما حللت وتكون حديث الجميع

اجلدي
مهنياً:لحسن الحظ تعود املياه اىل مجاريها ،ثم
تتطور األمور لكي تعيش يوما ً رائعا ً تعرف فيه
ملذات كثرية
عاطفياً:ق�د يلتقيك الح�ب أو يأتي�ك زائرا ً بعد
يوم من الحرمان واالحباط ،فتستقبله بشغف
وتستعيد معه الذكريات العاطفية الجميلة

االسد
مهنياً:تع�رف تش�ويقا ً وعالق�ات حماس�ية
وأوضاع�ا ً اس�تثنائية ،وتتمتع برسع�ة بديهة
وبأفكار ذكية تثري إعجاب الزمالء ودهشتهم
ّ
تك�ذب الحبي�ب يف م�ا يقوله وثق
عاطفي�اً :ال
بكالم�ه ،لقد بدأت تت�رصف بغرابة معه أخرياً،
فكن حذرا ً قبل أن تصل إىل الهاوية معه

الدلو
مهنياً:تعيش يوما ً متعب�ا ً فيتأثر مزاجك ببعض
األخبار ،لكنك لن تؤخر تقدم خطواتك املستقبلية،
وخصوصا ً أنك من القادرين عىل تخطي أي أزمة.
عاطفياً:تنتعش العواطف وتشتد الروابط متانة،
وتتعرف إىل أوس�اط ل�م تختلط بها يف الس�ابق،
وتجد بينها الشخص املناسب لالرتباط

العذراء
مهنياً:تحسني وضعك يف العمل يتطلب منك طي
صفحة املايض ،واالنطالق مجددا ً نحو مجاالت
أوسع وأكثر إنتاجا ً
عاطفي�اً :تأجيل عمل اليوم إىل الغد لن يكون يف
مصلحت�ك ،وأنت أمام اختبار ج ّدي مع الرشيك
هذه املرة وممنوع الخطأ

احلوت
مهنياً:ح�اول أن تصغي إىل ما ُيقال لك من دون
ردود فعل ،وابتعد عن العدائية والعنف واضبط
أعصابك كلما استطعت ذلك
عاطفياً :يترصّ ف الرشي�ك بليونة تجاهك وبال
اس�تفزاز وتح ّدي�ات ،ل�ن تعان�ي أي أزمة ،بل
تنجح يف تقوية الروابط معه.

 7رياضة
العدد ( )2405الخميس  1تموز 2021

رصاع البقاء حيتدم يف دوري الكرة املمتاز
المستقبل العراقي /متابعة
يحت�دم ال�راع بني الف�رق التي
تحت�ل املراك�ز االخ�رة يف دوري
الكرة املمتاز ،ال سيما اندية الطلبة
والديواني�ة والس�ماوة والح�دود
والصناع�ات الكهربائية ،من اجل
تفادي الهب�وط اىل الدرجة االدنى
واالس�تمرار ضم�ن منافس�ات
الكبار ،وبالتايل س�يكون شعارها
بدءا من الجول�ة الرابعة والثالثني
الت�ي تنطل�ق الي�وم ،أك�ون أو ال
اك�ون .وتق�ام الي�وم  4مباريات
ابرزه�ا الت�ي تجم�ع الطلب�ة
والنفط ،اذ يرنو االنيق اىل تصحيح املس�ار
بعد سلس�لة م�ن النتائج الس�لبية اخرها
الخسارة امام الرشطة يف الجولة السابقة
بنتيج�ة هدفني م�ن دون رد ،ويتعني عىل
تالم�ذة املدرب ثائ�ر جس�ام تقديم اقىص
مجهوداتهم بغية الدفاع عن سمعة الفريق
الجماهري وانقاذه من الهبوط اىل الدرجة

االوىل ،ب�دوره يطمح النفط لتعميق جراح
الطالب وإضافة نقاط جديدة
اىل رصيده.
ويتواج�د الطلب�ة يف املرك�ز الثامن عرش
برصي�د ( 30نقطة) ،بينم�ا يحتل النفط
املرتبة السابعة ب�( 45نقطة).
ويف لق�اء ث�ان س�يكون ملع�ب النج�ف
الدويل مرسحا ملباراة نفط الوسط وامانة

يوفنتوس جيدد عقد
حارسه املشاغب

االحتاد العراقي يقدم جون ويتل لإلعالم
المستقبل العراقي /متابعة

بغ�داد ،ويع�ول عندلي�ب الفرات
صاحب املرتبة الخامس�ة ب�(57
نقط�ة) ع�ىل عام�ل األرض من
اجل تحقيق الفوز ،ويف الجانب
االخ�ر يأمل الفري�ق البغدادي
العودة بنتيجة ايجابية تسهم
بالحفاظ عىل موقعه يف سلم
الرتتيب ،السيما انه يحتل .
املرك�ز الس�ادس ب��(45
نقطة).
ويف مباراة اخ�رى يحل الديوانية
السابع عرش ب�( 32نقطة)،
ضيف�ا ع�ىل زاخ�و
التاس�ع ب��(41
نقط�ة) ،س�عيا من�ه
للتعوي�ض واالبتعاد عن
ش�بح الهب�وط للدرجة
االدن�ى ،ويلع�ب الي�وم
ايض�ا املين�اء ام�ام
القاس�م يف ملع�ب
الفيحاء.

قدم�ت الهيئ�ة التطبيعي�ة الي�وم املدي�ر الفني
اإلنجليزي ج�ون ويتل لإلع�الم بمؤتمر صحفي
بع�د أن أعلنت تعاقدها الرس�مي معه لإلرشاف
عىل رس�م السياس�ة الكروية لالتحاد العراقي.
وح�ر املؤتمر رئي�س الهيئ�ة التطبيعية إياد
بني�ان ،ونائب رئي�س التطبيعية ش�امل كامل
والدكت�ور أس�عد الزم ،واألم�ني الع�ام محم�د
فرحان ،وعدد من وس�ائل اإلعالم.وألقى رئيس
الهيئة التطبيعية ،إياد بني�ان ،كلمة أكد فيها أن
التعاق�د مع املدير الفني اإلنجليزي «جون ويتل»
يعد خطوة واعدة لتطوير واقع الفئات العمرية
ومراكز املوهبة املنترشة يف املحافظات،
ناهي�ك عن رس�م سياس�ة االتحاد
الكروي�ة يف جمي�ع مفاصله�ا.
َ
وتحدث نائب رئي�س التطبيعية،
ً
قائ�ال
الدكت�ور ش�امل كام�ل،
إن التعاق�د م�ع املدي�ر الفن�ي
اإلنجليزي «جون ويتل» خطوة
يف الطري�ق الصحي�ح ،ونأم�ل

مدرب الكهرباء :نقاط لقاء
الكرخ تضمن بقاءنا

ديوكوفيتش يفتك بأندرسون يف ويمبلدون
المستقبل العراقي /متابعة
صع�د النج�م الرب�ي ،نوف�اك ديوكوفيت�ش ،لل�دور
الثال�ث ببطولة إنجل�رتا املفتوحة (ويمبل�دون) ،ثالث
بطوالت (جراند سالم) األربع الكربى ،عقب فوزه عىل
الجنوب إفريقي كيفن أندرس�ون ،يف الدور الثاني اليوم
األربعاء.
وف�از ديوكوفيت�ش أمام مقاومة ضعيفة م�ن خصمه ،حيث

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن ن�ادي يوفنتوس ،تجديد عقد أحد العبيه الش�هرين
بإثارة الشغب خارج الخطوط.
وق�ال يوفنتوس ،يف بيان رس�مي« :جدد كارلو بنس�وليو
تعاقده مع حتى  ،2023ليستمر مع النادي ملدة موسمني
آخرين عىل األقل».
وأض�اف يوفنت�وس« :بنس�وليو متواج�د بش�كل دائ�م
بابتس�امته وتش�جيعه املس�تمر وتصدياته ،إن�ه موجود
دائمً�ا يف عملي�ات اإلحم�اء ،ويك�ون مس�تع ًدا يف كل مرة
يستدعى للمشاركة ،ويمكن االعتماد عليه».
واختت�م« :بعد أن لعب مع أكاديمية يوفنتوس ،عاد كارلو
ً
عنرا
إىل النادي بش�كل دائم منذ  4سنوات ،وأصبح اآلن
أساس ًيا يف الفريق ويف غرفة تغير املالبس».
يذكر أن بنسوليو هو الحارس الثالث ليوفنتوس يف املواسم
الس�ابقة ،ويش�تهر بتلقي البطاقات الحم�راء ،من خالل
االع�رتاض عىل قرارات الحكام أثن�اء الجلوس عىل مقاعد
البدالء.

المستقبل العراقي /متابعة

ش�هدت منافس�ات بطول�ة نج�وم الع�راق
بنس�ختها الخامس�ة للتايكواندو مش�اركة
واس�عة م�ن العب�ي االندي�ة واالكاديميات
واملنتدي�ات الرياضية املحلي�ة ومن مختلف
املحافظات.وق�ال م�رشف البطول�ة املدرب
ال�دويل ميث�اق طالب « :إن املس�ابقة اقيمت
للم�دة م�ن الخام�س والعرشي�ن وحت�ى
السابع والعرشين من الشهر الحايل ،برعاية
اتح�اد اللعب�ة املركزي ،وش�هدت مش�اركة
واس�عة من الفرق واالكاديميات واملنتديات
الرياضية”.واض�اف « ان البطول�ة تمي�زت
باالث�ارة والندية ب�ني الفرق املش�اركة التي
وصل عددها تقريبا اىل  25ناديا من مختلف

أعلن إيفرت�ون املنافس يف الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة
القدم اليوم األربعاء تعاقده مع اإلسباني رافائيل بينيتيز
مدرب ليفربول السابق ملدة ثالث سنوات.
وقال النادي يف بيان «جاء قرار تعيني بينيتيز بعد دراس�ة

أو رحيله.
وبحس�ب صحيف�ة «مون�دو ديبورتيفو» اإلس�بانية،
فق�د توجهت العديد من وس�ائل اإلع�الم إىل مقر نادي
برش�لونة ،يف انتظار خروج أي من املسؤولني للحديث
عن مستقبل مييس.
وعن�د خ�روج البورت�ا ،وجد س�يال من األس�ئلة حول
مس�تقبل مي�يس ،فرد بكلم�ة واحدة «اه�دأوا» ،وحث

المستقبل العراقي /متابعة

الحارضين عىل التحيل بالصرب.
وأضاف�ت الصحيف�ة ،أنه ال يوجد خ�وف يف كامب نو،
بش�أن مس�تقبل مي�يس ،وهن�اك ثق�ة ب�أن الربغوث
األرجنتيني ال ينوي ترك الفريق.
وارتب�ط اس�م مي�يس يف الفرتة األخ�رة باالنتق�ال إىل
مانشس�رت سيتي وكذلك باريس س�ان جرمان ،إال أن
تلك األنباء قد انقطعت مؤخرًا ،وهو ما يعطي بصيصا

نجوم العراق الخامسة فنيا وتنظيميا ،داعيا
املسؤولني يف وزارة الشباب واللجنة االوملبية

بينيتيز مدرب ًا إليفرتون

المستقبل العراقي /متابعة

البورتا يرد عىل انتهاء عقد مييس بكلمة واحدة

مدرب الصناعات يطالب بحكام
دوليني لقيادة املباريات احلاسمة

طال�ب م�درب الصناع�ات الكهربائية عادل
نعمة لجنة الحكام بتسمية أطقم تحكيمية
دولية قادرة عىل تحمل مس�ؤولية املباريات
املتبقية من الدوري خصوصا التي يكون أحد
أطرافه�ا فريقا مهددا بالهب�وط أو طرفيها
لحساس�يتها.وقال نعم�ة يف تريح�ات
خاص�ة لك�ووورة« :املباري�ات املتبقية من
عمر الدوري حاس�مة وتح�دد مصر بعض
األندية التي تص�ارع من أجل البقاء وبالتايل
نتمنى أن يكون تس�مية األطقم التحكيمية
يوازي حساسية تلك املباريات وكذلك نتمنى
أن تنق�ل املباري�ات تلفزيونيا حت�ى ينتهي
الج�دل والش�ك يف التالع�ب ببع�ض نتائ�ج
الدوري مثلما يش�اع».وأكد أن مباراة فريقه
أم�ام النجف يوم غد صعبة جدا كون النجف
من الفرق املنافسة عىل املراكز األربعة األوىل
ويف املقابل فإن فريقه يسعى لتأمني موقعه

املحافظات ،وكانت خاصة بفئة الناش�ئني،
عىل ام�ل اقام�ة مس�ابقات اخ�رى يف املدة
املقبل�ة لالش�بال والش�باب واملتقدم�ني».
واش�ار اىل ان نتائ�ج البطول�ة اس�فرت عن
فوز نفط ميس�ان باملركز االول فرقيا ،بينما
حل نادي الحس�نني ثانيا ،واحرز االتصاالت
املرتبة الثالثة ،بعد منافس�ة قوية مع الفرق
االخرى.واوض�ح طالب الذي يمتلك مس�رة
حافل�ة باالب�داع العب�ا ومدرب�ا ،ان اله�دف
م�ن اقامة مثل هذه املس�ابقات هو إحداث
مبدأ املنافس�ة ب�ني الفرق املحلي�ة وتطوير
مس�تويات الالعب�ني ،فض�ال ع�ن احتضان
الطاقات الشابة التي ستكون نواة املنتخبات
الوطنية يف املدة املقبلة ،مشيدا بجهود اتحاد
اللعب�ة واس�هامه الكب�ر يف نج�اح بطول�ة
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أكد مدرب الكهرباء أحمد صالح أن نقاط مباراة الغد أمام
الكرخ ستؤمن بشكل نهائي بقاء فريقه بالدوري العراقي
املمتاز ،لذلك يعتربها يف غاية األهمية.
وقال ص�الح« :الكرخ فريق جيد ،ويضم وجوها ش�بابية
ممي�زة ،مع جه�از فني محنك بقيادة امل�درب ثائر أحمد،
لذلك نحن عازمون عىل تحقيق النقاط الثالث».
وأوضح« :صفوفنا مكتملة ،ولن يغيب سوى عالء محيسن
بسبب ظرف صحي».
وتابع« :س�ندخل املباراة بشعار الفوز إلبعاد الكهرباء عن
تعقيدات الهبوط والخروج من هذه الدوامة».
وأش�ار صالح إىل أن «مدرب الك�رخ ثائر أحمد هو معلمي
وعمل�ت معه مس�اعدا ف�رتة طويلة وأع�رف أن مواجهة
األستاذ لن تكون سهلة ،لكن لكل منا طموحه املرشوع».
يشار إىل أن فريق الكهرباء يحتل املركز الرابع عرش برصيد
 36نقطة فيما يحتل الكرخ املركز الثاني عرش برصيد 38
نقطة.

طالب خوان البورتا ،رئيس برشلونة ،الجميع بالهدوء،
بش�أن مس�تقبل النجم األرجنتيني ليونيل مييس ،قائد
الفريق الكتالوني.
وينته�ي عق�د مي�يس رس�م ًيا م�ع برش�لونة بحلول
منتصف الليل ،دون وجود أي يشء واضح بشأن بقاءه

تغلب عليه بثالث مجموعات نظيفة ( 3/6و 3/6و.)3/6
وصع�د كذلك الياباني كي نيش�يكوري لل�دور الثاني ،بفوزه
عىل األس�رتايل أليكيس بويرين بثالث مجموعات نظيفة ،فيما
انتر اإليط�ايل ماتيو برتيني ع�ىل األرجنتيني جاوديو بيال،
بثالث مجموعات لواحدة.
كم�ا صعد الس�لوفيني ألي�ز بيديني بعد فوزه ع�ىل الفرنيس
كورينت�ن موت�ي ،بث�الث مجموع�ات دون رد ،فيم�ا تغل�ب
الربيطاني كامرون نوري عىل الفرنيس لوكاس بويل.

مشاركة واسعة يف بطولة النجوم اخلامسة بالتايكواندو
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م�ن تواج�ده أن يعمل عىل تطوي�ر واقع الفئات
العمرية واالس�تفادة من خربت�ه.وزاد« :التعاقد
مع «ويتل» خطوة مهمة لرس�م سياسة االتحاد
الفنية الكروية بتجربة غر مس�بوقة يف العراق،
وس�نعمل ع�ىل إبداء املس�اعدة املمكن�ة له بغية
َ
أوض�ح املدير الفني
إنج�اح مهمته».من جهته،

ج�ون ويت�ل يف املؤتم�ر ،دوره املقب�ل يف العراق
والسياسة الفنية الكروية التي ينوي العمل عليها
خالل الف�رتة املقبل�ة ،وأهمها االهتم�ام بقطاع
الفئات العمرية وتطوير الكرة النس�وية ،إضافة
إىل رضورة تنمي�ة فك�ر مدربي الفئ�ات العمرية
باعتبارهم اللبنة األساس يف بناء الالعب.

وافية خ�الل األس�ابيع الثالث�ة املاضية تضمن�ت إجراء
مقابالت مع العديد من املرشحني».
وسيصبح بالتايل بينيتيز البالغ من العمر  61عامً ا ،املدرب
الخامس الدائم الذي يتوىل تدريب إيفرتون يف آخر  5أعوام،
وس�يخلف كارل�و أنش�يلوتي الذي رحل عن جوديس�ون
بارك لتدريب ريال مدريد.وس�بق وأن توىل بينيتيز تدريب

من األمل لربشلونة.
ويستهدف برشلونة تجديد تعاقد مييس ملدة موسمني،
ويف حال�ة ح�دوث ذلك ،فم�ن املتوقع أن يك�ون العقد
األخ�ر للربغوث م�ع البلوجرانا ،قب�ل الرحيل للعب يف
أمريكا.
جدير بالذكر أن مييس يتواجد حال ًيا مع منتخب بالده
لخوض بطولة كوبا أمريكا بالربازيل.

زينتشينكو حيذر من الالعب األخطر يف إنجلرتا
المستقبل العراقي /متابعة
حذر أوليكس�اندر زينتشينكو ،الظهر األيرس
ملنتخ�ب أوكراني�ا ،م�ن الالع�ب األخط�ر يف
املنتخب اإلنجلي�زي ،قبل مواجهة املنتخبني يف
دور الثمانية لبطولة أوروبا «يورو .»2020

وتغلبت أوكرانيا عىل السويد الثالثاء ،لترب
موع� ًدا يف رب�ع النهائ�ي أم�ام إنجل�رتا ،التي
أطاحت بدورها بأملانيا.
وقال زينتش�ينكو بحس�ب ما نقلته صحيفة
«دي�يل مي�ل» الربيطاني�ة« :م�ن ه�و أصعب
خصم واجهته؟ كل العبي مانشس�رت س�يتي،

هؤالء الذين أراهم كل يوم يف التدريبات».
واس�تدرك« :رحيم س�رتلينج واحد من أفضل
األجنح�ة يف العال�م ،ويمر بمس�توى هائل يف
الوق�ت الراه�ن ،وقادر ع�ىل صناع�ة الفارق
إلنجلرتا ،يجب أن نهتم بسرتلينج ،يجب علينا
إيقاف تألقه».

رس اقتحام اخلليفي ملفاوضات التجديد مع مبايب
يف الئح�ة ال�دوري املمت�از وبالت�ايل املب�اراة
صعب�ة ع�ىل الفريقني.وأوض�ح« :فريق�ي
س�يفتقد لخدمات الالعب أنس مالك بسبب
اإلصاب�ة لكننا نس�عى لتعويض�ه من خالل
الالعبني املتواجدين يف قائمة الفريق ،واألهم
يف املباراة هو عدم التفريط بنقاطها».يشار
إىل أن الصناع�ات الكهربائي�ة يحت�ل املركز
الس�ادس عرش برصيد  32نقطة فيما يحتل
فريق النجف املركز الرابع برصيد  62نقطة.
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مبابيكش�ف تقري�ر صحف�ي ،س�بب دخ�ول نارص
الخليفي ،رئيس باريس س�ان جرم�ان ،مفاوضات
تجديد عقد كيليان مبابي ،مهاجم الفريق البارييس.
وقالت تقارير فرنس�ية ،إن الخليفي هو من سيقود
مفاوضات التجديد يف األيام املقبلةً ،
بدال من ليوناردو
املدير الريايض لس�ان جرمان.وينته�ي عقد مبابي
م�ع باري�س يف الصي�ف املقب�ل ،ويرف�ض الالع�ب،

كل ع�روض التجدي�د م�ن النادي الفرنيس.وحس�ب
صحيفة «م�اركا» ،فإن الخليفي أدرك أن مفاوضات
تجدي�د مباب�ي تعطل�ت ،وأراد أن يحاف�ظ عىل بقاء
الالع�ب يف باريس.وأش�ارت إىل أن الخليف�ي يعلم أن
العالقة بني ليوناردو وممثيل مبابي ليست جيدة بما
يكفي للوصول باملفاوض�ات إىل بر األمان.وأوضحت
الصحيف�ة أن الخليفي عكس ليوناردو ،حيث يتمتع
بعالقة مميزة مع عائلة مبابي ،منذ التوقيع معه من
موناك�و عام .2017وذكرت «ماركا» أن تدخل نارص

الخليفي بشكل مبارش يف املفاوضات،
يكش�ف قلق النادي من
إمكاني�ة رحيل مبابي
ً
مجان�ا يف الصي�ف
املقبل.

اىل تقدي�م الدع�م امل�ادي واملعن�وي للفنون
القتالية ،صاحبة الحضور املميز خارجيا.

ليفربول ،حي�ث قىض مع الريدز  6س�نوات توج خاللها
بدوري أبطال أوروبا وكأس االتحاد اإلنجليزي ،كما درب
تش�يليس يف فرتة من موس�م ( ،)2013 -2012وتوج مع
البلوز بالدوري األوروبي.كما كانت لبينيتيز محظة أخرى
يف الربيمرليج بتدريب نيوكاسل ألكثر من  3سنوات ،قبل
أن يرحل بنهاية موسم (.)2019 -2018

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2405الخميس  1تموز 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

يوسف السعدي

محمد الدعمي

التغيري احلقيقي ..وصناعته

قصتنا مع التاريخ

إذا أراد أبناء الش�عب العراقي صناعة التغيري الحقيقي للوضع
الح�ايل ،فيفرتض بهم املش�اركة يف االنتخابات ..ولكن بصورة
واعية تعرف الطريق..
املش�اركة الواس�عة الواعي�ة هي الس�بيل األنج�ح يف تحقيق
التغيري املنشود ،نحو االستقرار السيايس واألمني واالقتصادي،
لتحقي�ق العي�ش الكريم للمواط�ن العراق�ي ،والرفاهية له يف
جميع جوانب الحياة.
كلما زادت س�عة املش�اركة س�تقلل من نس�ب التزوير بشكل
كب�ري ،وس�تحرق اوراق الفاس�دين ،وتحجم إع�داد انصارهم
واملنتفعني منهم ،لهذا ترى بعض جيوشهم االلكرتونية ،تعمل
لتثبيط الناس عن املش�اركة من خالل ااإلش�اعات من قبيل أن
«النتائج محس�ومة» أو أن «املقاعد مقس�مة» لكن النتائج ال
تحسم اال بيد الشعب ،الذي هو صاحب قرار الحسم.
من الواضح أن املقاطعة س�تدفع ألن تسوء االوضاع أكثر ،ولنا
فيم�ا حصل االنتخاب�ات الربملانية الس�ابقة ع�ام  ،2018فلو
ش�ارك الذين تأثروا بالحمالت التي تدعو اىل عدم املش�اركة ،ملا
وص�ل الوضع الحايل اىل ما هو عليه االن ،وربما كنا يف األقل قد
بدأنا بتحقيق التغري املنش�ود ،فالصوت الواح�د يغري املعادلة،
ويمن�ع الفاس�دين م�ن تحقي�ق هدفه�م ،وهو اس�تمرارهم
بالسلطة واستمرار فسادهم.
يروج�ون من خالل حمالت منظمة اىل أنه س�واء أن ش�اركت
ام لم تش�ارك ،ل�ن تتغري يشء ،وه�ذا هو املرتكز األس�ايس يف
حملتهم االنتخابية ،ألنهم ال يملكون مرشوعا ً يستطيعون من
خالله كس�ب الناخبني ،فيعولون عىل عدم مشاركة الناخبني،
ويشارك أنصارهم وحدهم وبذلك يحققون هدفهم ،هو الفوز
بأكرب عدد من املقاعد النيابية ،والن املشاركة الواسعة الواعية
هي الرعب بالنس�بة للفاس�دين ،ألنهم يعرف�ون انها نهايتهم
املحتومة.
املش�اركة الواسعة الواعية حق وواجب ،فمن ال يشارك ال يحق
ل�ه االنتقاد ،ألنه لم يأخذ دوره يف محاولة تغيري ،الواقع الحايل
ومحاربة الفاسدين ،وهو واجب وطني ،يجب عىل الكل تأديته
اتج�اه الع�راق ،وه�و تخليصه من الفس�اد والفاس�دين ،عن
طريق صناديق االقرتاع.

يب�دو أن هناك وش�يجة قوية بني التورخة م�ن ناحية ،وبني وجود
الدول�ة املركزي�ة ،من الناحية الثانية .ومرد ذل�ك هو احتياج الدولة
ً
خصوصا تلك الجهود
لجهود التورخة من أجل وجودها وترسيخها،
ُّ
تص�ب يف مصلحة القائم�ني عليها من رساة الق�وم ومن أهل
الت�ي
الح�ل والعقد ،ناهيك ع�ن دور التورخة التعب�وي يف أزمنة األزمات
ً
وتأسيس�ا عىل ما تق َّدم ،ليس من الغريب
واالرتطامات العس�كرية.
أن تغيب التورخة عند العرب عىل عرص ما قبل اإلسالم ،وذلك لغياب
دولة مركزي�ة باملعنى املوازي لدولة الساس�انيني الفرس ،أو لدولة
البيزنطيني (بالد الشام).
وال نعل�م ع�ىل نح�و دقيق فيم�ا إذا كان�ت كل م�ن دول�ة املناذرة
(عاصمته�ا الحرية ع�ىل نه�ر الفرات/العراق) ،ودولة الغساس�نة
(عاصمتها برصى/بالد الشام) قد اعتمدت مؤرخني لتعزيز سلطة
الدولة أو سلطتها التي كانت تحكمها.
لم يك�ن العرب ،عىل نحو عام ،س�وى قبائل ال تلت�وي حتى ظهور
اإلس�الم الذي أس�س دولة (هي األوىل من نوعها) لوت هذه القبائل
بمب�دأ واحد تحت قيادة الرس�ول الكريم محمد ب�ن عبد الله (صىل
الله عليه وسلم).
ربم�ا كانت هذه الخط�وة األوىل إلط�الق التورخة العربي�ة الحقة.
ولك�ن ه�ذا ال ينفي وج�ود مؤرخني ع�رب بدائيني س�ابقني :وهم
“اإلخباري�ون” الذين كان�وا “يحكون” ملن يس�تمع إليهم “أخبار”
األم�م والقبائ�ل وش�واخصهم يف امل�ايض عىل س�بيل “التس�لية”؛
وربما عىل س�بيل اس�تخالص الدروس وال ِعرب األخالقية ،ناهيك عن
حقيق�ة مهمة مفادها أن ه�ؤالء اإلخباريني لم تقترص “أخبارهم”
ع�ىل قصص الع�رب يف املايض ،إذ إنهم تناولوا كذل�ك “أخبار” األمم
املج�اورة كاألحباش والبيزنطي�ني والفرس والهنود ،إذا ما ش�اءوا
التوسع.
ولم تظهر الحاجة الحق�ة للتورخة عند العرب إال مع ظهور الدولة
ً
(خصوص�ا الراش�دة واألموية والعباس�ية) ،مُ لقي�ة الضوء عىل ما
ً
خصوصا بعد وفاة الرس�ول
م� َّر ب��”األمة” من أحداث ومتغريات،
الكريم (صىل الله عليه وسلم) .لذا لم تفلت التواريخ العربية املبكرة
م�ن مالحظة التح�زب واالنزالق يف مهاويه ،ناهي�ك عن االنحياز إىل
هذه الجماعة أو تلك .وقد بقي األمر كذلك حتى ظهور “الشيوخ” يف
العرص الوس�يط (ومنهم عمالقة من وزن الطربي واملسعودي وابن
مخنف واليعقوبي ،زيادة عىل آخرين) .زد عىل ذلك أن التواريخ التي
َّ
حربها هؤالء الش�يوخ األفذاذ لم تقترص عىل قصة العرب واإلسالم،
ذل�ك أن أغلبها كان يب�دأ من قصة الخليقة ،اعتم�ا ًدا عىل ما ورد يف
الكتب املقدسة لألديان الثالث :اإلسالم واملسيحية واليهودية.

كـاريكـاتـير

ماهي العالجات املنزلية جلرثومة املعدة
تصي�ب جرثومة املع�دة ثلثي س�كان العالم،
بحس�ب ما ذكرته املراكز األمريكية للسيطرة
عىل األمراض والوقاية منها.
ونرش موقع «الكونس�ولتو» الطب�ي العاملي،
عددا من العالجات املنزلية الطبيعية ملواجهة
مش�كلة جرثوم�ة املع�دة تجنب�ا للعالج�ات
الدوائية وما تسببه من آثار جانبية سلبية.
زي�ت الزيتون :يقلل تناوله من فرص اإلصابة
بمضاعفات جرثوم�ة املعدة ،مثل قرح االثنى
ع�رش وقرح�ة املع�دة ،حي�ث يحت�وي زي�ت
الزيت�ون ع�ىل خصائ�ص مض�ادة لاللتهاب
توفره�ا أحم�اض أوميغا  3املوج�ودة به ،ما
يجعله قادرا عىل التصدي لثماني سالالت من
البكترييا الحلزونية املسببة لجرثومة املعدة.
العرقس�وس :يمن�ع البكتريي�ا الحلزونية من
االلتص�اق بج�دار املعدة ،ما يقل�ل من فرص
إصابتها بالقرح ،ويش�ار إىل رضورة االعتدال
يف اس�تهالك العرقس�وس ألن اإلفراط فيه قد
ي�ؤدي إىل ارت������فاع ضغط الدم واحتباس
الس�وائل بالجس�م والش�عور بالص�����داع
وضعف العضالت.
زي�ت الليم�ون :أثبت�ت تج�ارب أجري�ت عىل
الفرئان أن استنش�اق زيت الليمون يمنع نمو

جرثوم�ة املع�دة ،لكن ال يمكن الج�زم بأن له
نفس النتائج عىل البرش.
األلوف�ريا :أثبت�ت دراس�ة حديث�ة فاعليته يف
تخفي�ف أع�راض جرثومة املع�دة ،إذ يحتوي
عىل مركبات املضادة لاللتهاب ،تقلل ً
أيضا من
فرص اإلصابة بقرحة املعدة والتهاب األمعاء.

تعرف عىل مجيع مواصفات أيفون
 13القادم من ضمنها الكامريات

مع اقرتاب إصدار سلسلة  ، 13 iPhoneظهرت املزيد من املعلومات حول
سلس�لة  iPhoneالقادمة عىل اإلنرتنت.وقد كشف املحلل الشهري Ming-
 Chi Kuoأن طرازي�ن متقدمني يف سلس�لة  13 iPhoneقد يطلق عليهما
 iPhoneع�ىل التوايل تم إطالق كامريات  Pro 13و Pro Max 13 iPhone
ذات الزاوية الواسعة املطورة مع وظيفة الرتكيز التلقائي.
مقارن�ة بالنماذج الحالي�ة التي توفر كام�ريات ذات زاوية عريضة ذات
تركيز ثابت  ،يجب أن تكون هذه ترقية كبرية .بغض النظر عن املسافة
بني الهدف والعدس�ة  ،يجب أن تكون عدسة الرتكيز التلقائي قادرة عىل
ً
وضوحا .تم تجهيز  Pro 13 iPhoneبس�تة
التق�اط صور أوض�ح وأكثر
عنارص بدالً من خمس�ة  ،مما يعد بإنت�اج صور ومقاطع فيديو أفضل.
ع�ىل الرغ�م من أنه م�ن املتوق�ع حال ًيا أن تظه�ر الكام�ريا ذات الزاوية
العريض�ة التي تمت ترقيتها عىل طرز  ، Proفمن املتوقع ً
أيضا أن تغطي
هذه امليزة جميع طرز  iPhoneبحلول عام .2022
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كاممة تكشف عن أصابة الشخص بكورونا يف دقائق
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األش�عة فوق البنفس�جية :يضطر األطباء إىل
اللج�وء إىل العالج الضوئ�ي ،عندما يتحققون
من عدم ج�دوى املض�ادات الحيوية ،ويكون
الع�الج الضوئ�ي باس�تخدام األش�عة ف�وق
البنفس�جية ،التي ثببت فاعليته�ا يف القضاء
عىل البكترييا امللوية البوابية بشكل آمن.

وج�د العلم�اء طريق�ة لتضم�ني التفاع�الت
البيولوجية االصطناعية يف األقمش�ة  ،وإنشاء
أجه�زة استش�عار حيوي�ة يمك�ن ارتداؤه�ا
وقابل�ة للتخصي�ص للكش�ف ع�ن مس�ببات
األمراض والس�موم وتذك�ري مرتديها بالعثور
عىل  2-SARS-CoVيف أنفاس املريض.
ً
وفقا ل��  ، RTيزعم الفريق أن القناع يمكن
و
أن يعط�ي نتائ�ج يف غض�ون  90دقيقة بدقة
مماثل�ة الختب�ارات التش�خيص القياس�ية
القائم�ة ع�ىل الحم�ض الن�ووي مث�ل تفاعل
البلمرة املتسلسل (.)PCR
ق�ال الدكتور بي�رت نجوين  ،عال�م األبحاث يف
معه�د ويس بجامع�ة هارف�ارد“ :لق�د قللنا
ً
أساسا مخترب التشخيص بأكمله إىل مستشعر
صغري يعتمد ع�ىل البيولوجي�ا الرتكيبية التي
يمك�ن اس�تخدامها م�ع أي قن�اع للجمع بني
الدق�ة العالي�ة ورسع�ة تفاع�ل البوليم�رياز
املتسلسل (.)PCR
وأش�ار إىل أن تغريات األل�وان املرئية يمكن أن
تخربك ً
أيضا بموعد ومكان اإلصابة بالفريوس
 ،والقن�اع مصن�وع من إنزيم�ات تتفاعل مع
املواد الكيميائي�ة املوجودة يف فريوس SARS-
.2-CoV

يتم تش�غيله بواس�طة زر ويظل طبيع ًيا حتى
يدخل الف�ريوس القناع ويتفاع�ل مع اإلنزيم
 ،مما يتس�بب يف تغيري بعض الل�ون .وأوضح
الدكتور نجوي�ن وفريقه أن القناع يتغري لونه
من الداخل لحماية الخصوصية.
و ق�ال الدكتور “ :باإلضافة إىل األقنعة  ،يمكن
ً
أيضا دمج أجهزة االستشعار الحيوية الخاصة

دراسة صادمة :البرشية تعرضت لوباء كورونا قبل  20ألف عام
توصل�ت دراس�ة حديث�ة ،إىل أن فريوس�ات
كورون�ا ،عرض�ت البرشي�ة لوب�اء قبل آالف
الس�نني ،وه�ي الفريوس�ات الت�ي تس�ببت
خالل العقدين املاضيني بسلس�لة أوبئة منها
«سارس» و»مريس» وأخريا «كوفيد .»19
وكش�ف ع�دد م�ن الباحث�ني األس�رتاليني
واألمريكي�ني ،بدراس�ة ُن�رشت يف مجل�ة
«»Current Biologyالعلمي�ة ،وفق�ا لوكالة
سبوتنيك الروسية ،اليوم االثنني ،عن «وجود
دلي�ل عىل انتش�ار وباء ف�ريوس كورونا منذ
أكثر من  20ألف عام يف رشق آسيا».
وتمكن الباحثون من دراس�ة جينومات أكثر
من  2500شخص من  26مجموعة سكانية
مختلف�ة حول العالم ،وحددوا التفاعل املبكر
للجينوم البرشي مع فريوسات كورونا ،والذي
ت�رك بصمات وراثي�ة عىل الحم�ض النووي

ألشخاص العرص الحديث يف رشق آسيا .واكد
املؤلف الرئييس للدراس�ة ،ياس�ني سويلمي،
أن «الجينوم�ات الت�ي درس�وها تحتوى عىل
معلومات تطورية ع�ن البرش تعود إىل مئات
اآلالف من الس�نني ،وهي معلومات استطاع
العلم�اء ف�ك تش�فريها بالس�نوات األخ�رية
فقط» .واض�اف أن «الفريوس�ات تعمل عن

طريق نس�خ نفس�ها ،يف الع�ادي ،ومع ذلك،
ليس لديها أدواتها الخاصة لعمليات النس�خ
تل�ك» ،مبينا ان�ه «لذا فه�ي تعتم�د بالواقع
عىل مضي�ف ،ولهذا الس�بب تغزو األجس�ام
ثم تس�يطر ع�ىل أجهزته لتصنع نس�خا من
نفس�ها» .واوض�ح أن «س�طو الفريوس�ات
ع�ىل الخاليا البرشي�ة ،يرتك عالم�ات يمكن
للعلم�اء اآلن مالحظتها ،وه�و ما يقدم دليال
ملموس�ا ع�ىل أن أس�الف الب�رش تعرض�وا
لفريوس�ات كورونا وتكيف�وا معها ،من بني
ه�ؤالء الس�كان ،وج�د الباحث�ون مجموعة
طورت طفرة مفيدة س�اعدت عىل حمايتهم
من فريوس كورونا» .هذا ووجد الباحثون أن
اإلش�ارات الجينية املرتبطة بفريوس كورونا
يف خمس�ة مجموعات مختلفة تقع يف الصني
واليابان وفيتنام.

أكثر أنواع الرسطان فتك ًا وعدوانية

ع ّدد اإلخصائي الرويس يف العالج الكيميائي،
أندري�ه بازيلي�ف ،أن�واع األورام التي يمكن
اعتبارها األكثر عدوانية.
وقال بازيليف يف مقابلة مع القناة الخامسة
الروس�ية« :هناك أنواع م�ن الرسطان تعتاد
برسع�ة ع�ىل العالج وتس�تجيب له بش�كل

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

س�يئ للغاية ،وأهم هذه األورام الرسطانية
هي رسط�ان البنكرياس ،ورسط�ان املرارة،
ورسطان الكبد».
ً
ووفق�ا للطبيب ال�رويس يمكن أيض�ا إدراج
رسط�ان املعدة يف ه�ذه القائم�ة ،ولكن تم
عالج�ه مؤخ�را بنج�اح كبري بفض�ل تطور

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

التكنولوجيا.
لف�ت بازيلي�ف االنتب�اه إىل أن نف�س الورم
يتطور بش�كل مختلف من ش�خص إىل آخر،
وبالت�ايل ،ف�إن نف�س ال�ورم الرسطاني قد
يك�ون عدوانيا لدى أش�خاص وغري عدواني
لدى آخرين.
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بنا يف مالبس أخرى لتوفري اكتشاف الحركة”.
حت�ى اآلن  ،تم تصني�ع نماذج أولي�ة معملية
فق�ط  ،ويأمل الفري�ق يف العثور ع�ىل مُ ِّ
صنع
إلنتاج هذه األقنعة بكميات كبرية .أكد الفريق
أن�ه يمك�ن دم�ج تقنيتهم يف معط�ف املخترب
للعلم�اء الذين يعمل�ون مع امل�واد الخطرة أو
مسببات األمراض.

طريقة زيادة مساحة هاتف عن طريق
نقرة واحدة

نظرًا ألنه يتم استخدام هاتف  Androidاللتقاط الكثري من الصور وحفظها
 ،فقد تمتلئ مساحة التخزين الداخلية بهاتفك برسعة .يمكن أن يحدث هذا
إذا كنت تلتقط صورًا عالية الدقة ومقاطع فيديو بدقة  4Kتش�غل مساحة
ع�ىل وحدة التخزين الداخلي�ة لهاتفك .ومع ذلك  ،يمكن أن تس�اعدك صور
 Googleيف تحرير بعض مس�احة التخزين .خاص�ة إذا كنت تواجه صعوبة
يف إدارة مكتب�ة الصور بهاتفك .األدوات املضمنة يف صور  Googleمفيدة من
نواح كثرية .عىل سبيل املثال  ،تساعدك يف العثور عىل الصور التي ال تستحق
االحتفاظ بها أو تحديد موقع امللفات الكبرية ج ًدا .قم بتشغيل تطبيق صور
 Googleع�ىل هاتفك .انقر ف�وق أيقونة صورة الحس�اب يف الزاوية اليمنى
العليا من الشاش�ة .يف الشاش�ة التالية  ،انقر فوق تحرير  ،والتي س�توضح
مق�دار مس�احة التخزين املس�تخدمة بواس�طة امللف�ات التي تم نس�خها
احتياط ًيا يف صور  .Googleتظهر شاش�ة جديدة بمزيد من املعلومات .انقر
فوق زر مساحة التخزين يف األسفل.
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