االثنين

العدد ( 26 )2416متوز 2021

السنة السادسة

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

العراقي

26

ال غنى كالعقل ،وال فقر كاجلهل،
وال مرياث كاألدب
اإلمام علي بن أبي طالب
(عليه السالم)

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حمافظ البرصة
يتخذ عـدد ًا من اإلجـراءات للحد
ص3
من انتشار «كورونا»

2021

Issue No ( 2416 ) July Mon

علي الدراجي

العراق يعلن عدم حاجته لـ «القوة العسكرية» ..ويعلن مطالبته بـ «الدعم والتعاون» ..وأمريكا تعلن «موافقة مبدأية» ..وملفات االقتصاد على الطاولة

رئيس الوزراء يف واشنطن« :األمن» عىل رأس األولويات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

توضيح من حمافظة بغداد
بشأن تأهيـل وتطـوير الطريـق
ص3
احلويل للمحمودية

وزير التعليم يصدر
توجيه ًا بشأن أجور الطلبة :ال يمنع
ص3
أي طالب من االمتحان

توجه اىل واش�نطن االحد رئيس الوزراء العراقي
مصطف�ى الكاظم�ي عىل رأس وف�د حكومي يف
زيارة رس�مية قال انها ته�دف اىل تنظيم العالقة
االمنية مع الواليات املتحدة.
وستشهد زيارة الكاظمي لواشنطن التي تستغرق
ع�دة ايام بح�ث العالقات العراقي�ة األمريكية يف
مختلف املجاالت والقضايا الثنائية ذات االهتمام
املشرتك .وقال الكاظمي يف ترصيح صحايف نقله
مكتبه االعالم�ي وتابعته «ايالف» قبيل مغادرته
بغ�داد «إن ه�ذه الزي�ارة تأت�ي يف إط�ار جهود
العراق لرتسيخ عالقة وثيقة مع الواليات املتحدة
االمريكي�ة مبني�ة عىل أس�س االح�رتام املتبادل
والتعاون الثنائي يف مختلف املجاالت».
وأضاف ان الزيارة تتوّج جهودا ً طويلة من العمل
الحثي�ث خ�الل جلس�ات الح�وار االس�رتاتيجي
لتنظي�م العالقة األمنية بني البلدين عىل اس�اس
املصلحة الوطنية العراقية.
واس�تبق البيت االبيض زيارة الكاظمي باالشارة
اىل ان ه�ذا اللق�اء س�يتيح «تأكي�د الرشاك�ة
االسرتاتيجية» بني واشنطن وبغداد ،موضحا ان
باي�دن «يتطلع أيض�ا إىل تعزيز التع�اون الثنائي
مع الع�راق يف القضايا السياس�ية واالقتصادية
واألمني�ة» خصوصا «الجهود املش�رتكة لضمان
الهزيم�ة الدائمة» لتنظيم داع�ش .ويضم الوفد
املرافق للكاظمي عىل تشكيلته الكاملة  25عضوا
غالبيته�م م�ن املختص�ني والفني�ني يف املجاالت
العس�كرية واالمني�ة والصحي�ة والكهربائي�ة
والتجارية ،والعلمية ،والنفطية ،والثقافية.

التفاصيل ص2

رئاسة الربملان تنهي مهام جملس املفوضني يف مفوضية حقوق االنسان

املالية الربملانية :نص يف املوازنة خيص «الفضائيني» لـم يطبق حتى اآلن

ص2

ص2

جملس اخلدمة عن الدرجات الناجتة من احلذف واالستحداث:
ال نمتلك إحصائية
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د مجل�س الخدم�ة االتح�ادي ،أمس
االحد ،شفافية ودقة املنصة االلكرتونية
يف أختي�ار املتقدمني عىل الوظائف ،فيما
أشار إىل أن املؤسسات الحكومية ووزارة
املالية لم تزودها بعدد الدرجات الوظيفية
الناتجة عن الحذف واالستحداث.
وقال الناطق الرس�مي ملجل�س الخدمة
االتح�ادي وس�ام اللهيب�ي إن «مجل�س
الخدم�ة ليس لدي�ه أي احصائي�ة بعدد
الدرجات الوظيفي�ة الناتجة من الحذف
واالس�تحداث ،بحركة املالك املوجودة يف

تونس :تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة وحركة «النهضة»
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�هد عدد من املدن التونس�ية ،امس األحد ،الذي يصادف
عي�د الجمهورية يف تونس ،مظاه�رات مناهضة لحكومة
هشام املشييش ولحركة «النهضة» التي تدعمها.
وتوافد مئات املتظاهرين إىل ساحة الربملان بباردو ،مطالبني
بحل�ه ،فيما ذكرت وس�ائل إع�الم محلي�ة أن متظاهرين
هاجموا مقرات حركة «النهضة» يف عدد املدن.
ورفع املتظاهرون يف الش�وارع ش�عارات تطالب بإسقاط
الحكوم�ة التي يرأس�ها هش�ام املشيش�ني وض�د حركة
«النهضة» ورئيسها راشد الغنويش.

النقل جتتمع باملستشار
اإليطـالـي للتباحـث حـول
تصميم سد شط العرب
ص3

الدوائر واملؤسسات».
وتاب�ع ان�ه «لغاي�ة اآلن ل�م يت�م تزويد
املجلس بتلك الدرجات من قبل املؤسسات
الحكومية وال من قبل وزارة املالية ،التي
أي�دت وجود ه�ذه الدرج�ات» ،مبينا ً أن
«ه�ذا املوض�وع متعلق بيد املؤسس�ات
ووزارة املالية».
وأض�اف أن «املنص�ة االلكرتونية منصة
رصين�ة ال يمكن التالعب فيه�ا ،وتتميز
بالدقة والش�فافية يف اختي�ار املتقدمني
ع�ىل التوظي�ف بعي�دا ع�ن الضغوطات
الحزبية والسياس�ية وه�ي كفيلة بمنع
الرتويج االنتخابي».

وأك�د أن «املجل�س يعم�ل ب�كل حري�ة
واس�تقاللية ،دون تدخ�ل اي جه�ة يف
عمله».
يذكر ان مجلس الخدمة االتحادي ،كشف
يف وقت س�ابق عن آلية توف�ري الدرجات
الوظيفية.
وقال رئيس املجلس ،محمود التميمي ،إن
«الدرجات الوظيفية ل�ن تتوفر جميعها
بحرك�ة امل�الك ،وس�يتم أخ�ذ النس�ب
القانوني�ة والت�ي تبل�غ  %15بالنس�بة
للش�هادات ،وحس�ب االحتياج بالنسبة
لألوائل ألن نسبتهم غري محددة» ،مؤكدا ً
أن «ذلك س�يتم بعد توفري التخصيصات

املالية اىل هذه الدرجات».
وأوض�ح ،أن «هناك ث�الث خطوات يجب
أن تت�م قبل من�ح الدرج�ات الوظيفية،
األوىل ه�ي مصادقة مجمل املالك للدائرة
او ال�وزارة ،والثاني�ة اس�تبعاد نس�بة
 %15منه�ا للدراس�ات العلي�ا واالحتياج
م�ن االوائ�ل ،وه�ذه تحت�اج إىل الحذف
واالس�تحداث يف وزارة املالي�ة م�ن قب�ل
الدائ�رة أو ال�وزارة التي تري�د التوظيف
وم�ن ثم تحديد االختصاص�ات إن كانت
هندس�ة أو قانون�ا أو إدارة واقتص�ادا
وغريها ،وتحديد عددهم».

التفاصيل ص2

وزير العمل يصدر توجيه ًا عاج ًال بشأن تعويضات ذوي ضحايا تفجري مدينة الصدر

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء،
وسط حالة من الغضب بسبب األوضاع االقتصادية وأزمة
تفيش وباء كورونا.
ورغ�م تفيش فريوس كورونا واإلجراءات األمنية املش�ددة
واستجاب العديد التونس�يني لدعوات التظاهر ،حيث رأى
كثريون يف ذلك إمكانية إلحداث تغيري حقيقي يف تونس.
وباإلضافة إىل األزمة االقتصادية والصحية التي تعيش�ها
تون�س ،تم�ر الب�الد بأزم�ة سياس�ية طرفاه�ا رئي�س
الجمهوري�ة الذي يرى أن خيارات الحكومة فاش�لة وأنها
خاضغة لضغط اللوبيات ،ويمثل رئيس الحكومة هش�ام
املشييش وحركة «النهضة» الداعمة له طرفا ثانيا.

العدل تعلن اختاذ اجراءين بشأن الزيارات يف السجـون

بارزاين يعلن إلغاء االستقطاعات من رواتب موظفي إقليم كردستان

مفوضية االنتخابات تعلن
استبعاد  ١٥٦مرشح َا بقانـون
املساءلة والعدالة
ص2

وزارة التعليم:
 ١9أيلول موعدا لتخرج طلبة
العام الدرايس احلايل
ص2

سوكوب يصل
اىل بغداد لقيادة األوملبي
يف كربالء
ص7

ص2

ص2

ص2

وزارة التعليم 19 :أيلول موعدا لتخرج طلبة العام الدرايس احلايل
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

حددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،أمس االحد 19 ،أيلول
املقبل موعدا ً لتخرج طلبة العام الدرايس الحايل من الدور األول.
وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه «عمال
بالخط�ة الدراس�ية وأهدافه�ا املعتم�دة وإطاره�ا الزمن�ي لدى
الجامع�ات العراقية يف اس�تكمال متطلبات الع�ام الدرايس الحايل
ومعالجة املتغريات واستقبال املوسم الدرايس الجديد حددت وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي التاسع عرش من أيلول املقبل موعدا
رس�ميا لتخرج الطلب�ة الناجحني من ال�دور األول للعام الدرايس
.»2020/2021
واض�اف ،ان «ال�وزارة ثبتت الرابع عرش من ترشي�ن األول املقبل
موعدا لتخرج الناجحني من الدور الثاني».
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رئيس الوزراء يف واشنطن« :األمن» عىل رأس األولويات

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

توجه اىل واش�نطن االحد رئيس الوزراء العراقي
مصطف�ى الكاظمي عىل رأس وف�د حكومي يف
زيارة رس�مية قال انها تهدف اىل تنظيم العالقة
االمنية مع الواليات املتحدة.
وستش�هد زي�ارة الكاظم�ي لواش�نطن الت�ي
تس�تغرق ع�دة اي�ام بح�ث العالق�ات العراقية
األمريكي�ة يف مختلف املجاالت والقضايا الثنائية
ذات االهتمام املشرتك.
وقال الكاظمي يف ترصي�ح صحايف نقله مكتبه
االعالمي وتابعته «اي�الف» قبيل مغادرته بغداد
«إن ه�ذه الزي�ارة تأت�ي يف إطار جه�ود العراق
لرتس�يخ عالق�ة وثيق�ة م�ع الوالي�ات املتحدة
االمريكي�ة مبنية عىل أس�س االح�رتام املتبادل
والتعاون الثنائي يف مختلف املجاالت».
وأضاف ان الزيارة تتوّج جهودا ً طويلة من العمل
الحثي�ث خالل جلس�ات الح�وار االس�رتاتيجي
لتنظيم العالقة األمنية بني البلدين عىل اس�اس
املصلحة الوطنية العراقية.
واستبق البيت االبيض زيارة الكاظمي باالشارة
اىل ان ه�ذا اللق�اء س�يتيح «تأكي�د الرشاك�ة
االسرتاتيجية» بني واشنطن وبغداد ،موضحا ان
باي�دن «يتطلع أيضا إىل تعزي�ز التعاون الثنائي
م�ع العراق يف القضايا السياس�ية واالقتصادية
واألمنية» خصوصا «الجهود املش�رتكة لضمان
الهزيمة الدائمة» لتنظيم داعش.
ويضم الوف�د املراف�ق للكاظمي عىل تش�كيلته الكاملة
 25عض�وا غالبيتهم من املختص�ني والفنيني يف املجاالت
العس�كرية واالمنية والصحي�ة والكهربائية والتجارية،
والعلمية ،والنفطية ،والثقافية.
وقال رئيس ال�وزراء إن العراق «لم يعد بحاجة إىل قوات
قتالية أمريكية» ملحاربة تنظيم (داعش) ،إال أن «اإلطار
الزمن�ي الرس�مي إلعادة انتش�ار القوات س�يعتمد عىل
نتيج�ة محادثات» تج�رى مع مس�ؤولني أمريكيني هذا
األسبوع.

وكش�ف الكاظمي عن الطلب الذي يحمله إىل واش�نطن
وه�و اس�تمرار «التدريب وجمع معلومات اس�تخبارية
عسكرية من الواليات املتحدة».
وأوضح الكاظمي يف مقابلة مع «أسوش�يتد برس» ،أنه
ليس�ت هن�اك حاجة إىل «أية ق�وات قتالي�ة أجنبية عىل
األرايض العراقية» ،دون أن يعلن عن موعد نهائي لرحيل
القوات األمريكية.
وأض�اف أن قوات األم�ن والجيش يف الع�راق قادرة عىل
الدف�اع عن الب�الد ب�دون دعم ق�وات التحال�ف بقيادة
الواليات املتحدة.
ولكنه لفت إىل أن «أي جدول زمني لالنس�حاب سيعتمد

ع�ىل احتياج�ات الق�وات العراقي�ة التي أظه�رت العام
املايض قدرتها عىل القيام بمهام مستقلة ضد داعش».
واتفقت الواليات املتحدة والعراق يف نيس�ان املايض عىل
أن انتقال الواليات املتحدة إىل مهمة التدريب واملش�ورة،
لكنهم�ا ل�م يتوص�ال إىل ج�دول زمن�ي الس�تكمال هذا
االنتقال.
وتعود أصول مهمة التدريب وتقديم املش�ورة األمريكية
للقوات العراقية يف اآلونة األخرية إىل قرار الرئيس األسبق
ب�اراك أوباما يف العام  2014بإرس�ال القوات إىل العراق.
وجاءت هذه الخطوة ردا عىل سيطرة داعش عىل أجزاء
كبرية من غرب وشمال العراق.

ويف السياق ،قال الكاظمي «ما نريده من الوجود
األمريك�ي يف العراق ه�و دعم قواتن�ا بالتدريب
وتطوير كفاءتها وقدراتها ،والتعاون األمني».
ويرص مسؤولون من الواليات املتحدة والتحالف
ع�ىل أن القوات األمريكية لم تع�د ترافق القوات
العراقية يف املهام الربية ،وأن مس�اعدة التحالف
تقت�رص عىل جم�ع املعلوم�ات االس�تخباراتية
واملراقبة ونرش التقنيات العسكرية املتقدمة.
وق�ال الكاظمي إن «العراق لدي�ه مجموعة من
األس�لحة األمريكي�ة الت�ي تحت�اج إىل الصيانة
والتدريب .وس�وف نطلب م�ن الطرف األمريكي
االستمرار بدعم قواتنا وتطوير قدراتنا».
ولفت الكاظمي إىل أن العراق يشهد حاليا موقفا
حساس�ا ويحت�اج إىل تهدئة الوضع الس�يايس
حتى يصل إىل االنتخابات.
وتمك�ن الكاظم�ي من إثب�ات قوة ش�خصيته
م�ن خالل القي�ام ب�دور الوس�يط اإلقليمي ،إذ
دفع�ت العالق�ات الودية ب�ني الع�راق وكل من
الس�عودية وإي�ران ،الخصم�ني اإلقليمي�ني إىل
طاولة املفاوضات فيم�ا ال يقل عن جولتني من
املحادثات يف بغداد ،بحسب «أسوشيتد برس».
تعقيبا عىل ذلك ،ق�ال الكاظمي إن العراق نجح
يف نيل ثقة السعودية وإيران ،وبالتايل فهو يعمل
عىل إحالل االستقرار يف املنطقة.
وكان مستش�ار االم�ن القومي العراقي قاس�م
االعرجي قال يف ختام جولة الحوار االسرتاتيجي
الرابع�ة بني البلدين يف واش�نطن الجمع�ة املايض والتي
ش�ارك يف مجرياتها يف بيان مقتضب «لقد ابلغنا الجانب
األمريك�ي عدم حاجة العراق الي قوة قتالية أجنبية عىل
أراضيه» ..وس�يكون ي�وم  31كانون األول (ديس�مرب)
 2021له طعم خاص».
وق�ال مس�ؤولون أمريكيون بأن�ه من املتوق�ع أن تعلن
الوالي�ات املتح�دة والع�راق رس�ميا إنهاء عم�ل البعثة
القتالية األمريكية يف العراق بنهاية هذا العام وأن يواصل
البل�دان عملية االنتقال نح�و توفري التدريب واملش�ورة
للقوات العراقية.

جملس اخلدمة عن الدرجات الناجتة من احلذف واالستحداث :ال نمتلك إحصائية
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد مجلس الخدمة االتحادي ،أمس االحد،
شفافية ودقة املنصة االلكرتونية يف أختيار
املتقدمني عىل الوظائف ،فيما أش�ار إىل أن
املؤسس�ات الحكومي�ة ووزارة املالي�ة لم
تزوده�ا بعدد الدرج�ات الوظيفية الناتجة
عن الحذف واالستحداث.
وق�ال الناط�ق الرس�مي ملجل�س الخدمة
االتح�ادي وس�ام اللهيب�ي إن «مجل�س
الخدم�ة لي�س لدي�ه أي احصائي�ة بع�دد

العدل تعلن اختاذ
اجراءين بشأن الزيارات
يف السجون
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الع�دل ،أمس األحد،
عن اتخاذ اجراءين بشأن الزيارات
يف الس�جون ،فيم�ا أش�ارت إىل أن
الزيارات مستمرة وغري متوقفة.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة
أحم�د لعيب�ي إن «وزارة الع�دل
اتخ�ذت إج�راءات كب�رية بينه�ا
اللقاح لجمي�ع الن�زالء والحراس
االصالحيني لتجنب تفيش فريوس
كورونا داخل السجون».
وأض�اف ان «ال�وزارة اش�رتطت
التباعد االجتماعي خالل الزيارات،
إضاف�ة اىل اس�تخدام املعقم�ات
واملطه�رات» ،مبين�ا ً أن�ه «يح�ق
للنزي�ل أن يلتق�ي أهل�ه وذوي�ه
ضمن مسافة يتحقق فيها التباعد
االجتماعي ،وعدم املالمسة».
وأك�د لعيب�ي أن «زي�ارات النزالء
مستمرة ولم تتوقف ،وال يوجد أي
منع لزيارات النزالء يف السجون»،
ً
الفت�ا إىل أن�ه «لم يتم تس�جيل اي
إصابات أو وفيات داخل السجون،
وان ما يشاع بش�أن ذلك شائعات
سياسية ال أساس لها من الصحة
عىل االطالق».

الدرج�ات الوظيفي�ة الناتجة م�ن الحذف
واالس�تحداث ،بحرك�ة امل�الك املوجودة يف
الدوائر واملؤسسات».
وتاب�ع ان�ه «لغاي�ة اآلن ل�م يت�م تزوي�د
املجلس بتلك الدرجات من قبل املؤسس�ات
الحكومي�ة وال من قب�ل وزارة املالية ،التي
أيدت وجود هذه الدرجات» ،مبينا ً أن «هذا
املوض�وع متعلق بي�د املؤسس�ات ووزارة
املالية».
وأض�اف أن «املنص�ة االلكرتوني�ة منص�ة
رصين�ة ال يمك�ن التالع�ب فيه�ا ،وتتميز

بالدقة والشفافية يف اختيار املتقدمني عىل
التوظيف بعي�دا عن الضغوط�ات الحزبية
والسياس�ية وه�ي كفيل�ة بمن�ع الرتويج
االنتخابي».
وأك�د أن «املجل�س يعم�ل ب�كل حري�ة
واس�تقاللية ،دون تدخ�ل اي جه�ة يف
عمله».
يذكر ان مجلس الخدمة االتحادي ،كش�ف
يف وق�ت س�ابق عن آلي�ة توف�ري الدرجات
الوظيفية.
وقال رئيس املجل�س ،محمود التميمي ،إن

«الدرج�ات الوظيفي�ة لن تتوف�ر جميعها
بحركة املالك ،وسيتم أخذ النسب القانونية
والت�ي تبل�غ  %15بالنس�بة للش�هادات،
وحس�ب االحتي�اج بالنس�بة لألوائ�ل ألن
نس�بتهم غ�ري مح�ددة» ،مؤك�دا ً أن «ذلك
س�يتم بعد توف�ري التخصيص�ات املالية اىل
هذه الدرجات».
وأوضح ،أن «هن�اك ثالث خطوات يجب أن
تتم قبل منح الدرجات الوظيفية ،األوىل هي
مصادق�ة مجمل املالك للدائ�رة او الوزارة،
والثانية استبعاد نسبة  %15منها للدراسات

العلي�ا واالحتياج من االوائل ،وهذه تحتاج
إىل الحذف واالس�تحداث يف وزارة املالية من
قبل الدائرة أو ال�وزارة التي تريد التوظيف
وم�ن ث�م تحدي�د االختصاص�ات إن كانت
هندس�ة أو قانون�ا أو إدارة واقتص�ادا
وغريها ،وتحديد عددهم».
وأض�اف ،أن «الخط�وة الثالث�ة هي اعالن
وزارة املالي�ة وجود التخصي�ص املايل لكل
درجة من هذه الدرجات» ،مؤكدا ً أن «هذه
الخط�وات الثالث تكتمل حت�ى يتم اإلعالن
عن الدرجة الوظيفية».
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رئاسة الربملان تنهي مهام جملس املفوضني
يف مفوضية حقوق االنسان
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن النائ�ب األول لرئيس مجلس
النواب حس�ن الكعبي ،أمس األحد،
إنه�اء مه�ام مجل�س املفوضني يف
مفوضية حقوق االنسان.
وج�اء يف وثيق�ة مذيل�ة بتوقي�ع
الكعب�ي ،إن�ه «بالنظ�ر النته�اء
م�دة عضوي�ة مجل�س املفوضني
الح�ايل (رئيس�ا ً وأعض�اء ،أصليني
واحتي�اط) البالغ�ة  4س�نوات،
اس�تنادا ً ألحكام البند سادس�ا ً من
املادة  ،8من قانون املفوضية العليا
لحق�وق اإلنس�ان رق�م  53لس�نة

 2008املع�دل ،واعتب�ارا ً من تاريخ
 20تموز .»2021
وأضاف�ت« ،نرج�و عدم ممارس�ة
أي مه�ام إداري�ة أو مالية من قبل
مجل�س املف�����وض�ني املنتهية
مدت�ه ،وس�يتم إدارة املفوضي�ة
مؤقتا ً م�ن قبل لجنة مش�كلة من
مجلس النواب ،بس�بب عدم تمكن
الربمل�ان م�ن التص�����وي�ت عىل
لجنة الخ�رباء الخ���تي�ار أعضاء
املفوضي�ة الجديدة ،وذلك لتس�يري
األم�ور املالي�ة واإلداري�ة اليومي�ة
لح�ني تش�كيل مجل�س املفوضني
الجديد أصولياً».

وزير العمل يصدر توجيه ًا عاج ًال بشأن تعويضات
ذوي ضحايا تفجري مدينة الصدر
بغداد  /المستقبل العراقي
التقى وزير العمل والش�ؤون االجتماعية الدكت�ور عادل الركابي عددا من
ذوي ضحايا التفجري االرهابي يف سوق الوحيالت بمدينة الصدر يوم االحد
املوافق .2021-7-25
واستمع الوزير اىل طلباتهم فيما يتعلق شمول املستحقني منهم بالحماية
االجتماعية او راتب املعني املتف�رغ ،فضال عن إنجاز املعامالت للمتقدمني
منهم عىل خدمات الوزارة وفق الضوابط والتعليمات.
ووج�ه الركابي برسعة انجاز معام�الت ذوي الضحايا ومتابعتها بصورة
دقيقة والتنسيق مع اللجان العليا للنظر يف طلبات االرس التي ظهرت فوق
مستوى خط الفقر وحسب السياقات املعمول بها.

مكافحة اإلرهاب بإقليم كردستان تلقي القبض
عىل أحد املشاركني بتفجري مدينة الصدر
بغداد  /المستقبل العراقي
الق�ى جه�از مكافح�ة االره�اب
يف اقلي�م كردس�تان ،أم�س االحد،
القب�ض ع�ىل أح�د املش�اركني يف
عملي�ة التفج�ري االنتح�اري الذي
ط�ال املدني�ني يف س�وق الوحيالت
بمدينة الصدر رشقي بغداد وخلف
عرشات الشهداء والجرحى.
وج�اء يف بيان له ،تلقت املس�تقبل

العراقي نس�خة من�ه ،ان االجهزة
االمني�ة يف الحكوم�ة االتحادي�ة
طلبت املس�اعدة من حكومة اقليم
كردستان بهدف إلقاء القبض عىل
احد املشرتكني يف تلك الجريمة».
واض�اف أنه» له�ذا اله�دف زودت
جهاز مكافحة االره�اب يف االقليم
باس�م أحد املطلوبني الذين ش�ارك
املجموع�ة الت�ي نف�ذت العملي�ة
اإلرهابية وتم القاء القبض عليه».

مفوضية االنتخابات تعلن استبعاد  1٥٦مرشح َا
بقانون املساءلة والعدالة

االزمة الربملانية تعقد اجتامع ًا بشأن تطورات «كورونا» ..وعضو فيها :ال نويص باحلظر
بغداد  /المستقبل العراقي
قررت خلية األزم�ة النيابية ،عقد اجتماع اليوم االثنني،
برئاس�ة النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب حس�ن
الكعبي ،ملناقشة تداعيات ارتفاع اإلصابات بكورونا.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي للنائ�ب األول يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ،أن «خلي�ة األزم�ة
س�تعقد اجتماعا ً يف مبنى املجلس  -القاعة الدستورية،
وبحض�ور عدد من املس�ؤولني يف وزارة الصحة للوقوف

عىل تداعيات مؤرش ارتفاع نس�بة اإلصاب�ات والوفيات
بكورونا».واض�اف البيان أن «االجتماع س�يقدم الدعم
الف�وري واملس�اعدة الالزم�ة واملمكنة ألبط�ال الجيش
األبيض يف جميع املؤسس�ات الصحية ،فضالً عن توعية
املواطن�ني يف االلت�زام باالرش�ادات الوقائي�ة واإلرساع
يف التوج�ه اىل مراك�ز اللقاح�ات لضمان ع�دم اإلصابة
بالفايروس».بدوره ،كش�ف عضو خلية االزمة النيابية
حسن خالطي انه ال تكون هنالك توصيات بإعادة حظر
التج�وال يف اجتماع الخلية ليوم غد اإلثنني .وأكد خالطي

عىل «رضورة إلزام املس�ؤولني ملوظفيهم والطالب بأخذ
اللقاح كوسيلة ضغط ايجابية تدفع نحو اللقاح وااللتزام
باإلجراءات الوقائية» .وشدد عضو خلية األزمة النيابية
عىل «إدخ�ال املستش�فيات التي خ�ارج الخدمة للعمل
واكمال اجراءات التعاقد مع الرشكات املسؤولة عنها»،
مش�ريا إىل أن» الخلية س�تويص بزيادة السعة الرسيرية
يف املستش�فيات بواق�ع  100رسير للح�االت الحرجة».
وبشأن موضوع الحظر ،قال خالطي« :ال نويص بإعادة
فرض حظر التجوال لعدم جدواه».

املالية الربملانية :نص يف املوازنة خيص «الفضائيني» لـم يطبق حتى اآلن
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف عضو اللجنة املالي�ة النيابية ،جمال
كوج�ر ،أمس األحد ،عن وجود نص يف قانون
املوازن�ة املالي�ة للع�ام الح������ايل يخص
املوظفني والعامل�ني يف القطاع العام ،لم يتم
تطبيقه حتى اآلن.

وقال كوجر ،يف ترصي�ح صحفي ،إنه «ليس
هناك قاعدة بيانات واضحة ودقيقة بش�أن
أعداد املوظف�ني والعاملني يف القطاع العام»،
مبين�ا أن «الوزارات املعني�ة يف هذا امللف هي
املالية والتخطيط».
وأض�اف أن «قانون موازن�ة  2021ورد فيه
نص قانوني ملزم التطبيق وهو تشكيل لجنة

مش�رتكة م�ن وزارة االتص�االت والتخطيط
ومجلس الخدم�ة االتحادي إلع�داد البطاقة
البايومرتي�ة للموظف�ني م�ن أج�ل ح�رص
أعدادهم الحقيقية».
وأش�ار إىل أن «اصدار هذه الهوية س�يقيض
عىل مزدوج�ي الرواتب والفضائي�ني ،لكنها
لم تطبق حت�ى اآلن عىل الرغم من أن اللجنة

ملزمة بإكمال هذا املرشوع بعد  6أش�هر من
إقرار املوازنة وتشكليها».
وكان مجلس الن�واب ،قد أقر يف يوم األربعاء
( 31آذار  ،)2021م�رشوع قان�ون املوازن�ة
العامة لس�نة  2021بعد أش�هر من التعطيل
بس�بب فق�رات خالفي�ة كادت أن ت�ؤدي إىل
رصاعات سياسية.

بارزاين يعلن إلغاء االستقطاعات من رواتب موظفي إقليم كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مرسور
بارزاني ،أم�س األحد ،إلغاء االس�تقطاعات
م�ن رواتب املوظف�ني .وق�ال بارزاني خالل

مؤتمر صحف�ي إن «جميع ال�واردات املالية
يف اإلقليم يت�م يف البداية تخصي�ص الرواتب
منه�ا ،ولك�ن الحكومة عليها مه�ام أخرى،
منه�ا الخدمات» ،مش�يدا ً «بمواطني اإلقليم
لتحملهم وثقتهم بالحكومة».

واضاف ،أن «الحكومة املركزية ارسلت الشهر
الحايل مبلغاُ لإلقليم» ،مؤكدا ً أنه «اعتبارا ً من
الش�هر الحايل س�يتم اإليق�اف واالنتهاء من
نظام القطع عىل رواتب موظفي كردس�تان
وتوزيعها بدون قطوعات ال� 21باملئة».

رَّ
وع�رب بارزاني ع�ن أمل�ه «بالت�زام بغداد يف
إرس�ال االس�تحقاقات املالي����ة ش�هريا ً
لإلقليم» ،مشريا ً اىل أن «من حق املواطنني أن
تق�وم الحكومة بخدمتهم» .ودع�ا بارزاني،
«املواطنني ألخذ اللقاح».

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات ،أمس األحد ،اس�تبعاد 156
مرشحا مشمول بقانون املساءلة والعدالة.
وقالت املتحدثة باس�م مفوضي�ة االنتخابات جمانة الغالي «تم اس�تبعاد
ً
مش�رية إىل ان�ه «وفقا لقانون
 156مرش�حا بقانون املس�اءلة والعدالة»،
املحكم�ة التميزية تمت املوافقة ع�ىل عودتهم اىل االنتخاب�ات واملفوضية
أص�درت قرار العودة لك�ن تم الطعن بهذه االس�ماء يف الهي�أة القضائية
لالنتخابات وتم اسبتعادهم مجددا ً من االنتخابات».

حمكمة األنبار تس ّمي قاضي َا لرئاسة جلنة تعويض
املترضرين من العمليات احلربية
بغداد  /المستقبل العراقي
س�مّ ت محكمة استئناف األنبار،
أمس االحد ،القاضية نازك دحام
ع�واد لرئاس�ة اللجن�ة الفرعية
األوىل لتعوي�ض املترضري�ن من
جراء العمليات الحربية واإلرهاب
يف املحافظة.
وحصلت املس�تقبل العراقي عىل
كت�اب موق�ع م�ن قب�ل رئي�س
محكم�ة اس�تئناف األنب�ار عبد

الله محمد عب�د ،ومؤرخ بتاريخ
الي�وم ،ن�ص ع�ىل أنه «اس�تنادا ً
للصالحي�ات املخولة لن�ا ونظرا ً
إلحال�ة الق�ايض ن�وري رش�يد
ع�ي ،إىل التقاعد ،تقرر تس�مية
القاضي�ة ن�ازك دج�ام ع�واد،
لرئاس�ة اللجن�ة الفرعي�ة األوىل
لتعوي�ض املترضرين م�ن جراء
العملي�ات الحربي�ة واألخط�اء
العس�كرية والعمليات اإلرهابية
يف محافظة األنبار».
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توضيح من حمافظة بغداد بشأن تأهيل وتطوير
الطريق احلويل للمحمودية

حمافظ البرصة يتخذ عدد ًا من اإلجراءات
للحد من انتشار «كورونا»
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

وجه محافظ البرصة اس�عد العيداني ،أمس
االح�د ،باتخ�اذ ع�دد من اإلج�راءات
الرضورية للحد من انتش�ار كورونا
وأم�ر الجه�ات ذات العالق�ة بتنفيذ
تلك اإلجراءات م�ن أجل الحفاظ عىل
أرواح املواطنن.
وتضمنت ما ييل:
 -١غلق الكافرتيات ،واملقاهي ،ودور
الس�ينما ،واملس�ارح واملنتزه�ات،
وقاع�ات املناس�بات واألع�راس،
واملس�ابح ،وقاع�ات الرياضة ،ومنع
املواطن�ن م�ن دخوله�ا ومحاس�بة
اصحابها يف حالة فتحها.

 -2تش�كيل لج�ان للمراقب�ة والتفتي�ش
ع�ىل املطاع�م ،وامل�والت ،ملراقب�ة التزامه�ا
بالتعليم�ات الصحي�ة ،م�ع ف�رض غرامات
وإغالقها يف حال اإلخالل بهذه اإلجراءات.
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 -3يك�ون دوام العامل�ن يف دوائر محافظة
الب�رصة كافة بعد عطلة العيد بنس�بة ،%50
باس�تثناء املؤسس�ات الصحي�ة واألمني�ة
والكهرب�اء ،تنظي�م آلي�ة العمل بم�ا يحقق
التباع�د البدن�ي ب�ن املوظف�ن
واملراجعن.
 -4نؤكد عىل اخذ اللقاحات وحس�ب
االلي�ات املتبع�ة يف دائ�رة صح�ة
البرصة.
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ان اإلصاب�ات
بوب�اء كورون�ا اخ�ذت باالنتش�ار يف
اآلون�ة االخ�رة لع�دة أس�باب مم�ا
اضط�ر الجهات الرس�مية يف البرصة
إىل اتخاذ عدد من اإلجراءات للحفاظ
عىل أرواح املواطنن.

بغداد  /طالب ضاحي  /عادل احمد
اصدرت محافظة بغداد ،أمس االحد ،توضيحا ً
بش�أن تأهيل وصيانة وتطوير الطريق الحويل
للمحمودية.
واك�دت املحافظ�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه ،بإن «مس�ؤولية صيانة
وتأهيل الطريق يقع ع�ىل عاتق وزارة اإلعمار
واالس�كان وليس محافظ�ة بغ�داد كما روج
البعض».
واشارت املحافظة اىل ان « املحافظ محمد جابر
العطا ،سبق له وألكثر من مرة خاطب الجهات
املعني�ة وبكت�ب رس�مية ب�رضورة االرساع
بصيانة طري�ق حويل املحمودية لكونه اليدخل
ضمن صالحيات ومسؤوليات املحافظة».

النقل جتتمع باملستشار اإليطايل للتباحث حول تصميم سد شط العرب
بغداد  /المستقبل العراقي
اجتمع�ت وزارة النق�ل  /الرشكة العام�ة ملوانئ العراق
بمستش�ار الرشكة االيطالية املكلفة بتصاميم س�د شط
العرب يف البرصة .
وق�ال املدير الع�ام للرشك�ة الدكت�ور املهن�دس فرحان
الفرط�ويس  :إنه حس�ب توجيهات وزير النق�ل الكابتن
نارص الشبيل برضورة مشاركة وزارة النقل بحل مشكلة
اللس�ان امللحي يف البرصة  ،تم اللقاء باملستش�ار اإليطايل

لبحث آلية وضع التصاميم الخاصة النشاء السد .
ولفت املدير العام أن العرض الذي قدمه املستشار االيطايل
الس�ندروا ڤ�ررايل بحاجة اىل اجابات عن بعض األس�ئلة
املتعلق�ة بمكان الس�د واألث�ر البيئي إلنش�ائه  ،مبينا أن
كل ما يتعلق بالس�د س�يتم مناقش�ته مع الدوائر املعنية
بإنشاءه للوصول اىل أفضل الحلول وفق افضل تصميم .
وأض�اف املدي�ر الع�ام أن العمل م�ع الرشك�ة اإليطالية
س�يكون وفق األطر العلمية املعمول بها يف س�دود العالم
التي س�تؤدي نتائ�ج ايجابي�ة للوص�ول اىل القضاء عىل

انطالق معرض صنع يف سوريا عىل ارض معرض بغداد
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشك�ة العام�ة للمع�ارض
والخدم�ات التجاري�ة العراقية انطالق
معرض صنع يف س�وريا للبي�ع املبارش
للف�رتة من  25تموز ولغاية  5اب املقبل
وبالتنسيق والتعاون مع الرشكة العامة
للمعارض والخدمات التجارية العراقية
بحضور س�طدام جدعان الدندح سفر
الجمهورية العربية السورية.
ونق�ل بي�ان لل�وزارة ع�ن مدي�ر ع�ام
رشكة املعارض رسمد طه س�عيد قوله
ان املعرض ش�هد عرض االلبس�ة واملنتجات
النس�يجية وامل�واد الغذائي�ة وم�واد العناية
بالش�عر وامل�واد التجميلي�ة وادوات منزلي�ة

وكهربائية ومستلزمات مدرسية وقرطاسية
ومنتجات بالستيكية وغرها.
واش�ار اىل ان املع�رض س�يفتح ابواب�ه امام
املواطن�ن م�ن الس�اعة  ١2ظه�را ً وحت�ى

النفط ختطط الستثامر
 4آالف مليون قدم مكعب
من الغاز يومي ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت وزارة النفط ،أمس األحد ،عن مباحثات مع رشكات عاملية
لتطوي�ر عدة حق�ول للغاز ،فيم�ا أفصحت عن خطتها الس�تثمار
حق�ول الغاز بعموم املحافظات وصوالً إىل اس�تثمار  4آالف مليون
قدم مكعب يف اليوم الواحد.
وقال وكيل الوزارة بش�ؤون الغاز حامد يونس إن «العراق يستثمر
اكث�ر من  50باملئة من الغ�از ،والجزء االكر منه مصاحب للحقول
النفطي�ة ويرتب�ط انتاج�ه بالنف�ط ،اي كلما زاد االنت�اج النفطي
تكون هناك كميات اكر من الغاز ،اما الجزء االخر هو غاز طبيعي
ويطلق عليه الغاز الحر موجود يف باطن االرض ،مثل حقول عكاز يف
املنطقة الغربية باالنبار وحقل املنصورية يف محافظة دياىل وسيبة
يف البرصة ،وكمية الغاز املنتج ترتبط بكمية النفط املستخرج».
وأشار إىل أن «الوزارة أحرزت تقدما يف مشاريع الغاز ،حيث تمكنت
م�ن تحقيق اس�تثمار يصل اىل اكثر م�ن  ١500مليون قدم مكعب
قيايس يف اليوم الواحد ،والي�وم بلغ انتاج رشكة غاز البرصة والتي
ت�م تأسيس�ها قبل س�نوات ما يق�ارب  ١000مليون ق�دم مكعب
قيايس يف اليوم».
وأوضح ،أن «خطة الوزارة تهدف اىل استثمار حقول الغاز كافة ،إذ
تم االتفاق مع الرشكات االمريكية الس�تثمار الغاز يف محافظة ذي
قار ،فضال عن االتفاق مع احدى الرشكات الصينية الستثمار الغاز
املوجود يف محافظة ميسان» ،الفتا اىل أن «تلك املحافظتن ستوفران
اكثر من  500مليون قدم مكعب قيايس يف اليوم الواحد».
وأضاف« ،هنالك اتفاق مبدئي مع رشكة توتال الفرنسية ،الستثمار
الغ�از يف حقول ارط�اوي عىل مرحلتن ،كل مرحلة س�تحقق 300
ملي�ون ق�دم مكعب باليوم ،ع�الوة عىل احالة حق�ل املنصورية اىل
اح�دى الرشكات الصينية» ،مؤكدا أن «تلك املش�اريع ستس�اهم يف
ايقاف عمليات حرق الغاز».
وب�ن أن «تقرير البنك الدويل الذي أش�ار إىل اح�رتاق أكثر من %70
من الغاز املصاح�ب يف حقوق النفط غر دقيق ،وهو أهمل تعرض
الع�راق اىل تحدي�ات كب�رة يف العق�ود االخ�رة أدت اىل اس�تهداف
املنش�آت الغازية ومن�ذ الثمانينات لغاية ع�ام  2003لم تجري أي
عملي�ات تطوي�ر عىل تلك املنش�آت وكانت البن�ى التحتية للحقول
منهارة».
وتابع يونس  ،أن «التقرير تغافل أيضا ً عن اثار س�يطرة العصابات
االرهابية يف العام  20١4عىل عدد من املدن والتي عرقلت مش�اريع
اس�تثمار الغاز ،خاص�ة يف محافظة االنبار ،اذ ل�م تتمكن الرشكة
الكوري�ة م�ن تطوي�ر واس�تثمار الغ�از هن�اك مم�ا اضطرها اىل
االنس�حاب ،باالضافة اىل انسحاب ائتالف من الرشكات العاملية من
تطوير حق�ل املنصورية وتأخ�ر تنفيذ خطط الوزارة يف اس�تثمار
الغاز».وذكر  ،أن «هنالك مباحثات مع رشكات عاملية لتطوير حقل
ع�كاز والذي يع�د اكر حقل غ�ازي يف العراق» ،مبين�ا أن «الوزارة
ته�دف من خالل خططها اىل تحقيق اس�تثمار م�ا يقارب  4االف
مليون قدم مكعب قيايس باليوم خالل الس�نوات املقبلة ،باإلضافة
إىل ايقاف عمليات حرق الغاز».

التاس�عة مس�اءا ً وتتخلله هدايا يومية
وس�حبات كبرة وع�روض دائمة وبيع
مبارش وباسعار مناسبة.
وق�ال س�عيد ان اقامة هك�ذا معارض
ستس�هم يف زي�ادة حرك�ة االقتص�اد
وإنع�اش التب�ادل التجاري ب�ن العراق
ً
فض�ال عن فت�ح وكاالت
ودول الج�وار
داخل العراق بما يخدم القطاع الخاص.
واوضح ان رشكة املع�ارض اخذت عىل
عاتقها اتخاذ كاف�ة التدابر االحرتازية
والصحي�ة وتوف�ر املواد واملس�لتزمات
الرضوري�ة م�ن اجهزة تعف�ر وتعقيم
ملنع انتشار فايروس كورونا خالل مدة اقامة
املع�ارض وحس�ب توجيه�ات خلي�ة االزمة
ووزارة الصحة والبيئة.

النزاهة تضبط تالعب ًا
وتزوير ًا يف فحص
وتسلم احلنطة يف دياىل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيأة النزاه�ة ،أمس االحد ،عن ضبط تالعب�ا ً وتزويرا ً يف
فحص وتسلم الحنطة بدياىل.
وقال�ت الهي�أة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن
«م�الكات مكتب تحقيق دياىل ،التي انتقلت إىل س�ايلو بعقوبة،
َّ
تمكن�ت من ضبط ع�د ٍد من ح�االت التالعب م�ن قبل فاحيص
املُخت�ر ،وقيامهم بتغير نتيجة فحص نم�اذج الحنطة املحليَّة
س�وقة ،مُ بي ً
املُ َّ
ّن�ة «ضب�ط ( )١25من نم�اذج الحنط�ة املحليَّة
(درج�ة أوىل وثانية وثالث�ة) ونماذج مرفوض�ة ،وأخرى مُ عادة
حسب رغبة الفالح».
وأضاف�ت َّ
إن «مالكات املكتب التي انتقلت إىل صومعة خان بني
س�عد ،ضبطت البطاقات التس�ويقيَّة ورشيط امليزان ومس�تند
املخزني التي تشر إىل تسلُّم كميَّة (وهميَّة) من الحنطة
اإلدخال
ِّ
تبلغ ( )١60طناً ،وتس�جيلها بذمَّ ة أمناء املخازن ،خالفا ً للواقع
حيث لم ُتسلَّ ْم إىل الصومعة».
َّ�ة مُ
نفصل�ة ،اش�ارت الهي�أة اىل انه «ت�م ضبط ()١7
ٍ
ويف عملي ٍ
خاص ً
ً
�ة بقي�ام مجموع ٍة م�ن مُ َّ
َّ
مُ
وظف�ي صومعة خان
عامل�ة
بني س�عد  -باالتفاق مع فالحن لتنظي�م معامالت إدخا ٍل ملا َّدة
الحنط�ة ،حيث ت َّم إنجاز املُعامالت ورصف ٍّ
صك للحمولة املُثبَّتة
فيه�ا ،بالرغم من عدم تفريغ الحمول�ة يف املخازن ،وعدم تأييد
أمن املخزن بالتسلُّم».
َّ�ة بالعمليَّات املُ َّ
نفذة؛
ي
أصول
ضبط
محارض
وتابع�ت «ت َّم تنظيم
ٍ
ٍ
ُ
بنا ًء ع�ىل مُ َّ
َّ�ة ،وعرضها رفقة امل�رزات الجرميَّة
ذكراتٍ قضائي ٍ
ُ
َّ
ع�ىل قايض محكمة تحقيق بعقوب�ة املختصة بالنظر يف قضايا
النزاهة؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّة فيها».

مش�كلة امللوحة وشح املياه وصوال لعذوبة املياه لخدمة
االنسان واحياء االرايض الزراعية والثروة الحيوانية ..
من جانبه قال املستش�ار اإليطايل الس�ندروا ڤررايل  :أن
الدراسة املتعلقة بالسد تحتاج بعض الوقت للوقوف عىل
االثر البيئي الذي سيسببه السد واملعالجات التي ستوضع
لتاليف اي آثار سلبية .
مبين�ا ً أن دراس�ات الرتب�ة موجودة ل�دى رشكته غر أن
املوض�وع االع�م اآلن ه�و معرفة امل�كان األفض�ل لبناء
السد.

ملدة أسبوع واحد ..الرتبية تقرر متديد
فرتة التقديم عىل مدارس املوهوبني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الرتبية ،أم�س األحد ،تمديد
ف�رتة التقديم عىل م�دارس املوهوبن ملدة
أسبوع واحد حتى مطلع شهر آب املقبل.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل

العراقي نسخة منه إنه «تقرر تمديد فرتة
التقديم عىل مدارس املوهوبن ملدة أسبوع
واحد ،عىل ان يس�تمر ذلك لغاية األول من
ش�هر آب املقبل» .وبيّن�ت الوزارة أن «هذا
اإلجراء جاء نتيجة لتعطيل الدوام الرسمي
خالل ايام عيد األضحى املبارك».

الكهرباء تعلن عودة الغاز اإليراين
وتؤكدٍ :
كاف لسد احلاجة
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء أمس األحد ،عودة اطالقات الغاز االيراني اىل العراق بواقع  47مرت
مكعب من الغاز يكفي لسد حاجة وزارة الكهرباء
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي إن «اطالقات الغاز االيراني عادت اليوم
ع�ىل ما كانت عليه اليوم بالش�كل املطلوب» ،مبين�ا ان «وزارة الكهرباء ماضية بتعديل
وضع املنظومة الكهربائية».
واشار إىل أن «الغاز االيراني عاد بواقع  30مليون مرت مكعب للمحافظات الوسطى ،و١7
مليون مرت مكعب للمحافظات الجنوبية ومن ثم املجموع عن  47مليون مرت مكعب من
كاف لسد حاجة الكهرباء».
الغاز وهو ٍ
وبن ان «تنس�يقا كبرا بن وزارة النفط واجتماعات دورية وتنس�يق عايل مع االخوة يف
وزارة النفط لتوفر ماتحتاجه وزارة الكهرباء من عقود».
يش�ار إىل أن وزارة الكهرب�اء كانت قد أعلنت قبل يومن ،تقلي�ل اطالقات الغاز من قبل
الجانب اإليراني األمر الذي انعكس سلبا ً عىل تجهيز الطاقة الكهربائية يف عموم البالد.

مع املكافئة

العمل تعلن إطالق رواتب العامل املتقاعدين
املضمونني لتموز وآب
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية،
ع�ادل الركابي ،أمس األحد ،رصف رواتب
العم�ال املتقاعدي�ن املضمون�ن يف بغداد
واملحافظات لشهري تموز وآب من العام
.202١
وذكر إع�الم وزارة العم�ل ،يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن «وزير
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ،ع�ادل

الركاب�ي رصف رواتب العمال املتقاعدين
املضمونن يف بغداد واملحافظات لش�هري
تموز وآب من العام .»202١
ونق�ل البي�ان ،ع�ن مدي�ر ع�ام دائ�رة
التقاع�د والضم�ان االجتماع�ي للعم�ال
خلود ح�ران ،ان «الدائ�رة اكملت جميع
االجراءات الخاصة بإطالق رواتب العمال
املتقاعدين املضمونن مع مكافأة قدرها
 ١00ألف دين�ار بواقع  50ألف دينار لكل
شهر».

يف كربالء ..إنقاذ فتاة من مبتز استقدمها بحجة الزواج
واستوىل عىل امواهلا

بغداد /المستقبل العراقي

تمكن�ت الرشطة املجتمعي�ة يف محافظ�ة كربالء،
أم�س األح�د ،من إنق�اذ فت�اة من مبت�ز إلكرتوني
استوىل عىل مبلغ  8آالف دوالر منها.
وذكرت الرشطة املجتمعية يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه ،ان «مفارزها يف دائرة العالقات
واإلع�الم بمحافظ�ة كرب�الء املقدس�ة تمكنت من
انقاذ فتاة من ابتزاز ش�خص م�ن العاصمة بغداد

 ،اس�تطاع ان يغريها بالق�دوم اىل العاصمة بحجة
ال�زواج بعد أن اس�توىل عىل أكثر م�ن  8آالف دوالر
منه�ا عن طريق ابتزازها بنرش صورها عر مواقع
التواصل االجتماعي».
اىل ذلك ،استطاعت الرشطة املجتمعية من الوصول
إىل املبت�ز ومواجهته بأدلت�ه اإلدانة ،واتخذت بحقه
االجراءات الالزم�ة ،وقامت بحذف محتوى االبتزاز
وتأمن حس�اب الفتاة وارج�اع جميع األموال التي
أخذها منها اليها».

وزير التعليم يصدر توجيه ًا بشأن أجور الطلبة:
ال يمنع أي طالب من االمتحان
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدر وزير التعلي�م العايل نبيل كاظم عبد الصاحب ،أمس األحد،
توجيها ً بش�أن أجور الطلبة ،فيما َّ
توعد بإعفاء أي رئيس جامعة
أو عميد كلية أهلية يمنع الطلبة من االمتحانات.
وقالت الوزارة يف بيان لها تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن
«وزي�ر التعليم الع�ايل والبحث العلمي نبيل كاظ�م عبد الصاحب
وجَّ �ه بإعف�اء أي رئيس جامع�ة أو عميد كلي�ة يف التعليم األهيل
يمن�ع الطلبة غر املس�ددين األجور الدراس�ية من املش�اركة يف
االمتحانات النهائية».
وج�ددت ال�وزارة تأكيده�ا « الس�ماح للطلب�ة باملش�اركة يف
االمتحان�ات النهائية بغض النظر عن تس�ديد كل األجور أو جزء
منها» ،مشددة يف الوقت نفس�ه عىل رضورة «تسهيل اإلجراءات
املتعلقة باألجور الدراس�ية والتسامح يف تمديد السقوف الزمنية
املتعلقة بتسديدها».
واعلنت وزارة التعليم الع�ايل اليوم األحد ،عن انطالق االمتحانات
النهائي�ة يف الجامع�ات والكلي�ات الحكومية واألهلي�ة بإرشاف
وزاري مبارش من التعليم العايل والصحة.

دياىل :الرشوع ببناء مدينة سياحية
كبرية يف بعقوبة
بغداد  /المستقبل العراقي
شهد الجزء الغربي ملدينة بعقوبة ،مركز محافظة دياىل ،الرشوع
ببناء أكر مدينة سياحية عىل مساحة  / 45 /دونما.
وقال قائمقام بعقوبة عبد الله الحيايل ان املرشوع الذي يعد االول
من نوعه عىل مس�توى بعقوبة ،ينفذ وفق نظام املس�اطحة بن
الرشكة املس�تثمرة وبلدية بعقوبة ويتضمن بناء مدينة متكاملة
من مرافق ترفيهية متعددة والعاب وحدائق اخرى».
واضاف ان «املرشوع س�يكون نافذة للجذب الس�ياحي الداخيل،
خاص�ة وان دياىل تفتقر اىل املراك�ز الرتفيهية واملتنزهات ،ومنها
بعقوب�ة الت�ي يص�ل ع�دد س�كانها اىل اكث�ر م�ن  / 400 /الف
نسمة.

الصحة تعلن وصول  500ألف
جرعة جديدة من لقاح «فايزر»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت الرشكة العامة لتسويق االٔدوية واملستلزمات الطبية أحدى
تش�كيالت وزارة الصح�ة والبيئة ،أمس األح�د ،عن وصول 500
ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر.
وذك�ر بي�ان للرشك�ة تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن
«شحنة جديدة من لقاح فايزر وصلت اليوم ،حيث تبلغ  500ألف
جرعة».
وأضاف أن «الش�حنة الجديدة س�يتم توزيعها بن جميع املنافذ
التلقيحية يف بغداد وعموم املحافظات».

العراق يمنع االشخاص غري
امللقحني من السفر
بغداد  /المستقبل العراقي

وجهت س�لطة الط�ران املدني ،أمس األح�د ،رشكات الطران يف
العراق كاف�ة الزام جميع العراقين املس�افرين بأبراز الش�هادة
الدولية للتلقيح ضد فروس كورونا.
وقال إعالم س�لطة الطران التابع لوزارة النقل يف وثيقة حصلت
املس�تقبل العراقي عىل نس�خة منه ان�ه “اس�تنادا إىل توجيهات
مجل�س ال�وزراء خ�الل االجتم�اع املنعق�د يف  ،202١/6/8الزام
جميع العراقين املسافرين إىل خارج البالد بأبراز الشهادة الدولية
لتلقي�ح كوفيد ،١9-وابتدا ًء م�ن ترشين األول املقبل باإلضافة إىل
متطلبات الدول للسفر إليها”.
واس�تثنت الس�لطة م�ن “لديه ح�االت خاصة تمن�ع تلقيحه أو
املصابن خالل فرتة الش�هور الس�ابقة ،معززة بالتقارير الطبية
م�ن اللج�ان املختصة ،فض�ال ع�ن الزامهم بجلب فح�ص (pcr
سالب) يثبت عدم إصابته بمرض كورونا عنده السفر”.
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العدد 344 :
مديرية بلدية املوصل
التاريخ  2021/6/8 :جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

تعل�ن اللجن�ة وللم�رة الثانية عن ايج�ار العق�ارات التالية وف�ق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية
املوص�ل خالل (  )15خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف الصحف
املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك
باملزاي�دة وتجري املزايدة يف دي�وان محافظة نينوى  /قاعة الحدباء الس�اعة العارشة
صباح�ا لليوم االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اج�ور نرش االعالن
واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1القط�ع املرقم�ة (119و )79م 28الهرم�ات املش�يد عليه�ا ( حداد باب وش�باك)
وبمساحة ( )240م 2لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 2القطع�ة املرقم�ة ( )16م 28الهرمات املش�يد عليها ( معمل نجارة ) وبمس�احة
( )225م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 3القطع�ة املرقم�ة ( )47م 28الهرمات املش�يد عليها ( معمل نجارة) وبمس�احة
( )450م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 4القطعة املرقمة (70ب) م 28الهرمات املش�يد عليها ( معمل نجارة) وبمس�احة
( )200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 5القطعة املرقمة ( )1182م 24وادي عكاب املشيد عليها ( ورشة سباكة) وبمساحة
( )200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 6القطعة املرقمة ( )565م 24وادي عكاب املشيد عليها ( سباك) وبمساحة ()200
م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 7القطعة املرقمة ( )203م 24وادي عكاب املش�يد عليها ( بائع دهونات وتشحيم )
وبمساحة ( )200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 8القطع�ة املرقم�ة ( )48م 28الهرمات املش�يد عليها ( معمل نجارة) وبمس�احة
( )100م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 9القطعة املرقمة ( )177م 40نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج (بائع س�كراب)
وبمساحة ( )300م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()84
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العدد 341 :
التاريخ 2021/6/8 :

تعل�ن اللجن�ة وللمرة الثانية ع�ن ايجار العق�ارات التالية
وفق قانون ( )21لس�نة ( )2013فعىل الراغبني باالشراك
يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل
خالل (  )15خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش
االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني
معه�م هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات
القانونية البالغ�ة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح
االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة
نين�وى  /قاع�ة الحدباء الس�اعة الع�ارشة صباحا لليوم
االخري م�ن مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور
نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
*القطع املرقم�ة (676و682و689و836و843و844و8
46و848و853و855و858و861و )1018م  40نين�وى
الرشقية املش�يد عليها ( كراج بائع سكراب) وبمساحة (
 )240م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
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العدد 342 :
التاريخ 2021/6/8 :

تعل�ن اللجن�ة وللم�رة الثانية عن ايج�ار العق�ارات التالية وف�ق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية
املوص�ل خالل (  )15خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف الصحف
املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك
باملزاي�دة وتجري املزايدة يف دي�وان محافظة نينوى  /قاعة الحدباء الس�اعة العارشة
صباح�ا لليوم االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اج�ور نرش االعالن
واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1القطعة املرقمة ( )53م 24وادي عكاب املشيد عليها ( ورشة سباكة) وبمساحة
( )200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 2القطعة املرقمة ( )88م 24وادي عكاب املشيد عليها ( ورشة صناعية) وبمساحة
( )200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 3القطعة املرقمة ( )578م 24وادي عكاب املشيد عليها ( بائع دهونات) وبمساحة
( )94م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 4القطع�ة املرقمة ( )1113م 24وادي عكاب املش�يد عليها ( تصليح مكائن ثقيلة)
وبمساحة ( )842,80م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 5القطعة املرقمة ( )333م 24وادي عكاب املشيد عليها ( ورشة سباكة) وبمساحة
( )105م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 6القطعة املرقمة ( )1م 24وادي عكاب املش�يد عليها ( بائع دهونات) وبمس�احة
( )494م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 7القطعة املرقمة ( )210م 24وادي عكاب املشيد عليها ( بائع دهونات) وبمساحة
( )200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 8القطعة املرقمة ( )479م 24وادي عكاب املشيد عليها ( ورشة) وبمساحة ()100
م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول ( )123والصادر يف 2021/7/12

اشارة اىل كتاب مديرية بلدية الحمدانية ذي العدد  9125يف  2021/7/4تعلن اللجنة
اع�اله عن تأجري العقارات املدرج�ة تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية
بلدية الحمدانية وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ( )2013وبطريقة املزايدة العلنية.
فع�ىل الراغبني بااليج�ار مراجعة مديرية بلدي�ة الحمدانية وخالل م�دة ( )30يوم
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانونية
البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم
بتسديد بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل
حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك اضافة
اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل
عن االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة
وس�تكون املزايدة يوم االربع�اء املصادف  2021/8/25يف مديري�ة بلدية الحمدانية
الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت

نوع العقار ورقمه

رقم القطعة والمقاطعة

1

الدكاكين المرقمة (111و112و)114

2/116م 154مارقرياقوس بشموني

2

محطة تعبئة الوقود االهلية

819/2م 155طريق الخضر

3

ساحة بيع الغاز والنفط

416/22م144كرمليس الجنوبية

4

الدكان المرقم ()15

 1/520قره قوش

5

الدكان المرقم ()85

 1656م قره قوش

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 188 /
التاريخ 2021/7/25

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (سنة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة مراجعة بلدية
الكوف�ة او اللجن�ة خالل ( )30يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا
مع�ه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين
يرغب�ون بالدخ�ول اىل املزايدة يحق له�م دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق
لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب الس�يد املحافظ
املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( ) 30يوما يف الس�اعة
(الحادي�ة عرشة صباح�ا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون
املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك

الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية /وكالة

الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املس�تاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن  +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل
االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك القديم  /الجديد

المساحة

الموقع

1

حانوت

(28/)37+30(-11/14=10/13=52/)77+68

()3*6م

عمارة البلدية  /شارع السكة

2

حوانيت

80/102-73/94-59/78-71/92-58/75

()3*3م

عمارة البلدية  /شارع السكة

3

حانوت

85/107

()3*4,7م

عمارة البلدية  /شارع السكة

4

حانوت

(118/)1/58

()2,8*7,5م

شارع السكة

5

حانوت

(128/)8/99

96م2

شارع السكة  /السراي

6

حانوت

(124/)7/99

()2,7*2,2م

شارع السكة

7

حانوت

150د134/

()2,5*5,4م

شارع السكة

8

حانوت

6أ153/

()8*3م

شارع السكة

9

حانوت

7أ154/

()4*3م

شارع السكة

10

شقة

102/1

()7*9م

شارع السكة

11

حانوت

414/2

()2,5*5,85

عمارة البلدية  /شارع السهلة

12

كشك

1أ375/

()4*3م189+م2

شارع الكورنيش

13

كشك

381/11

()4*3م168+م2

شارع الكورنيش

14

كشك

3أ399/

()4*3م

مجاور المسقف

فقدان
فق�د مني ب�اج دخول اسياس�يل رقم�ه ( ) 22735
باس�م  /محمد ميثم محمد طاهر – فمن يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار .
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة بداءة بلد
العدد  / 496 :ب 2021 /
التاريخ 2021 / 7 / 12 :
اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا  /س�عاد ابراهيم ش�هاب احمد /
مجهويل محل االقامة
للدع�وى املقامة من قبل املدع�ي صاحب مهدي عبد
املرقم�ة  / 496ب  2021 /والت�ي يطل�ب فيها الزام
املدع�ى عليه�ا بتاديتها للمدعي مبل�غ وصل االمانة
املوقع من قبله والبالغ اثنا عرش مليون دينار عراقي
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م ق�ررت ه�ذه املحكم�ة
تبليغك�م بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني لغ�رض
حضورك�م بي�وم املرافع�ة املص�ادف 2021 / 8 / 3
ويف حالة ع�دم حضوركم او حضور من ينوب عنكم
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك�م غيابيا وفق
االصول .
القايض
مكي حسن سعيد
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة بداءة بلد
العدد  / 497 :ب 2021 /
التاريخ 2021 / 7 / 12 :
اعالن
اىل املدعى عليه /مظهر جبار علوان فياض  /مجهويل
محل االقامة
للدع�وى املقامة من قبل املدع�ي صاحب مهدي عبد
املرقم�ة  / 497ب  2021 /والت�ي يطل�ب فيها الزام
املدع�ى علي�ه بتاديته للمدع�ي مبلغ وص�ل االمانة
املوق�ع من قبل�ه والبال�غ اربع�ة مالي�ني وثالثمائة
وواحد وعرشون ال�ف دينار عراقي وملجهولية محل
اقامتكم ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغكم بصحيفتني
محليت�ني يوميتني لغ�رض حضوركم بي�وم املرافعة
املص�ادف  2021 / 8 / 3ويف حالة عدم حضوركم او
حضور من ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقكم غيابيا وفق االصول .
القايض
مكي حسن سعيد

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
العدد 202 / 98 /
التاريخ 2021 / 7 / 13 /
اعالن
بناء عىل طلب الدائن�ة ( زينب عبد الزهرة عبد الله )
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة السيارة املرقمة (18181
أ ) نج�ف هونداي النرا طراز  2013العائدة للمدين (
بهاء هن�دي فريوز ) فعىل الراغب يف الرشاء الحضور
الزم�ان وامل�كان املذكورين ادناه خ�الل مدة عرشة
أي�ام اعتبارا ً م�ن اليوم الثاني م�ن النرش يف الصحف
مس�تصحبا ً مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة % 10
من القيمة املق�درة وهوية األح�وال املدنية ويتحمل
املشري أجور التسجيل والداللية .
-1السيارة املرقمة أعاله نوع هونداي النرى بيضاء
الون صالون طراز . 2013
-2املواصف�ات الس�يارة بحال�ة جيدة اال ان�ه توجد
بعض االرضار الطفيفه هي طعج بسيط يف الجاملغ
االمام�ي األيم�ن والجامل�غ الخلف�ي االيرس ورضر
بس�يط يف الدعامي�ة االمامية واالطارات مس�تهلكة
وناق�ل الحرك�ة م�ن الن�وع االوتوماتيك�ي الغرف�ة
الداخلي�ة للس�يارة بحالة جي�دة وجمي�ع مصابيح
السيارة جيدة كذلك الزجاج الخلفي واالمامي بحالة
جيدة .
-3مكان املزايدة  /كوفة _ كراج الجمهورية لصاحبه
محم�د عبد األم�ري العيايش زمان املزايدة  /الس�اعة
الخامسة عرصا ً لليوم األخري لألعالن
القيم�ة املقدرة  :اثن�ى عرش مليون دين�ار عراقي (
 ) 12000000مع التقدير ...
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني
�������������������������������������������
اعالن
اىل املتهم الهارب ( سالم مسري سعد املشعالوي)
احالك ق�ايض محكم�ة تحقيق الخ�ر اىل محكمة
جنايات املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 2021/360
يف  2021/6/28غيابي�ا الج�راء محاكمت�ك بدعوى
غري موج�زه عىل وفق احكام امل�ادة /1/406أ من
قان�ون العقوبات ولعدم حض�ورك اىل هذه املحكمة
تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني رسميتني
وتحدي�د ي�وم  2021/9/12موع�دا للمحاكم�ة ويف
حالة عدم حضورك س�يتم اج�راء محاكمتك غيابيا
وعلنا وحسب االصول
القايض
لطيف مهنه علو النرصاوي
ع  /رئيس محكمة جنايات املثنى

www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 189 /
التاريخ 2021/7/25

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيله�ا ادناه والعائ�دة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة تاجري (س�نة واحدة) وفقا الح�كام قانون بيع وايجار
ام�وال الدول�ة رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر في�ه الرشوط املطلوبة
مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )30يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار
الذي�ن يرغب�ون بالدخول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن  %50من القيمة املق�درة بموجب صك
مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب الس�يد
املحاف�ظ املرق�م ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االع�الن البالغة ( ) 30يوما
يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية
ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك

الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية /وكالة

الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املس�تاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن  +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل
االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

المساحة

رقم الملك القديم  /الجديد

الموقع

1

حانوت

698/1

()4*3م

حي ميسان على
القطعة 3/14265

2

حوانيت

-772/6-769/12-768/14-767/16-766/18
777/25-773/4

()4*3م

حي ميسان على
القطعة 3/31409

3

حانوت

671/4-670/3

()4*3م

سوق حي المتنبي

4

حوانيت

-586/13-584/11-583/10-606/33-590/17
-593/20-628/52-623/50-615/42-605/32
625/53-620/47-596/23

()5*2,5م

سوق حي ميثم التمار
(رض)

5

حوانيت

639/4-641/6-640/5-638/3-637/2-636/1

()4*3م

دور معمل السمنت

6

حوانيت

784/39-771/8-782/35-794/22

()4*3م

حي ميسان على
القطعة 3/31409

7

حوانيت

714/17-713/16-716/19

()4*3م

حي ميسان على
القطعة 3/14265

8

حانوت

744/20

()4*3م

حي ميسان على
القطعة 3/31411

اعالن
اىل املتهم الهارب ( غيث عارف مسري املحسناوي)
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقي�ق الس�ماوة اىل محكم�ة
جنايات املثنى بموجب قرار االحالة املرقم  2021/489يف
 2021/6/10غيابيا الجراء محاكمتك بدعوى غري موجزه
عىل وفق احكام املادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب
رق�م  13لس�نة  2005ولع�دم حضورك اىل ه�ذه املحكمة
تق�رر تبليغك ع�ن طري�ق صحيفتني محليتني رس�ميتني
يوميت�ني وتحديد ي�وم  2021/8/25موعدا للمحاكمة ويف
حالة عدم حضورك س�يتم اج�راء محاكمتك غيابيا وعلنا
وحسب االصول
القايض
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4107ش2021/1
التاريخ 2021/7/12
اعالن
اىل  /املدعى عليها (غصون عي كامل)
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها بالدع�وى املرقمة /4107
ش 2021/1يف  2021/7/4غيابي�ا بحقك والقايض بقطع
نفق�ة املس�تمرة املفروض�ة للمدعى عليه�ا ( غصون عي
كام�ل) من املدعي ( حس�ني عزيز ع�ي) وملجهولية محل
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار
محلة حي الحري�ة  /بغداد قررت املحكمة تبليغك بالقرار
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعراض
عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتسب
القرار الدرجة القطعية
القايض
حميد جخم علوان

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1544 :ب2021/4
التاريخ 2021/7/25:
اعالن
اىل املدعى عليها الثالثة  /حليمة دويج سلمان
اق�ام املدعي ( الس�يد مدير بلدية النج�ف اضافة لوظيفته
) الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله والتي يطلب فيها الحكم
(بابط�ال كافة قي�ود العقار املرق�م  3/12237حي صدام
واعادة تسجيله باسم دائرة املدعي اعاله ونظرا ملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي و اشعار مختار
ح�ي الريم�وك  1 /عباس يحي�ى الكرع�اوي عليه قررت
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
للحض�ور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2021/8/22
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /562 :ب2014/3
التاريخ 2021/4/19
اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع
العق�ار املرق�م (  612مرشاق) يف النج�ف عليه تعلن هذه
املحكمة ع�ن بيع العق�ار املذكور اع�اله واملبينة اوصافة
وقيمته املقدرة ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه
املحكمة خالل خمس�ة ع�رش يوما من الي�وم الثاني لنرش
االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة %10
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر هذه املحكمة
ب�داءة النجف وص�ادر من مرصف الرافدي�ن  /رقم ( )7يف
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش
من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري
جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف :العقار املرقم  612م�رشاق يف النجف عبارة عن
دار مف�رزة اىل جزئ�ني بص�ورة غري رس�مية الج�زء االول
عب�ارة عن هيكل عمارة يتكون من س�تة طوابق ورسداب
مس�قفة بالكونكريت املس�لح اما الجزء الثاني عبارة عن
عرص�ة فارغة العق�ار يقع بالق�رب من ش�ارع الطويس
وينف�ذ الي�ه بمم�ر دوالن وهو رك�ن وان القيم�ة املقدرة
للعقار ( )333,660,000ثالثمائ�ة وثالثة وثالثون مليون
وستمائة وستون الف دينار فقط ال غريها

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /344ب2020/ 4
التاريخ 2021/7/15
اعالن
اىل  /املدعى عليها (سعدون جابر عبد الله)
اص�درت هذه املحكمة قراره�ا املرقم /344ب 2020/4يف
 2021/6/24واملتضم�ن الحكم ابطال قي�د العقار املرقم
 10254/3م 4جزيرة النجف املس�جل بالعدد  /116اذار /
 1984مجلد  259باسم املدعى عليه سعدون جابر عبد الله
واعتبار قيد العقار املس�جل بالع�دد /27اب 2013 /مجلد
 86ثاب�ت الحكم) ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الش�هيد الصدر
 3أ حس�ن صفاء الجبوري لذا تق�رر تبليغك اعالنا بالقرار
املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق الطعن عىل
الق�رار املذكور خالل امل�دة القانونية بكاف�ة طرق الطعن
املقررة وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذك�ور درجة البتات
وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3463ب2021/1
التاريخ 2021/7/15
اعالن
اىل  /املدعى عليه (حسن نعمة هادي)
اقام املدعيان ( حيدر محمود محمد ومحمد محسن محمد)
الدع�وى البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم ب�
( ازالة ش�يوع العقار املرقم  280ب�راق وتوزيع الثمن عىل
ال�رشكاء ) ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبل�غ القضائي يف محكم�ة بداءة الرميثة واش�عار مركز
ث�ورة العرشين ومخت�ار ح�ي الرشقي عليه ق�ررت هذه
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافع�ة املصادف يف  2021/7/29وعند عدم حضورها او
ارس�ال من ينوب عنها قانونا سوف تجري املرافعة بحقها
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /78ب2018/ 4
التاريخ 2021/7/15
اعالن
اىل  /املدعى عليه (احمد عبد الجبار شاكر )
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م /78ب 2018/4يف
 2018/1/16واملتضم�ن الحكم بال�زام املدعى عليه احمد
عبد الجبار ش�اكر بتاديته للمدعي حس�ن مصعب خضري
مبلغ�ا ق�دره (  )10,000,000ع�رش ماليني دين�ار والذي
يمث�ل مبل�غ ره�ن العق�ار املرق�م  48026/3م  4جزيرة
النج�ف حي النداء والثابت يف عقد الرهان الخارجي املؤرخ
يف  2014/1/15ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي واش�عار مخت�ار حي الغري  2كاظم
محم�ود االس�دي لذا تق�رر تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك ح�ق الطعن عىل القرار
املذك�ور خالل امل�دة القانونية بكافة ط�رق الطعن املقررة
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة البت�ات وفق
االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
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اعالن
اىل الرشيك زينب مكي مهدي
اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النجف وذل�ك القرارك
باملوافق�ة اىل اصدار اج�ازة بناء والخاص�ة بالعقار املرقم
 3/42229ح�ي الغ�ري مناصف�ة م�ع الرشي�ك بالعق�ار
املواطن حس�ني حس�ن محمد ع�ي وعند ع�دم حضورك
سوف تصدر االجازة وفق للضوابط الالزمة
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اعالنات

العدد ( )2416االثنين  26تموز 2021

www.almustakbalpaper.net

اعالن رقم (ط ـ  )21-18لسنة 2021

اعالن
مناقصة استريادية

تعلن شركة مصافي الوسط عن اعالن الطلبيات االستيرادية (وفقا للوثيقة القياسية ) وكما مبين ادناه :

وبالرشوط التالية :
 � 1يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقيض مراعاة ذلك
عند التقديم
 � 2يلتزم مقدموا العطاء بميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة
()Word
ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخاف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات
 � 3يت�م بي�ع مواصفات الطلبية بمبلغ (250000مائتان وخمس�ون الف) دينار عراقي غري قابل لل�رد او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا (مرصف الرافدين) الفرع
الرئييس ورقم الحساب هو  90956اال يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله
 � 4عىل الرشكات الراغبة يف املشاركة (اجنبية  ,عربية  ,عراقية) تقديم كافة املستمسكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة (شهادة تاسيس حديثة ونافذة ومصدقة حسب
االص�ول من الس�فارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة ومن مس�جل الرشكات للرشكات العراقية  ،براءة ذم�ة صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمن
الرقم الرضيبي ،املوقف املايل متمثل بحسابات ختامية رابحة الخر سنتن مالية وان يكون الحد االدنى لراس مال الرشكة ( )2000000اثنان مليون وال يقل الحد االدنى لراس مال
الرشك�ة املح�دودة عن ( )1000000مليون دينار وال يقل الحد االدنى لبقية الرشكات عن ( )500000خمس�مائة الف دينار عراق�ي � الهوية التجارية النافذة ) مع تقديم االعمال
املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم يف حال عدم تقديمها سابقا
بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية :
� نسخة واضحة من شهادة تاسيس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التاسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة تاسيس الرشكة من مكتب
او جهة معتمدة ومتخصصة
� نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات (مصادق اصوليا)
� 5يتم فتح العروض ( يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق) ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة العارشة من
اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة ( )30ادناه
 � 6يت�م تقدي�م االس�عار بعملة الدوالر � ي�ورو � دينار عراقي ( + DDPبوليص�ة تامن لصالح رشكتنا واصل بغداد /مخ�ازن مصفى الدورة وتكون االس�عار نهائية وغري قابلة
للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار
 � 7يت�م تقدي�م الع�رض بظرف مثب�ت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاري�خ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االس�م الكام�ل وعليه ختم الرشكات يف
الصندوق الخاص يف استعامات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالريد او  D.H.Lتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الريد االلكرتوني
 � 8يجب تحديد فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن ()120
يوما
 � 9ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات
 � 10يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املساهمن يف الرشكة وحسب التعليمات وترفق مع العروض عىل شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)
نس�خة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية (املرفقة يف صفحة رقم  )5من الوثائق القياس�ية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياس�ية
وتطلق هذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التأمينات االولية  ،ترفض التامينات االولية الصادرة من املصارف العراقية (املرفقة يف
صفحة رقم  ) 5من الوثيقة القياسية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن ( )120يوما وتهمل العطاءات اذا كانت التامينات عىل شكل سويفت
 � 11تحديد فرتة التجهيز بااليام واليجوز تثبيت عبارة ( من � اىل )
 � 12تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة  %10من مبلغ العقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد
 � 13تقدم التأمينات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمان حس�ن تنفيذ ( حرصا) للعقد بنس�بة (  ) %5خمس�ة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد
ومن احد املصارف الواردة يف الفقرة رقم  9خال مدة ال تتجاوز ( )14يوما ويف حالة التأخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلن وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده
عند تمديد فرتة التجهيز او لحن انتهاء فرتة الضمان يف حالة وجود (فرتة ضمان) تطلق كفالة حسن االداء بعد استام املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة
التزاماته املنصوصة يف العقد وبخافه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا
 � 14الشحن للمواد دفعة واحدة (يتم حجز نسبة ( )%10من قيمة العقد الكلية (للمبالغ املتحققة) ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخال 30
يوم من انجاز العمل وبخافه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة )
الش�حن للمواد عىل ش�كل دفعات يتم حجز نس�بة ( )%2,7من كل دفعة ( للمبالغ املتحققة ) لكون تس�ديد املستحقات عىل ش�كل دفعات ويتم حجز نسبة  %10من قيمة الدفعة
االخرية ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخال  30يوم من انجاز العمل وبخافه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة
 � 15تستقطع نسبة ( )0,003من مبلغ العقد كرسم طابع
� 16ا ترصف اي مستحقات اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي
 � 17يتم استقطاع مبلغ ( )25000الف دينار عراقي عن كل املناقصات من الرشكات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد
( � 18للمواد الكيمياوية حرصا) يتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة ( الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية
العراقية )
 � 19االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمن بأسم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف الخارج
سواء كان ( بلد املنشا او بلد املجهز ام يف بلد الشحن)
 � 20سيتم استقطاع مبلغ االجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية
 � 21ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه
 � 22منشا املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناىشء املطلوبة وثابت (لن يتغري الي سبب كان ) مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول
 � 23يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل ( الدولة  /املدينة  /الشارع  /البناية العنوان الريدي والهاتف) واسم املدير العام للرشكة او من يخولهم يف العروض واملراسات وبشكل
واضح ورسمي وبخافه يهمل العرض
 � 24تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من قبل وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشأ (نسخة اصلية )
وحسب التعليمات لطلبيات (تجهيز املواد املتخصصة )
 � 25يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان مقدارها (  150دوالر )
 � 26تطبيق القوانن والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل
الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر
 � 27يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خال فرتة الغلق ( مع العرض) وخاف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله
 � 28يتوج�ب ع�ىل الرشكات التي ترغب باملش�اركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرس�الة وقبل مدة مناس�بة من تاريخ
الغلق وس�تقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفس�ارات املش�رتكن يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن ( )7ايام من تاريخ غلق املناقصة وس�يكون
يوم 2021/8/9
 � 29ان امل�واد س�وف تعتر غري مطابقة للمواصفات عند ورود مس�تندات الش�حن غري مطابقة ل�رشوط العقد او لرشوط االعتماد ( يف حال عدم قب�ول الطرف االول للخافات يف
مستندات الشحن)
 � 30تاريخ الغلق الساعة ( )1بعد الظهر ليوم 2021/8/16
 � 31كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014والضوابط والتعديات
 �32استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبه  %20فاكثر عن الكلفة التخمينية
 � 33للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف (  ) 1450دينار عراقي لكل دوالر امريكي
 � 34سيتم استقطاع (1000دينار) الف دينارعراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال
ماحظة  :يمكن االطاع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني
WWW.oil.gov.iq
www.mrc.oil.gov.iq
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3464ب2021/1
التاريخ 2021/7/15
اعان
اىل  /املدعى عليه (حسن نعمة هادي)
اق�ام املدعي�ان ( حي�در محمود محم�د ومحمد محس�ن محمد)
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اه والتي يطل�ب فيه�ا الحكم ب� (
ازالة ش�يوع العقار املرقم  3374براق وتوزيع الثمن عىل الرشكاء
) ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي
يف محكم�ة بداءة الرميثة واش�عار مركز ث�ورة العرشين ومختار
ح�ي الرشقي عليه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعانا بصحيفتن
محليتن يوميتن بموع�د املرافعة املصادف يف  2021/7/29وعند
ع�دم حضورها او ارس�ال م�ن ينوب عنه�ا قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقها غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسن حمزة
������������������������������������������������������
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
صاح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية
العدد  :ج – ص 5503 /
التاريخ 2021 / 6 / 20 :
اعان
قدم املواطن ( احمد كس�نزان اس�ماعيل محمد حميد ) طلبا يروم
فيه تغيري اس�مه املجرد وجعله ( احمد ) بدال من ( احمد كس�نزان
) فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خال (  ) 15يوما من
تاريخ نرش االعان وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام
املادة (  ) 22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

فقدان
فق�د الوص�ل املرق�م  15415بتاري�خ  2019 / 9 / 8والصادر من
امانة بغداد دائرة العقارات باس�م  /محمد جبار بدر – فمن يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار.
������������������������������������������������������
إىل الرشيك حسنن عيل قاسم
اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء
للعق�ار املرق�م  3/ 82237حي النداء خال ع�رشه ايام وبخافه
ستتم اإلجراءات دون حضورك د طالب االجازه
حبيب عبد الهادي صالح
������������������������������������������������������
اعان
اىل الرشيك عباس جعفر موىس
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك القرارك باملوافقة اىل
اص�دار اجازة بناء والخاصة بالعق�ار املرقم  3/54817حي النداء
مناصف�ة مع الرشيك بالعقار املواطن مس�لم مه�دي حميد وعند
عدم حضورك سوف تصدر االجازة وفق للضوابط الازمة
������������������������������������������������������
محكمة بداءة العباسية
العدد /508ب2017/
التاريخ 2021/6/24
اعان
بناء عىل القرار الص�ادر عن هذه املحكمة بالعدد /508ب2017/
يف  2017/12/26واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع القطعة تسلس�ل 38
مقاطع�ة  1املويه�ي بيعا فان ه�ذه املحكمة تعل�ن بيع القطعة
املذكورة اعاه واملبينه اوصافها ادناه بانها ارض جيدة الخصوبة
وقريبة من مصادر املياه والش�ارع العام ومراكز التس�ويق فعىل
الراغب�ن بال�رشاء مراجعة املحكم�ة خال ثاثن يوم�ا من اليوم
التايل للنرش مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة عرشة
بلمائ�ة من القيمة املقدرة والبالغة مائتان وس�تة وثاثون مليون
وثمنمائة الف دينار وش�هادة الجنسية العراقية ويتحمل املشرتي
رسم التسجيل واجور الداللية وفقا الحكام القانون
االوصاف :
 � 1جنسها زراعية تسقى سيحا
 � 2نوعها مملوكة للدولة
 � 3مساحتها  47دونم و  9اولك
القايض
طال سلمان مهدي

يف القس�م الرابع ( نم�اذج العطاء) ويجب ان يت�م تعبئة النموذج
بالكام�ل دون اي تغيري يف ش�كله ل�ن تقبل اي بدائ�ل كما ويجب
تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*ماحظ�ة  /تعف�ى الرشكات االجنبية الرصين�ة التي ليس لديها
فرع او تمثيل رس�مي او وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم
وصل رشاء مستندات املناقصة
*ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سعرا
*يف حال كانت طريقة الدفع (نقدا) فيتم الدفع ب� (الدينار العراقي
وبما يعادل قيمة الدوالر حسب نرشة البنك املركزي العراقي ليوم
اطاق املستحقات للمواد املجهزة
*تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع
الكيان الصهيوني واملؤسسات والرشكات التابعة لها
 � 2متطلبات التاهيل املطلوبة ( :كما مبينة يف وثائق العطاء)
 � 3يتم تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي ( رشك�ة دياىل العامة
 /طري�ق بغداد بعقوبة الجديد � ق�رب تقاطع القدس) وان اخر
موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق
املناقص�ة يف  2021/8/23وان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض
وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم
الراغب�ن بالحضور يف العنوان االت�ي ( مقر رشكتنا  /غرفة لجنة
فتح العروض ) يف الساعة التاسعة صباحا ليوم  2021/8/24ويف
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يك�ون اليوم التايل للدوام
الرسمي هو اخر موعد لتسليم العطاء ويعتر موعد الغلق
املهندس
عبد الستار خملف عليوي
املدير العام
رئيس جملس االدارة

/11م  /د ي ا( 2021/تجهي�ز  215ط�ن اس�اك نحاس�ية قطر
( 2.5mmو  2.7mmباالرق�ام الرمزي�ة  R162/Dو R300/C
املعمل محوالت التوزيع وحس�ب املواصفات الفنية وقائمة جدول
التسليم.
(معلنة للمرة االوىل ) تاريخ الغلق ( )2021/8/23
ي�ر (وزارة الصناع�ة واملع�ادن /رشك�ة دياىل العام�ة) بدعوة
مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقدي�م عطاءاتهم
بموجب الوثائق القياس�ية االلزامية وبعكس�ه يهم�ل العطاء مع
ماحظة ما يأتي :
 � 1ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهل�ن والراغب�ن يف الحص�ول عىل
معلوم�ات اضافي�ة االتصال (رشك�ة دياىل العام�ة ) وعر الريد
االلكرتون�ي ( )WWW.dialacompany.comوكم�ا موضح�ة
بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع ماحظة ما ييل :
أ � املبل�غ التخمين�ي االجم�ايل لكل�ف التصني�ع للمناقص�ة ه�و
( )526750دوالر امريكي (فقط خمس�مائة وستة وعرشون الف
وس�بعمائة وخمس�ون دوالر ال غريها ) يضاف اليه س�عر LME
للنح�اس الجم�ايل الكمية يف يوم فتح العطاءات لغرض احتس�اب
السعر االجمايل للعطاء  ،واصل  CIPمخازن رشكة دياىل العامة
ب � مق�دار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو ( )50054.15
دوالر امريك�ي (فق�ط خمس�ون ال�ف واربع�ة وخمس�ون دوالر
وخمسة عرش سنت ال غريها ) واملطلوب تقديمها مع العطاء
د � ان س�عر بي�ع مس�تندات للمناقص�ة ه�و ( )200000دينار
عراقي ( مائتان الف دينار عراقي)
غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد
ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات
ه� � عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود

العدد 7648
التاريخ 2021/7/15

حمافظة بغداد
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد الرصافة
قسم االرايض التخصيص والتمليك

انذار
اىل الفالح  /صادق جعفر حسن

بالنظر لعدم اس�تغال املساحة املؤجرة لك بموجب عقد املرقم ( )22يف
 1981/11/15امل�رم عىل القطعة املرقمة ( )1/8مقاطعة  3النهروان
البالغ مساحتها ( )4دونم وفق احكام القرار  22لسنة  1974وملجهولية
محل االقامة والرتحالك عن املنطقة وعدم تبليغك باالنذار املوجه لك لذا
ننذرك بوجوب اس�تغالك عقدك خ�ال مدة ( )90يوم من تاريخ النرش
وبعكسه تتخذ االجراءات القانونية لفسخ عقدك واسرتداد االرض منك
وفق االصول

شاكر لعيبي بنيان
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد  /الرصافة

اعالن مساطحة

تعل�ن نقاب�ة املعلمن فرع واس�ط عن اجراء مس�اطحة
علنية لتنفيذ البناية عىل العقار املرقم (  ) 30الراي بناية
نقابة املعلمن قطاع العزيزية والبالغة مساحتها  25و 62
و  6أولك بنظام املساطحة واستنادا اىل قانون بيع وايجار
ام�وال الدول�ة رقم  21لس�نة  2013واعتب�ارا من 7 / 26
 2021 /ولغاي�ة  2021 / 8 / 2فعىل الراغبن باالش�رتاك
الحضور اىل مقر نقابة املعلمن فرع واس�ط مستصحبن
معه�م التامينات القانونية البالغة  % 10وبصك مصدق او
خط�اب ضمان مصدق من قبل املرصف ومن ترس�و عليه
املساطحة يتحمل االعانات بالجريدة الرسمية .

محكمة بداءة العباسية
العدد /509ب2017/
التاريخ 2021/6/24
اعان
بناء عىل القرار الص�ادر عن هذه املحكمة بالعدد /509ب2017/
يف  2017/12/26واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع القطعة تسلس�ل 32
مقاطع�ة  1املويه�ي بيعا فان ه�ذه املحكمة تعل�ن بيع القطعة
املذكورة اعاه واملبينه اوصافها ادناه بانها ارض جيدة الخصوبة
وقريبة من مصادر املياه والش�ارع العام ومراكز التس�ويق فعىل
الراغب�ن بال�رشاء مراجعة املحكم�ة خال ثاثن يوم�ا من اليوم
التايل للنرش مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة عرشة
بلمائ�ة من القيم�ة املقدرة والبالغة مائة وس�بعة وثاثون مليون
وستمائة الف دينار وش�هادة الجنسية العراقية ويتحمل املشرتي
رسم التسجيل واجور الداللية وفقا الحكام القانون
االوصاف :
 � 1جنسها زراعية تسقى سيحا
 � 2نوعها مملوكة للدولة
 � 3مساحتها  27دونم و  13اولك
القايض
طال سلمان مهدي
������������������������������������������������������
هيئة االعام واالتصاالت
مكتب الفرات االوسط
لجنة االعانات
السيد مرتىض ويف سلمان  /محافظة النجف االرشف
انذار
تهديكم هيئتنا اطيب تحية ..
استنادا اىل الصاحيات املخولة لنا بموجب االمر ( )65لسنة 2004
الناف�ذ تقرر انذاركم بمراجعة الهيئة خال مدة اقصاها ( )15يوم
تب�دأ من الي�وم التايل لتاري�خ تبليغكم بكتابنا هذا لغرض تس�ديد
مبلغ الغرامة املفروضة عليكم والبالغة  500,000خمس�مائة الف
دينار اس�تنادا اىل الفق�رة رابعا 3 /د 4/من قرار مجلس الس�ادة
االمن�اء املرق�م م ص  6يف  2018 /2/21باالضافة اىل توقيع تعهد
بدف�ع غرامة مالي�ة مقداره�ا  100,000,000مئ�ة مليون دينار
عراقي يف حال تكرار املخالفة املتضمنة قيامكم باس�تخدام اجهزة
ال س�لكية تس�تخدم يف الغ�ش وبخاف�ه تتحملون كاف�ة التبعات
القانونية واملالية

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /511ج2021 /
التاريخ 2021 /7 /8
إىل املتهم الهارب
 � 1جابر عزيز عبد حسن الحاتمي
 � 2كامل عزيز عبد حسن الحاتمي
 � 3يحيى عزيز عبد حسن الحاتمي
اعان غيابي
حيث أنكم متهمن بالدعوى املرقمة  /511ج 2021 /واملش�تكي
فيها عيل عزيز عبد وفق املادة  432عقوبات وبداللة مواد االشرتاك
 49/48/47منه وملجهولية محل إقامتكم تقرر تبليغكم للحضور
أمام ه�ذه املحكمة بموع�د املحاكمة املواف�ق  2021 /8 /15ويف
حالة عدم حضوركم تجري املحاكمة غيابيا ً وفق القانون
القايض
محمد جاسم عبيد
������������������������������������������������������
اعان
تعل�ن ادارة وقف ال بهيش عن اجراء مزايدة علنية لتاجري املحات
املردج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة للوق�ف املذكور فعىل الراغبن
االش�رتاك باملزاي�دة الحضور اىل م�كان الوقف الكائن يف الس�ماوة
الس�وق املسقف الساعة التاسعة من صباح يوم االربعاء املصادف
 2021/8/4مس�تصحبن معهم التامينات القانونية البالغة %20
م�ن ب�دل التقدير ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور النرش
واالعان
ت

نوع الوقف

رقمه

نوع االستغالل

1
2
3

دكان
دكان
دكان

 759غربي
 759غربي
 759غربي

خرازيه
اكسسوارات
صياغة

4

دكان

 759غربي

مالبس عسكرية

دكان
5
ادارة وقف ال بهيش

 759غربي

مخزن

 7رياضة
العدد ( )2416االثنين  26تموز 2021

مهدي عبد الصاحب :نفتقد لثقافة اللعب وتغيري كاتانيتش خاطئ

سوكوب يصل اىل بغداد لقيادة األوملبي يف كربالء

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
م�ن املؤمل ان يصل اليوم إىل العاصمة بغداد املالك التدريبي
ملنتخبن�ا األوملب�ي لكرة الق�دم تأهب�ا ً للدخول يف معس�كر
داخ�ي تحتضن�ه محافظ�ة كربالء ي�وم الثالث�اء تحضريا ً
لالس�تحقاقات املقبل�ة ،بينما اش�ارت مص�ادر مقربة من
اللجنة الفنية يف تطبيعية كرة القدم اىل قرب تس�مية املدرب
عباس عبيد مساعدا ً لسوكوب.
وأرجأت الهيئة التطبيعية يف األس�بوع املايض زيارة املدرب
التش�يكي مريوس�الف س�وكوب وطاقمه الفني اىل ما بعد
االنته�اء من عطلة عي�د األضحى املبارك بس�بب اإلجراءات
الروتيني�ة الت�ي تتعل�ق بمتطلب�ات الحصول عىل س�مات
دخوله�م ،فض�ال عن أمور اخ�رى لعل أبرزه�ا تأمني دفعة
أولية من قيمة عقده قبل الرشوع عمليا ً يف التدريبات خالل
هذه الزيارة بحسب االتفاق الذي تم يف الشهر املايض.
وينتظر الوس�ط الريايض ان يعلن مدرب منتخبنا سوكوب،
قائم�ة أولي�ة من العبي ال�دوري املمتاز س�تتم دعوتهم إىل
معسكر كربالء الداخي الذي يأتي ضمن التحضريات لبطولة
غرب آس�يا التي تضيفها اململكة العربية الس�عودية للفرتة
من الثالث لغاية الثاني عرش من ش�هر ترشين األول املقبل،
التي ستس�بق التصفيات اآلس�يوية املؤهلة لنهائيات آسيا

العداء طه حسني يطري للحاق
ببعثة العراق يف طوكيو

رأى املدرب واملحارض الك�روي مهدي عبد الصاحب ان العبينا
يفتقدون لثقافة اللعب والنضوج التكتيكي وهذا ما سيصعب
املهم�ة عىل املدرب الجديد يف نقل أفكاره إليهم خالل  40يوماً،
واصفا قرار استبدال املدير الفني السابق كاتانيتش بالخاطئ،
مثنيا ً يف الوقت نفس�ه عىل كالم وزير الشباب والرياضة بشأن
ضعف املس�توى الفني لدوري الكرة وتقاعس الطواقم املحلية
يف صناع�ة وتطوير املواهب وإكس�ابهم للمهارات األساس�ية
والخططية وهذا ما انعكس سلبيا ً عىل أداء املنتخبات الوطنية
خالل العق�د األخري .وقال عبد الصاحب يف ترصيح خص به “
الصب�اح الري�ايض “ :إن “ املدرب الس�ابق كاتانيتش عمل مع
املنتخ�ب العراق�ي ملدة ثالث س�نوات وغرس يف عق�ول العبيه
فكره التدريبي وأساليبه الخططية يف كيفية التعامل مع العديد
من التكتيكات الهجومية والدفاعية التي تم تشخيصها من قبل
املتخصصني وعليه من الصعوبة بمكان ان يتقبل الالعب العراقي
ً
قائ�ال  ”:هذا من
فك�را خططيا آخر خ�الل  40يوم�اً“.واردف
ش�أنه ان يؤدي اىل خلق العديد من املشكالت الخططية لالعبني،
تؤثر يف نفس�ياتهم السيما انهم يعانون العديد من الضغوطات
بسبب آلية مس�ابقة الدوري املتعبة وابتعاد زمالئهم املحرتفني
يف الدوريات الخارجية عن تشكيل املنتخب خالل املدة السابقة،
وقد أس�همت هذه العوامل يف غياب التوازن يف األداء ،علما بأن

تحت  23عاما التي ستقام يف اوزبكستان العام املقبل.
يف سياق متصل علمت “الصباح الريايض” من مصدر مقرب
من اللجنة الفنية أنها اقرتبت من تعيني املدرب عباس عبيد
ليك�ون ضمن الطاق�م التدريبي ملنتخبن�ا األوملبي اىل جانب
س�وكوب واملدربني املس�اعدين كامل توبي�اس وأندرييتش
كوستوالنس�كي وج�ريي ريبا ،عىل الرغم من وجود أس�مه
ضم�ن بعثة منتخبن�ا الوطن�ي األول الذي يس�تعد للبدء يف
معس�كر تدريبي خارجي م�ن املزمع اقامت�ه يف العاصمة
الرصبية بلغراد يف الرابع من اب املقبل.

فينيسيوس طوق نجاة بيل
يف ريال مدريد

مدرب الصناعات :مباراة اليوم امام الرشطة حياة أو موت
المستقبل العراقي /متابعة

القاسم يستعني برتسانة حمرتفيه لتخطي النجف

المستقبل العراقي /متابعة

ْ
تعرضت مشاركة العراق يف دورة االلعاب االوملبية املقامة يف العاصمة
الياباني�ة طوكيو اىل انتقادات واس�عة من االوس�اط الرياضية والتي
عدته�ا اخفاقة جديدة يف املس�رية االوملبية التي لم تس�فر س�وى عن
وس�ام برون�زي واحد من خ�الل الرب�اع الراحل عبد الواح�د عزيز يف
اوملبي�اد روما عام  ، 1960بينما طالب عدد من املعنيني بفتح تحقيق

المستقبل العراقي /متابعة
أف�اد تقري�ر صحف�ي إس�باني ،ب�أن الربازي�ي الش�اب
فينيس�يوس جونيور ،نجم ريال مدريد ،يمثل األمل األكرب
الس�تمرار الويل�زي جاريث بي�ل مع املرينجي يف املوس�م
املقبل.
وعاد بي�ل إىل ريال مدريد هذا الصيف ،بع�د انتهاء إعارته
لتوتنه�ام ،يف الوق�ت ال�ذي اكتمل�ت في�ه قائم�ة الفريق
امللك�ي م�ن الالعبني ال�ذي يحملون جنس�يات من خارج
االتحاد األوروبي .وبحسب صحيفة ماركا اإلسبانية ،فإن
فينيس�يوس يعترب طوق النجاة لبيل يف ريال مدريد ،وذلك
نظرًا المتالكه جوازي سفر بالجنسية األصلية (الربازيلية)
إضاف�ة إىل ج�واز س�فر إس�باني.وأضافت الصحيفة ،أن
فينيس�يوس حص�ل ع�ىل ج�وازي س�فر من جنس�يتني
مختلفتني ،مما يتيح الفرصة أمام ريال مدريد لتس�جيله
كالعب أوروبي يف قائمته وفتح املجال أمام تس�جيل العب
غري أوروبي جديد.
وبذل�ك ،فإن ري�ال مدريد لن يجد أزم�ة يف اإلبقاء عىل بيل
املوس�م املقبل من الناحية القانوني�ة يف حال قرر اإليطايل
كارلو أنش�يلوتي املدير الفني االحتف�اظ بالالعب الويلزي
ومنح�ه فرص�ة جديدة.ويعترب جاريث بي�ل حاليا كالعب
أجنبي ،بعد انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي.

عاجل وش�فاف للوقوف عىل االس�باب التي آلت لهذه املش�اركة التي
لم تكن عقيمة فحس�ب بل متخلفة الس�باب تتعلق بغياب التخطيط
الفن�ي واالداري املس�بق وال�ذي تعتمد علي�ه جميع الدول املش�اركة
وقب�ل ان نس�تعرض اراء عدد م�ن الرياضيني ال بد لنا من ان نس�لط
الضوء عىل ابرز محطات املشاركة العراقية يف دورات االلعاب االوملبية
والت�ي ب�دأت الول م�رة يف دورة لندن عام  1948وه�و بذلك يكون قد
س�بق غالبية الدول العربية واالس�يوية واس�تمرت مشاركات العراق

مدرب الطلبة :مواجهة الكهرباء
ستكون مصريية
المستقبل العراقي /متابعة

وصف ثائر جس�ام ،مدرب الطلبة،
مب�اراة فريق�ه أم�ام الكهرباء ،يف
الجولة األخرية من الدوري العراقي،
باملصريية.
وقال جسام ،إن «مواجهة الكهرباء
مصريي�ة لن�ا ،فتاري�خ الطلب�ة
وسمعته ال تتحمل كبوة تجربنا عىل
خوض ملحق الهبوط ،وبالتايل تعد
مباراتن�ا مصريية لحفظ تاري�خ النادي،
والالعب�ني يش�عرون بمس�ؤولية ه�ذه
املباراة».وب�ني «مصرينا بني أقدام العبينا
وبالت�ايل نركز ع�ىل مباراتن�ا دون النظر
لبقية النتائج ،فالنقاط الثالث س�تضمن
للطلبة االبتعاد عن امللحق ،والبقاء رسم ًيا
يف الدوري املمتاز ،لذلك نراهن عىل العبينا
لقول كلمة الفصل».
وأوض�ح «الفريق جاهز تمامً ا باس�تثناء

َنف�ى امل�درب ق�يص من�ري االنب�اء التي
ت�واردت عن غي�اب الالعب�ني املحرتفني
يف ك�رة القاس�م عن لق�اء فريق النجف
ضم�ن الجولة االخرية م�ن دوري الكرة
املمتاز والذي س�يقام عىل ملعب االخري
االثنني.
وق�ال من�ري ل�”الصب�اح الري�ايض” ان
املحرتف�ني املغرب�ي زكري�ا االبراهيم�ي
والسنغاليني ديمبا وداوودا سيتواجدون
م�ع الفريق يف املب�اراة وان االخبار التي
تواردت بمغادرتهم العراق لقضاء عطلة
العيد مع ذويهم عارية عن الصحة ال بل

المستقبل العراقي /متابعة

ان هن�اك ارصارا وعزيمة م�ن قبلهم يف
خوض اللقاء وتحقيق الفوز.
واك�د ان مب�اراة فريقن�ا م�ع النجف ال
تختل�ف عن بقية املباريات الننا نس�عى
الثبات جدارتنا بالتواجد يف دوري الكبار
املوس�م املقبل واعتقد ان اللقاء سيكون
نديا للغاية يف ظل سعي النجف لتحسني
موقعه يف قائمة الدوري.
واوض�ح ان عطل�ة العي�د اقترصت عىل
ثالث�ة اي�ام وم�ن ث�م ع�اود الالعب�ون
وحداتهم التدريبية .
وكان فريق القاسم قد تعادل يف مباراته
االوىل م�ع النجف والتي جرت عىل ملعب
الكف�ل بهدف ل�كل منهم�ا بينما ضمن

أك�د تقري�ر صحفي إيط�ايل ،أن بوروس�يا دورتموند ينوي
تقدي�م ع�رض أويلّ ،ليوفنت�وس م�ن أجل ضم أح�د نجوم
الس�يدة العجوز ،خالل املريكاتو الجاري.ويسعى بوروسيا

الالعب وكاع رمضان الذي تش�اىف مؤخرًا
من فريوس كورونا ،وجاهزيته البدنية ال
تسعفه لخوض املباراة ،أما بقية الالعبني
فه�م يف أتم الجاهزية ونأمل أن نخرج من
املباراة بنقاطها الكاملة».
يذك�ر أن الكهرب�اء يحت�ل املرك�ز ال�14
برصي�د  41نقط�ة ،فيم�ا يحت�ل الطلبة
املركز ال� 17ب�� 36نقطة بفارق األهداف
عن صاحب املركز ال� 18الذي س�يخوض
ملحق الهبوط.

ع�ىل مدار جميع الدورات باس�تثناء دورتي عام  1952يف هلس�نكي
وعام  1956يف ملبورن وال بد من االشارة هنا اىل ان مشاركات العراق
الكروية انطلقت يف دورة موسكو االوملبية ومن ثم دورة لوس انجلس
ع�ام  1984وس�يئول عام  1988ودورة اثينا ع�ام  2004والتي كانت
من افضل املش�اركات العراقية وح�ل فيها منتخبن�ا االوملبي باملركز
الرابع بقيادة املدرب عدن�ان حمد ولغرض معرفة ردود االفعال حول
املشاركة العراقية الحالية استطلعنا اراء بعض املعنيني.

دورتموند الس�تغالل رغبة مدافع يوفنتوس ،الرتكي مرييح
ديم�ريال يف مغ�ادرة بيانكون�ريي ه�ذا الصي�ف ،إذ يتطلع
للحصول عىل فرصة أكرب للعب.وبحس�ب ش�بكة «س�كاي
س�بورت إيطالي�ا» ،ف�إن يوفنتوس منفتح ع�ىل بيع العبه
الرتكي ،مقابل  35مليون يورو.وأضاف التقرير ،أن ديمريال

غياب الرجل املناسب
شدد العداء عباس لعيبي عىل ان املشاركة العراقية الفقرية يف اوملبياد
طوكيو اسبابها عدم وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب من حيث
الجوانب االدارية والفنية مما تسبب يف خلق ارباك واضح عىل مختلف
االصعدة الرياضية وس�بق ان قلنا ومازلنا نقول ان الرياضة العراقية
ولالس�ف الش�ديد تعتمد عىل املجامالت والعالقات الش�خصية وليس
هناك مكان للطاقات التي يمكنها ان تقفز بالواقع الريايض.

ألفيس يشكك يف طرد لويز أمام كوت ديفوار
المستقبل العراقي /متابعة
أك�د داني ألفي�س ،قائد املنتخ�ب الربازيي يف
أوملبي�اد طوكي�و  ،2020عق�ب التع�ادل أمام
كوت ديفوار (س�احل الع�اج) ،يف ثاني مباراة
يف البطولة ،أنه يج�ب «تقدير» الجهد الكبري»
ال�ذي قدم�ه «راقصو الس�امبا» أم�ام فريق
«األفيال».وتح�دث ألفيس ،الذي يبحث يف البلد
اآلس�يوي عن اللقب الوحيد الذي يفتقده إليه

يف مس�ريته الطويلة والناجحة ،عن تأثري طرد
زميله دوجالس لويز يف وقت مبكر من املباراة،
قائ�ال «هذه ه�ي ظ�روف اللعبة الت�ي يجب
التغلب عليها.
لقد كانت لعبة لدي ش�كوك حول ما إذا كانت
تس�تحق الط�رد أم ال ،ولك�ن ه�ذا ج�زء من
اللعب».
إال أن الالع�ب الس�ابق بفريق�ي برش�لونة
وإش�بيلية ،ال يعتق�د أن ط�رد زميل�ه جع�ل

املب�اراة أصعب ،موضح�ا« :لقد تمكنا
من خلق أفضل ف�رص التهديف .نحن
فري�ق وعلين�ا أن نقدر الجه�د الكبري
الذي بذلناه».
وستس�عى الربازي�ل ،الت�ي تداف�ع عن
لقبه�ا األوملبي الذي أحرزت�ه قبل خمس
سنوات يف ماراكانا ،لحس�م تأهلها للدور
ربع النهائي يف مواجهة يوم األربعاء املقبل
أمام السعودية.

رونالدو ينهي الشكوك حول مستقبله

المستقبل العراقي /متابعة

أنهى الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو ،نجم يوفنتوس،
الشكوك حول مستقبله يف املوسم املقبل.
وينته�ي عق�د رونال�دو مع الي�ويف يف صي�ف ،2022
وزعم�ت العدي�د من التقاري�ر أن ص�اروخ ماديرا قد
ال يكم�ل مس�ريته م�ع الس�يدة العجوز.ونرش موقع

القاس�م البقاء بدوري الكرة املمتاز بعد
ان جمع احدى واربعني نقطة اثر فوزه
يف مبارات�ه االخرية عىل الس�ماوة بثالثة
اهداف مقابل هدفني.
ويف س�ياق اخ�ر اكم�ل امل�درب جعف�ر
رسحان متطلبات الحصول عىل شهادة
التدريب الدولية بروفنش�نل والتي عادة
ما تمنح للمدربني الذين ينالون ش�هادة
تدريب دولية من املستوى االول.
وقال رسحان :ان الحصول عىل الشهادة
جاء بعد مس�رية طويلة من املشاركات
يف ال�دورات التدريبي�ة الت�ي اقيم�ت يف
العراق والعاصمة االردنية عمان اضافة
اىل معايشة ميدانية مع فريق الرشطة.

مدافع يوفنتوس عىل رادار دورمتوند

انتقادات رياضية واسعة ملشاركة العراق األوملبية

المستقبل العراقي /متابعة

ينافس عىل الوصافة ويبحث عن مقعد آسيوي وبالتايل
املب�اراة ل�م تك�ن س�هلة إطالقا».وب�ني« :تحدثت مع
الالعبني عن أهمية نقاط املباراة التي ستدفعنا لتجنب
ضغط مباراة حاسمة قد تهدد وجود الفريق يف املمتاز
وبالتايل مباراة الرشطة س�تكون بمثابة حياة أو موت
لفريقنا».وأش�ار« :الالعب�ون بجاهزي�ة جيدة واصلنا
تدريباتنا خالل الفرتة املاضية ونأمل أن نوفق يف املباراة
والخ�روج منها بالنقاط الثالث».يش�ار إىل أن الرشطة
يحتل املرك�ز الرابع برصيد  71نقطة فيما يحتل أمانة
بغداد املركز الثامن عرش برصيد  36نقطة.

أك�د م�درب الصناع�ات الكهربائي�ة ع�ادل نعم�ة أن
مب�اراة اليوم أمام الرشط�ة ال تحتمل أي تهاون وأنهم
س�يلعبون م�ن أجل الف�وز لتف�ادي ملح�ق الهبوط.
ويخ�وض الصناع�ات الكهربائي�ة مبارات�ه األخرية يف
ال�دوري أمام الرشط�ة يف ملعب ن�ادي الصناعة.وقال
نعم�ة« :مب�اراة الغ�د يف غاي�ة األهمية حيث نس�عى
لتف�ادي ملحق الهبوط أم�ام نادي س�امراء ،باملقابل
ن�درك أن الرشطة يبحث ع�ن النقاط الثالث ألنه مازال

المستقبل العراقي /متابعة
يتوج�ه العداء طه حس�ني ،الي�وم إىل العاصم�ة اليابانية
طوكيو ،من أجل االلتحاق ببعثة العراق املش�اركة يف دورة
األلعاب األوملبية.
وق�ال الدكتور زي�دون ج�واد ،املدير الفني التح�اد ألعاب
القوى العراقي ،يف ترصيحات خاصة لكووورة ،إن الالعب
طه حس�ني عاد مؤخرا من معس�كر تدريبي أقيم يف تركيا
تحضريا لدورة األلعاب األوملبية تحت إرشاف مدربه خزعل
جبار.
وأضاف أن حس�ني سيش�ارك يف منافس�ات ألعاب القوى
الت�ي تنطل�ق ي�وم  30يوليو/تم�وز الج�اري يف طوكيو،
وتحديدا بسباق  400مرت.
وأش�ار إىل طه حس�ني ،من املواهب الش�ابة الت�ي يعدها
االتح�اد العراقي لبطوالت مقبلة ،حيث س�بق وأن خطف
الوس�ام الذهبي لس�باق  400مرت يف البطولة العربية التي
أقيمت مؤخرا يف تونس.
وأوضح أن طه سيصل إىل طوكيو الثالثاء ،ونأمل أن تكون
مشاركته مميزة ويحقق من خاللها رقم شخيص وينجح
يف بلوغ النهائي.
يذكر أن العراق يش�ارك يف األوملبياد بثالثة رياضيني ،حيث
ودع محم�د ري�اض منافس�ات التجدي�ف من ال�دور ربع
النهائي وغادرت الرامية فاطمة عباس املسابقة من الدور
األول.

الكرة العراقية ال تملك الالعب السوبر والقائد الفعي يف املنتخب
حتى هذه اللحظة «.وارجع أسباب ذلك إىل أن “ الالعب العراقي
ال يمتلك ثقافة اللعب الكروية كالتي يحملها نظريه االوروبي أو
اسوة بالفرق املتقدمة يف آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية املثقلة
باملحرتف�ني ،فضال عن أن جمي�ع مواهبنا لم تخضع اىل التدرج
الس�ليم خالل مرحلة الفئ�ات العمرية بس�بب التدريب القديم
وغي�اب املتخصصني يف تلك الفئة كما عملت قطر والس�عودية
واليابان وقد بانت الهوة كثريا ً بيننا وبينهم السيما خالل العقد
األخري «.وبش�أن تسمية املدرب الجديد ملنتخبنا الوطني تساءل
عب�د الصاحب“ :هل تكفي مدة  40يوما ً إلعداد وتهيئة املنتخب

لتصفي�ات مهمة ونح�ن ال نزال نبحث عن م�درب عوضا عن
السابق وهل وفرنا له مباريات تجريبية قوية كي نستفيد منها
يف املعس�كرات التدريبية وإلعداد الالعب بدنيا ً ونفسيا ً ومهاريا ً
وتكتيكيا ً او ملقارعة الفرق القوية التي قطعا ً أنها بدأت تستعد
وتعمل وتخطط بصورة صحيحة « .ووصف “خطوة االستغناء
ع�ن امل�درب الس�لوفيني سرتيش�كو كاتانيت�ش بالخاطئة”،
مطالب�ا ً القائم�ني عىل ملف الكرة “ برسع�ة االتصال به ثانية
إلكم�ال مهمته واالبتعاد عن التدخل يف عمل�ه وبات لزاما ً عىل
الهيئة التطبيعية ووزارة الش�باب واالعالم والصحافة الوقوف
مع�ه ودعم اس�ود الرافدي�ن يف التصفيات الحاس�مة «.واتفق
عب�د الصاحب كثريا ً مع “طروحات زميله الس�ابق يف املنتخب
ونادي الطلبة وزير الش�باب والرياض�ة الكابتن عدنان درجال
ال�ذي قدمها خالل الندوة الحوارية االخرية أقيمت يف األس�بوع
املايض ان مس�توى الدوري العراقي ضعي�ف ويفتقد للمهارات
املميزة باإلضافة اىل الطواقم املحلية يف صناعة وتطوير املواهب
واكس�ابهم للمهارات األساس�ية والخططية وه�ذا ما انعكس
سلبيا ً عىل أداء املنتخبات الوطنية خالل السنوات السابقة «.ويف
ختام حديثة أش�ار اىل انه “ من خالل متابعته ملباريات الدوري
الحظ غي�اب القدرات البدنية وعدم وجود الجمل التكتيكية مع
تدوي�ر الك�رة وان األندية العراقية ال تلع�ب تحت الضغط وغري
ق�ادرة عىل بناء هجمة منس�قة عن ط�رق التمرير القصري ويف
التصفيات األخرية كانت لياقة الالعبني منخفضة “.

«فوتب�ول إيطالي�ا» فيدي�و وص�ول طائ�رة رونالدو
الخاص�ة ،ظهر الي�وم ،إىل مط�ار كاس�يل يف تورينو
لبدء فرتة اإلعداد مع يوفنتوس.وأش�ار إىل أن رونالدو
س�يبدأ التدريبات ،اإلثنني ،اس�تعدا ًدا لخوض املوس�م
الرابع له بقميص الس�يدة العجوز.يذك�ر أن رونالدو
ارتبط باالنتقال إىل باريس س�ان جريمان ومانشسرت
يونايتد خالل املريكاتو الصيفي الجاري ،لكن وصوله

إىل تورينو اليوم س�ينهي ه�ذه األنباء.يذكر أن
بافي�ل نيدفيد ،نائب رئيس نادي يوفنتوس ،أكد
الي�وم أن الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو ،نجم
وهداف اليويف ،س�يبقى داخل صفوف الفريق
باملوس�م الجديد.وتابع« :سيكون من دواعي
رسوري أن ندع ديباال ورونالدو يلعبان م ًعا..
الدون سيبقى معنا».

مرشح بقوة لالنتقال إىل أتاالنتا أيضا ليحل محل األرجنتيني
كريس�تيان روم�ريو القريب من االنتق�ال إىل توتنهام.ومع
ذل�ك ،فإن دورتموند ينوي الدخ�ول يف الصفقة بقوة ،حيث
يرغ�ب يف تعزي�ز دفاعاته.وانضم ديم�ريال إىل يوفنتوس يف
صيف  ،2019قادمً ا من ساسولو ،مقابل  18مليون يورو.

العراق�ي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخي�رة
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مساحة للرأي

امـضـاءات

رشا عمران

سعدية مفرح

«كومباوند» أثرياء العالـم

أعياد املقربة

 «ماذا ستفعل بكل هذه الثروة التي تملكها؟ سوف أذهب يف رحلة إىل الفضاء بمركبتي الخاصة.يف ع�ام  2019كان�ت ثروة مدير ومؤس�س رشكة أمازون الش�هرية
للتجارة اإللكرتونية ومؤسس�ها جيف بيزوس تبلغ  131مليار دوالر،
فقد نصفها تقريبا عند طالقه من زوجته ماكنزي ،غري أن عام 2020
ال�ذي حمل للبرشي�ة املرض واملوت والحص�ار ،كان بمثابة الهبة له،
حي�ث أصبحت التجارة اإللكرتونية الطريقة األكثر أمانا للتس�وق يف
العالم كله ،ورشكة كرشكة أمازون ،بش�هرتها واتساعها وانتشارها
يف العال�م ،س�وف تكون خيارا مناس�با للراغبني بالتس�وّق ،بدءا من
م�واد التعقيم وأقنعة الوجه ،وص�وال إىل األجهزة الكهربائية املنزلية،
م�رورا بكل ما يمكن أن يحتاجه املرء يف حياته اليومية .هذا ما جعل
جيف بيزوس يعوّض خس�ارة الطالق بالضعف ،حيث وصلت ثروته،
يف األش�هر األوىل م�ن عامنا الحايل ،إىل رقم ّ
أهل�ه ليكون أغنى رجل يف
العالم ،برقم يتجاوز  203.7مليارات دوالر ،ستجعل من كلفة رحلته
إىل الفضاء تش�به كلفة رحلة يقوم بها أحدنا إىل مدينة بحرية يف هذا
الصيف بالغ الحرارة« .سوف أذهب يف رحلة إىل الفضاء» ..هذا أقىص
حل�م ألي كائن ب�رشي ،ال حلم يفوقه يف التخي�ل( ،أن أذهب يف رحلة
سياحية ويف كبسولتي الخاصة) ،بيزوس يمكنه امتالك كل يشء ،من
امللعقة إىل الطائرة ،لكنه تفوّق عىل الجميع ،اش�رتى مركبة فضائية
(نيو ش�يربد)ُ ،
صنعت له خصيصا ،وتدرّب به�ا عىل طريقة التعامل
م�ع انعدام الجاذبية يف الفض�اء .وألنه «بيزنس مان» ،لن يدع فرصة
كهذه تفوته للكسب ،أقام مزادا عامليا ملرافقته .شخص مجهول دفع
ّ
يتمكن من مرافقته
م�ا يقارب  28مليون دوالر وفاز باملزاد ،لكنه لم
لش�خص من الطبقة املتوس�طة يف
لتض�ارب يف املواعي�د .يبدو األمر
ٍ
دولة من العالم الثالث أش�به بخرب من أخبار املواقع الهزلية ،إذ كيف
يعقل أن يدفع أحدهم  28مليون دوالر ثمن أربع دقائق يف الفضاء وال
يذهب ،ليس ألنه مات أو مرض ،بل لتضارب يف املواعيد فقط؟ أما ما
فعله بيزوس ذاته فهو يقع يف بند أغرب من الخيال ،فأن تضع مبلغا
خيالي�ا لتقيض أربع دقائ�ق يف الفضاء ،ال تق ّدم للبرشي�ة أي فائدة،
وال تنف�ع معه�ا تربي�رات املعجبني بأنه�ا تدعم «س�ياحة الفضاء»
املس�تقبلية ،التي س�وف تقترص عىل أثرياء العالم الرتفاع تكاليفها،
لهو أمر فيه من الداللة عىل ما وصلت إليه حال البرشية الكثري.
تس�ببت الحروب والث�ورات والك�وارث الطبيعية (منه�ا كوفيد )19
واالحتب�اس الحراري ،خ�الل العقد امل�ايض ،بترشيد مالي�ني البرش،
ودخول عمالة األطفال وتجارة الرقيق يف الظواهر املوضوعة تحت بند
الخطر ،وفقد املاليني يف العالم وظائفهم ومصادر دخولهم البس�يطة
بسبب الحصار الذي فرضه كوفيد .19

ُ
أصبحت أع ّد نفيس صديقة املقربة .أزورها يف أوقات
منذ سنوات قليلة،
الفرح ،فأجدني وقد اس�تعدت معنى الحياة تحت ظالل املوت .لم أكن،
قب�ل رحي�ل والدتي رحمه�ا الله ،ق�د زرت مقربة يف حيات�ي ،وكنت إن
ً
ُ
ُ
َّ
ناظري ،وأرسعت
أشحت
مصادفة
مررت بمقربة املدينة التي أس�كنها
بخطوات�ي ألتجاوز امل�كان .لم أعرف عنوانها بدق�ة .ولذلك كنت أفاجأ
أحيانا ً بالالفتة املرفوعة فوق بوابتها الرئيس�ة ،لتشري إليها ،فيعرتيني
خفي من س�رية املوت .لكنني عندما ودع�ت والدتي ،وألقيت عىل
فزع
ّ
وجهه�ا النظرة األخرية يف ضيافة املقربة ،أصبح ذلك املكان مألوفا ً جدا ً
بالنسبة إيلّ .كنت بعدها أحاول استغالل كل فرص ٍة للذهاب إليه فأذهب.
وكانت أعيادي تبدأ وتنتهي به ،باملكان الذي أصبح جميالً وأنيقا ً وهادئا ً
ّ
املرتاصة يف نظام بارد .حفظت أماكن الشجريات
بأكوان القبور الرملية
الت�ي تناثرت هنا وهن�اك ،لتحظى بظاللها بع�ض القبور دون غريها،
ّ
تحط عليها يف لحظاتٍ خاطف ٍة
وتمرّنت عىل تمييز أصوات الطيور التي
كان�ت كافية لتأخذ منه�ا لونه�ا الباهت.عندما رحل ش�قيقي رحمه
ترس�خت مكانة املقربة ذاتها يف وجداني عنوانا ً
الله قبل س�نة تقريباًّ ،
ً
حتم�ا ،ولكنه حتى ذلك الوقت
أثريا ً ورضورياً .س�يكون عنواني الدائم
اآلتي أصبح عنوان بهجتي املنتقاة يف فرحة العيد ،وبهجة كل مناس�ب ٍة
تحيل إىل جغرافيات املقابر والطرق املؤدية إليهاْ ،
وإن عىل س�بيل املجاز
أحيان�اً .يف زيارتي املقربة أخرياً ،صباح عيد األضحى املبارك ،بعد غياب
ش�هرين تقريباً ،اكتشفت أن الطريق إىل القرب األول الذي اعتدت زيارته
ً
س�هولة ويرسا ً من ذي قبل .أم ّر بخفة بني القبور يف دروب
أصبح أكثر
ترابي�ة ضيق�ة حفظتها ،حتى لم أعد أخىش ،كم�ا كنت يف البدايات ،أن
تقع خطوات�ي املتعجّ لة يف واحد من القبور .حفظت الش�واهد وأصبح
أهله�ا أصدقائي الس�اكنني يف هيبة امل�وت .أما تلك القب�ور التي ّ
فضل
ذوو أصحابها أن تبقى بال ش�واهد ،فقد كنت أميزها بالحدس وحدها،
لتكون إش�اراتي املستمرّة نحو طريقي إىل القرب األول فالقرب الثاني .ال
طقوس خاصة بي يف زيارة القرب س�وى الس�الم الناب�ع من قلب تورّم
بالشوق والوله .أجلس ألتلو ما أجده يجري عىل لساني من آيات القرآن
الكري�م ،بينما تنغرس أصابع بني حبيبات الرمل والحىص األبيض التي
ّ
تغط�ي القرب .ك�م يبدو املوت أليفا ً عندما يحي�ط بمن نحبّ ! وكم تبدو
القبور أنيقة ومؤنس�ة عندما تحوي أجس�ادهم! كانت درجة الحرارة
تتج�اوز األربعني ،عىل الرغم من أننا ما زلنا يف س�اعات الصباح األوىل،
ً
ً
حانية ،تنبعث م�ن قلب كوم�ة الرمل التي
ب�رودة
عندم�ا استش�عرت
ً
ّ
ُ
بحنان بالغ أصابعي .ابتس�مت قليال للفكرة،
تغط�ي قرب أخي ،لرتب َّ�ت
ٍ
لوال أن ش�غلني نحيب ابنته بالقرب مني! لم تكتشف بعد ،هذه الفتاة
العرشيني�ة ،معنى أن يغيب عنا أحبابنا إىل األبد ،بينما هم بالقرب مني
إىل الحد الذي نغمس فيه أصابعنا يف ما يغطي أجسادهم من رمال!

كـاريكـاتـير

نقابة الصحفيني تنعى رئيس فرعها يف بابل
قضى بمضاعفات كورونا

تنع�ى نقابة الصحفي�ني العراقيني الزميل
ع�يل الربيع�ي رئي�س ف�رع النقاب�ة يف
محافظة بابل الذي وافته أملنية امس االحد
اثر مضاعف�ات صحية الصابته بفايروس
كورونا.
ويعد الزميل الفقيد من بني رؤساء فروع
النقاب�ة املتميزين كونه عم�ل بكل تفاني
واخ�الص وجدي�ة ونزاهة يف مج�ال عمله
املهن�ي واالداري والوظيفي وعرف بدماثة
اخالقه وحبه لزمالئه وحرصه عىل متابعة
شؤون الصحفيني واالعالميني يف املحافظة

تعزية

وعالقاته املتميزة يف كل املجاالت التي عمل
فيها مما جعلته انس�انا خلوقا امتلك حب
االخرين واحرتامهم وبفقده تكون النقابة
قد فقدت احد ابرز اعضائها الفاعلني.
ويف الوقت الذي تعزي فيه نقابة الصحفيني
العراقيني عائلة الفقيد وزمالئه وأصدقائه
واالرسة الصحفية يف محافظة بابل فأنها
تبتهل إىل الباري عز وجل أن يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله
وذويه ومحبيه جميل الصرب والسلوان .
انا لله وانا اليه راجعون .

ألصني تزيل ألستار عن أرسع قطار يف العالـم
برسعة  600كيلو مرت

وفق�ا لتقرير صادر ع�ن وكالة أنباء ش�ينخوا “غادر القط�ار املغناطييس
الصين�ي الجدي�د فائق الرسعة خط اإلنتاج  ،برسع�ة قصوى مصممة تبلغ
 600كيلومرت يف الساعة  ،مما يجعلها أرسع مركبة أرضية يف العالم.
وأضاف�ت الوكالة :تم ع�رض نظام النق�ل املغناطييس الجدي�د ألول مرة يف
مدينة تشينغداو الساحلية يف مقاطعة شاندونغ برشق الصني.
وأش�ارت إىل أن�ه “وفقا ملؤسس�ة الس�كك الحديدي�ة الصيني�ة (، )CRRC
طورت الصني بش�كل مس�تقل النظام  ،الذي يمثل أحدث اإلنجازات العلمية
والتكنولوجية للبالد يف مجال النقل بالسكك الحديدية”.

العراق�ي

نتائج اجيابية لزيادة الفرتة الفاصلة
بني جرعتي فايزر

أتق�دم بأس�مي وجميع منتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل
العراقي للصحافة والنرش ( جريدة املستقبل العراقي و
وكالة أنباء املس�تقبل ) بأحر التعازي وأصدق املواس�اة
اىل ( االرسة الصحفي�ة العراقي�ة ) وذل�ك بوفاة املرحوم
الزمي�ل ( عيل الربيع�ي ) رئيس فرع نقاب�ة الصحفيني
العراقي�ني يف بابل والتعزي�ة موصول�ة اىل عائلة الفقيد
وزمالئه وأصدقائ�ه واالرسة الصحفية يف محافظة بابل
سائالً املوىل تبارك وتعاىل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ومغفرت�ه وأن يس�كنه فس�يح جنان�ه وأن يله�م أهله
ومحبيه الصرب والسلوان.

علي الدراجي
رئ���ي����سم��ج��ل����ساالدارة

اللوز يقلل خطر الوفاة املبكرة!
يتمتع اللوز بالعديد من الفوائد ،حيث ينتمي
إىل فئ�ة الربوتين�ات الصحي�ة الت�ي تق�وي
القل�ب .واآلن ثبت أن اللوز ل�ه تأثري إيجابي
عىل عمليات التمثيل الغذائي.
كل ع�ام يتزاي�د ع�دد مرىض الس�كري عىل
كوكبنا بشكل كبري ،وهو ما يرتبط بانتشار
النظام الغذائي الغربي والس�منة وانخفاض
النش�اط البدن�ي .من املهم تحدي�د األطعمة
الت�ي توفر بعض الفوائ�د الصحية األيضية،
وله�ا تأث�ري إيجابي ع�ىل التمثي�ل الغذائي،
وكذلك مستويات األنسولني .يمكن أن يكون
ً
وفقا لدراس�ة
أحد ه�ذه األطعمة هو اللوز،
نرشت يف مجلة .Frontiers in Nutrition
تم تقس�يم  275ش�ا ًبا ترتاوح أعمارهم بني
 16و  25عامً �ا من مومب�اي إىل مجموعتني.

تلق�ى املش�اركون يف املجموع�ة األوىل 56
جرامً �ا من اللوز الخام يوم ًيا ،وهو ما يعادل
حوايل  5حبات م�ن املكرسات ،ويف املجموعة
الضابطة ،تناول�وا وجبات خفيفة مصنوعة
من أنواع مختلفة م�ن الدقيق والتوابل .كان
هؤالء األش�خاص يتناولون وجبات خفيفة

مرت�ني يف الي�وم ،لكنهم حافظ�وا عىل نمط
حياة معتاد ونظ�ام غذائي طبيعي يف جميع
النواح�ي األخ�رى ،فضالً عن نظ�ام تمارين
رياضي�ة .يش�ار إىل أن كل املش�اركني يف
التجربة كان لديهم عالمات أيضية تش�ري إىل
مقدمات السكري.
أجري�ت الدراس�ة ع�ىل م�دى ثالثة أش�هر.
اتض�ح أن�ه يف مجموع�ة الل�وز كان هن�اك
انخفاض كب�ري يف م�ؤرشات الهيموجلوبني
الغليكوزيالت�ي ،مم�ا يش�ري إىل الق�درة عىل
التحكم يف مستويات السكر يف الدم .كما حدث
انخفاض يف مس�توى الكوليسرتول «الضار»
وزيادة يف مؤرش الكوليس�رتول «الجيد» ،ويف
النهاي�ة انخفض�ت ً
أيضا مس�تويات مؤرش
االلتهاب  6-Ilيف هذه املجموعة.

إنستغرام يطرح خاصية محاية املستخدمني من التحرش
طرحت رشكة «إنستغرام» خاصية جديدة يف
تطبيقها تس�مح بحماية أكرب للمستخدمني
من التحرش واإلس�اءات سواء عرب اإلنرتنت
أو يف الواقع .قال أدم موسريي ،رئيس رشكة
«إنستغرام»« :الخاصية الجديدة التي تسمى
«الحدود» تس�تهدف الحماي�ة من مثل هذه
املمارس�ات من خالل السماح للمستخدمني

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تصدر ع��ن مؤسس��ة المس��تقبل العراقي��ة
للصحاف��ة والطباع��ة والنش��ر

بوقف وصول الرسائل مؤقتا ً إذا شعروا أنهم
مستهدفون برسائل مسيئة» ،بحسب ما ذكر
موقع « .»techcrunchوتابع موس�ريي« :ال
م�كان للعنرصية والتحري�ض عىل الكراهية
يف إنستغرام ..يجب أن يشعر الناس بالراحة
وأن يش�عروا باألمان يف التعبري عن أنفسهم
عند اس�تخدام إنس�تغرام ونح�ن نعمل من

ه�ات�ف رئاسة التحري�ر
لالشتراك واإلعالن

أجل ضمان كل هذا».
وأضاف« :إنستجرام تستهدف تحقيق هدفني
م�ن خالل الخاصي�ة الجديدة وهم�ا ،تقليل
كمية التحرش عىل منصة إنستغرام إىل أدنى
درجة ممكن�ة ،والثاني توف�ري أدوات يمكن
ملن يتعرض للتحرش واإلس�اءة استخدامها
لحماية نفسه عىل املنصة».

07801969233
07901463050
07709670606

وجدت دراسة بريطانية أن الفرتة الفاصلة األطول بني جرعتي لقاح كوفيد-
 19ال�ذي تنتج�ه رشكة  Pfizerتؤدي إىل زيادة املس�تويات الكلية لألجس�ام
املض�ادة مقارن�ة بالفجوة األقرص ،لكن هناك انخفاضا حادا يف مس�تويات
األجسام املضادة بعد الجرعة األوىل.
وقد تس�اعد هذه الدراس�ة يف توجيه اس�رتاتيجيات التطعيم ضد الس�اللة
املتحورة «دلتا» التي تقلل من فعالية الجرعة األوىل من لقاح كوفيد 19-عىل
الرغم من أن الجرعتني ال تزاالن وقائيتني.
وقال القائمون عىل الدراس�ة التي ترشف عليها جامعة أكسفورد «بالنسبة
للف�رتة الفاصل�ة األطول ب�ني الجرعتني ...تم تحفيز مس�تويات األجس�ام
املضادة املثبطة ضد الساللة املتحورة دلتا بشكل ردئ بعد جرعة واحدة ولم
يتم الحفاظ عليها خالل الفرتة التي تسبق الجرعة الثانية».
وأضاف�وا أنه «بعد جرعتني من اللقاح ،كانت مس�تويات األجس�ام املضادة
املثبطة أعىل مرتني بع�د الفرتة الفاصلة األطول مقارنة بالفرتة األقرص بني
الجرعتني».
الخاليا التائية :هذا و ُيعتقد أن األجس�ام املضادة املثبطة تلعب دورا مهما يف
املناعة ضد فريوس كورونا ولكن ليس بشكل كيل حيث تلعب الخاليا التائية
دورا أيضا .ووجدت الدراس�ة أن مس�تويات الخاليا التائية الكلية كانت أقل
بمع�دل  1.6مرة مع الف�رتة الفاصلة الطويلة مقارنة م�ع جدول الجرعات
ذي الفرتات الفاصلة القصرية من  3إىل  4أس�ابيع ،لكن نسبة الخاليا التائية
«املس�اعدة» الت�ي تدعم الذاكرة املناعي�ة عىل املدى الطوي�ل كانت أعىل مع
الفرتة الفاصلة الطويلة.

كيف تقوم بمنع فيسبوك من مراقبتك

مع تطور التكنولوجيا واالنفتاح العاملي لإلنرتنت  ،أصبحت املعلومات أقوى
س�الح لتوجيه االقتصاد والثقافة العامة  ،وألن فيسبوك هو أشهر منصات
التواصل االجتماعي يف العالم  ،فهو يس�تخدم جمي�ع املعلومات العامة من
أجل اس�تخدمه بطرق مختلفة ويف الوظيفة الجديدة التي قدمها Facebook
هي وظيف�ة التعرف عىل الوجه  ،بالطبع اليشء الحس�اس هو التعرف عىل
وجه�ك وتخزين خصائص�ك تلقائ ًيا  ،لذل�ك إذا كنت أحد هؤالء األش�خاص
الذي�ن يحبون الحفاظ عىل خصوصيتك  ،إليكم هذا يف هذا املقال  ،س�نرشح
كيفية منع التعرف عىل الوجوه عىل .Facebook
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