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وزير الداخلية يزور حمافظتي
كربالء والنجف لالطالع عىل استعدادات
تأمني الزيارة األربعينية
ص2

الكاظمي ناقش «زيادة التبادل التجاري» ..ورئيسي :نعزز عالقتنا ببغداد رغم حماوالت «األعداء»

العراق وإيران :إلغاء «الفيزا» وترسيع الربط السككي
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وكيل وزارة الداخلية
لشؤون الرشطة يلتقي مواطنني
ص2
ويوجه بإنجاز دعاواهم

وزير التخطيط :ال موازنة قبل
االنتخابات وخطط التنمية تعاين
ص3
الكثري من اخللل

اتفق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس
االيران�ي ابراهيم رئييس يف طه�ران ،امس االحد،
ع�ى الغ�اء تأش�رات الدخ�ول ملواطنيهم�ا عرب
املط�ارات حرصا واالرساع بالربط الس�ككي بني
بلديهما.
واك�د الكاظمي ،خ�ال مؤتمر صحايف مش�رك
م�ع رئييس يف طهران ،ان العراق يتطلع إىل أفضل
العاقات م�ع كل دول الجوار وبينها إيران ،فيما
قدم الشكر إليران ولكل من وقف إىل جانب العراق
يف وجه جماعات داعش اإلرهابية.
وأك�د الكاظم�ي أن إي�ران كانت أول من س�اند
العراق يف حربه عى اإلرهاب.
واشار اىل ان العراق يدعم مساعي ايران الحوارية
إلرساء االستقرار يف املنطقة.
ون�وه رئيس الوزراء اىل ان العراق وايران يعمان
عى تحويل امللفات املشركة ملصلحة الشعبني.
واوض�ح ان�ه ناقش م�ع رئي�يس زي�ادة التبادل
التجاري بني البلدي�ن يف ظل رغبة العراق بتعزيز
العاقات مع كل دول الجوار.
وش�دد الكاظم�ي ع�ى ان موق�ف الع�راق ثابت
بالوقوف مع الشعب اإليراني .وقال «ناقشنا مع
الرئيس االيراني مجموعة من امللفات الثنائية بني
البلدين ومنها مش�اريع اقتصادية اس�راتيجية
مثل خط س�كك حديد الش�امجة – البرصة كما
بحثن�ا التبادل التجاري وس�بل زيادت�ه وزيارتي
الي�ران للمرة الثانية هذه الس�نة يدل عى أهمية
العاقة والروابط بني البلدين».

التفاصيل ص2

مستشار رئيس اجلمهورية :إنجاز مجيع املقرتحـات اخلاصـة بتعديـل الدستـور

الــثــقــافــة :تـــوزيـــع مــنــحــة الــصــحــفــيــني خـــالل أيـــام

ص2

ص2

مؤسسة الشهداء تعلن شمول ضحايا التظاهرات باألرايض
ومبلغ  50مليون دينار
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت مؤسسة الش�هداء ،أمس األحد،
عن شمول الكثر من ضحايا التظاهرات
بتوزيع األرايض ،فيما أشارت اىل أن قلة
التخصيص�ات املالية حالت دون رصف
مبلغ ال�  50مليون للمستحقني.
وقال رئيس املؤسسة ،عبد اإلله النائيل
إنه «تمّت املصادق�ة عى حقوق الكثر
م�ن ضحاي�ا التظاه�رات املش�مولني
بقانون ضحاي�ا اإلرهاب وفقا ً للقانون
رق�م  20لس�نة  2009املع�دل» ،مؤكدا ً
«املصادقة عى م�ا يقرب من  % 80من

اليونان تثني عىل تركيا :لـم نشهد خالف ًا هذا العام
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن رئي�س الوزراء اليوناني كرياكوس ميتس�وتاكيس،
أمس األحد ،أن تركيا لم تس�بب خال هذا العام توترا عى
حدودها مع اليونان كما فعلت العام املايض.
وخ�ال مؤتمر صحف�ي عقد يف مهرجان س�الونيك الدويل
ال�� 85ق�ال ردا عى س�ؤال عم�ا إذا كانت مطال�ب تركيا
املس�تمرة ح�ول إخاء الج�زر اليونانية يف بح�ر إيجة من
الس�اح« :سياس�تنا تجاه تركيا ال تتغر ،فإننا نسعى إىل
عاق�ات جيدة مبنية ع�ى القانون ال�دويل واحرام قواعد
حسن الجوار بشكل كامل».

الكهرباء تسعى
للحصول عىل مراكز تغذيـة
بديلة إلنجاح االنتخابات
ص3

معام�ات ضحايا التظاه�رات يف بغداد
واملحافظات».
وأضاف ،أن»هنالك لجنة مش�ركة من
هيئ�ة التقاعد الوطني�ة وكذلك اللجان
الفرعي�ة التابع�ة ملؤسس�ة الش�هداء
لغرض اإلرساع يف املصادقة عى ملفات
ش�هداء التظاهرات واملصابني» .وأشار
إىل أن «جمي�ع الذي�ن تم�ت املصادق�ة
عى ملفاتهم ،أصبحوا مش�مولني بكل
الحق�وق واالمتيازات الت�ي نص عليها
القانون ،ومنه�ا قطع األرايض يف بغداد
واملحافظات التي أستثنت رشط مسقط
ال�رأس ،إضاف�ة إىل الب�دل ع�ن قطعة

األرض والبالغ  50مليون دينار».
وأوضح أنه «بسبب األزمة املالية ،وقلة
التخصيص�ات ،ل�م تتمك�ن مؤسس�ة
الش�هداء م�ن رصف مبل�غ ال��()50
مليون دين�ار لضحايا اإلرهاب» ،معربا ً
عن «أمله بزيادة مخصصات املؤسسة
لك�ي يت�م اإليف�اء بالتزاماته�ا تج�اه
الشهداء واملصابني».
وفيما يتعلق بملف األرايض يف العاصمة
بغ�داد ،ب�ني أن «هن�اك أزم�ة كبرة يف
ما يخ�ص تخصيص قط�ع األرايض يف
العاصم�ة بغ�داد ،وباإلم�كان اللج�وء
إىل أط�راف بغ�داد أو يحق للمش�مولني

وبحس�ب قانون االنتفاع م�ن األرايض
يف محافظ�ة أخرى» ،مؤكدا ً «اس�تعداد
املؤسس�ة للتع�اون م�ع جمي�ع م�ن
يشملهم القانون».
وأعلن�ت مؤسس�ة الش�هداء ،يف وق�ت
س�ابق ،عن تش�كيل لجنة أم�ر ديواني
رقم  47برئاسة مستشار رئيس الوزراء
هش�ام داود وهيئ�ة التقاع�د الوطنية
وجهات أخرى من أجل االرساع يف انجاز
معام�ات ش�هداء تظاه�رات ترشي�ن
املتبقية ،وكذلك بالنسبة للمصابني.

التفاصيل ص2

الداخلية تكشف آخر تطورات جواز السفر اإللكرتوين وموعد العمل به

وأض�اف «لق�د أثبتن�ا قدرتن�ا ع�ى الدف�اع عن س�يادتنا
وحقوقنا الس�يادية .والجميع يعلم أن حقنا يف الدفاع عن
ال�ذات املنصوص علي�ه يف ميث�اق األمم املتح�دة ال يمكن
املساومة عليه إطاقا».
وقيّ�م رئي�س الحكوم�ة اليوناني�ة إيجابيا عدم تس�جيل
توت�رات ب�ني أثينا وأنقرة يف الس�نة الجارية ش�بيهة بتلك
التي سادت يف العاقات بني الدولتني العام املايض ،وظهور
مجاالت للتفاهم بينهما يف املجال االقتصادي.
وأضاف «بإمكاننا أن نتعاون بش�كل أوس�ع حول مسألة
الاجئ�ني ،وهذا ما رك�زت عليه مناقش�تنا األخرة عندما
تحدثت مع الرئيس (الركي رجب طيب) أردوغان».

اإلعالم األمني 3 :رضبات جويـة تقتـل  6إرهابيني يف كركوك
السفري األمريكي يتحدث عن مساعي بالده لدعم القطاع اخلاص يف العراق

اللجنة األمنية تتحدث
عن «ميزة» لصالح املرشح يف
انتخابات ترشين
ص3

الـمـوصـل:
افتتاح كنيسة «مار بولص
واملطرانية»
ص3

إدارة الزوراء:
ملف التعاقدات لـم يغلق
وهناك صفقة مقبلة
ص7

ص2

ص2

ص2

الثقافة :توزيع منحة الصحفيني خالل أيام
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

حسمت وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار ،أمس االحد ،اعالن موعد
توزيع منحة الصحفيني.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،احمد العلياوي ان «منحة الصحفيني
واالدباء س�تمنح خالل االيام القليلة القادمة» ،كاشفا ً عن» توجيه
كتاب رس�مي م�ن قبل الوزارة اىل مجموعة الجهات التي سيس�تلم
اعضاؤه�ا ومنتس�بوها تلك املنح�ة» .واوض�ح ان «الكتاب تضمن
االرساع بتقديم اسماء منتسبيها ،لتقديم االسماء وقاعدة البيانات
رس�مية تعتمد من قبل الوزارة ولن نعتمد غريها» .وتابع العلياوي،
«تزوي�د ال�وزارة باألس�ماء ليتم توزي�ع  ١٢مليار دين�ار فقط عىل
العدد الكيل ،بعد اس�تحصال مبلغ  ٦ملي�ار دينار اضايف لرفد منحة
الصحفيني من اموال الهيأة العامة للسياحة».
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الكاظمي ناقش «زيادة التبادل التجاري» ..ورئيسي :نعزز عالقتنا ببغداد رغم حماوالت «األعداء»

العراق وإيران :إلغاء «الفيزا» وترسيع الربط السككي

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اتف�ق رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي والرئي�س
االيران�ي ابراهي�م رئييس يف طه�ران ،ام�س االحد ،عىل
الغاء تأش�ريات الدخول ملواطنيهما عرب املطارات حرصا
واالرساع بالربط السككي بني بلديهما.
واكد الكاظمي ،خالل مؤتمر صحايف مشرتك مع رئييس
يف طه�ران ،ان العراق يتطل�ع إىل أفضل العالقات مع كل
دول الجوار وبينها إيران ،فيما قدم الش�كر إليران ولكل
م�ن وق�ف إىل جان�ب الع�راق يف وجه جماع�ات داعش
اإلرهابية.
وأك�د الكاظم�ي أن إيران كانت أول من س�اند العراق يف
حربه عىل اإلرهاب.
واشار اىل ان العراق يدعم مساعي ايران الحوارية إلرساء
االستقرار يف املنطقة.
ون�وه رئيس ال�وزراء اىل ان العراق واي�ران يعمالن عىل
تحويل امللفات املشرتكة ملصلحة الشعبني.
واوضح انه ناقش مع رئييس زيادة التبادل التجاري بني
البلدين يف ظل رغبة العراق بتعزيز العالقات مع كل دول
الجوار.
وش�دد الكاظمي ع�ىل ان موقف الع�راق ثابت بالوقوف
مع الش�عب اإليراني .وقال «ناقشنا مع الرئيس االيراني
مجموعة من امللفات الثنائية بني البلدين ومنها مشاريع
اقتصادية اس�رتاتيجية مثل خط سكك حديد الشالمجة
– الب�رصة كما بحثن�ا التب�ادل التجاري وس�بل زيادته
وزيارتي اليران للمرة الثانية هذه السنة يدل عىل أهمية
العالقة والروابط بني البلدين».
وأك�د الكاظم�ي ان «العراق يري�د أفض�ل العالقات مع
كل دول الج�وار والخ�الص من تبعات الح�روب العبثية
والدكتاتورية وما لحق بالعراق من الحرب عىل داعش».
م�ن جانبه ،عرب رئييس ع�ن ارتياح بل�ده لزيادة حصة
زائريه�ا اىل اربعيني�ة االم�ام الحس�ني يف كرب�الء يف ٢8
م�ن الش�هر الحايل من  30الف اىل  ٦0ال�ف زائر وقال ان
الكاظم�ي ابلغن�ا بإلغاء تأش�ريات الدخول ب�ني العراق
وايران.
وش�دد رئي�يس ع�ىل ان اي�ران والع�راق س�يعززان من
عالقاتهما رغم محاوالت األعداء منع ذلك.

وق�ال «لدينا عالقات عميقة مع الع�راق وهناك قرارات
عدة اتخذت يف االجتماع املشرتك مع الكاظمي».
واشار اىل ان العالقة مع العراق ليست مجرد عالقة جوار
بل هناك عالقة متجددة ووطيدة ونعمل عىل توسيعها .
وقال «اجرينا اجتماعات جيدة مع املس�ؤولني العراقيني
ونعم�ل ع�ىل تعزي�ز العالق�ات يف املج�االت السياس�ية
واالقتصادي�ة والثقافي�ة « ..منوه�ا اىل «ان االه�م يف
االجتماع�ات وجود ارادة لتوس�يع العالق�ات الثنائية يف
شتى املجاالت».
واشار الرئيس االيراني اىل انه قد تم االتفاق عىل االرساع
بالربط الس�ككي بني البلدي�ن والتطرق خالل املباحثات
اىل العالقات املالية واملرصفية بينهما ،موضحا انه قد تم
خالل اجتماعه مع الكاظمي عىل إلغاء تأش�رية الدخول
بني العراق وإيران.
وكان الكاظم�ي ق�د وصل اىل طه�ران ،حيث ق�ال لدى
مغادرته بغداد متوجها اليها انه سيبحث مع مسؤوليها
تعضيد جهود نرش التنمية املس�تدامة وتنس�يق املواقف

من القضاي�ا اإلقليمي�ة والدولية وتدعيم أم�ن املنطقة
واستقرارها.
وترأس الكاظمي ورئييس االجتماع املوس�ع بني الوفدين
العراقي واإليراني حي�ث اكد رئيس الوزراء العراقي فأن
تجدد زيارته اىل إيران ،نّ
يب�ني األهمية التي يوليها العراق
لتعزيز التعاون بني البلدين ،وتطلعه اىل تعضيد الرشاكة
الثنائية.
وأوض�ح أن جمل�ة من الرواب�ط والعالق�ات الوطيدة يف
مختل�ف املجاالت تجمع العراق بجارته إيران ،وإن هناك
رغبة يف توس�عة التبادل التج�اري واإلقتصادي ومجمل
ساع التخاذ
نواحي الرشاكة البينية .وأش�ار ىل أن العراق ٍ
خط�وات مهم�ة فيما يتعل�ق باإللتزام�ات املالية تجاه
إيران ،وعمليات كري شط العرب.
كم�ا كش�ف عن ني�ة الع�راق إتخ�اذ ق�رار برفع رشط
الحص�ول مس�بقا ً عىل س�مات الدخ�ول أم�ام الزائرين
اإليراني�ني القادم�ني ع�ن طريق املط�ارات ،وذل�ك بعد
انقضاء مراس�م إحي�اء ذكرى أربعينية اإلمام الحس�ني

نّ
وب�ني أن األجهزة الحكومي�ة العراقية
(عليه الس�الم)،
تب�ذل قصارى جهدها إلنجاح وتس�هيل هذه املناس�بة
أمام املشاركني القادمني من جميع الدول اإلسالمية.
وثمنّن الرئي�س االيراني من جانبه ،خط�وة الكاظمي يف
تسهيل دخول الزونّار اإليرانيني املشاركني يف إحياء ذكرى
أربعينية اإلمام الحس�ني (عليه الس�الم) ،كذلك الجهود
الثنائية املبذولة يف ترسيع الرنّبط السككي بني البلدين.
وأكد رئييس رغبة حكومته يف تعزيز العالقات االقتصادية
والتجارية مع العراق ،حيث تضع هذا املسعى يف مصاف
أولوياته�ا ،نّ
مذكرا ً ب�أن الجمهورية اإلس�المية اإليرانية
قوي ومقتدر س�يخدم املنطقة،
عراق
تؤمن ب�أن وجود
ٍ
ٍ
مثلما يصب يف صالح العالقات اإليجابية بني البلدين.
وأض�اف أن الع�راق نجح يف االضطالع ب�دور محوري يف
املنطق�ة عرب تعزي�ز الرشاك�ة االس�رتاتيجية عىل وفق
مب�ادئ دعم االس�تقرار ،والتعاون والصداق�ة؛ من أجل
ترسيخ أسس السالم واالزدهار.
وتعترب زيارة الكاظمي هذه اىل طهران التي ستستغرق
يوما واح�دا االوىل لزعيم عربي أو أجنبي اليران منذ تويل
ابراهيم رئييس رئاسة البالد يف الرابع من آب املايض.
وقال مص�در حكومي عراق�ي ان زي�ارة الكاظمي هي
الثاني�ة له منذ توليه رئاس�ة الحكوم�ة العراقية مطلع
أي�ار امل�ايض واألوىل منذ ت�ويل ابراهيم رئييس الرئاس�ة
اإليرانية.
واش�ار اىل ان الكاظمي يسعى اىل تعزيز مساعي العراق
لتحقي�ق ت�وازن يف عالقاته�ا االقليمية وبح�ث التعاون
االمني واالقتصادي والتجاري بني البلدين وتزويد العراق
بالطاق�ة الكهربائي�ة من خ�الل تصدير الغ�از االيراني
اليه.
ويرك�ز الكاظم�ي منذ تولي�ه منصبه الحايل ع�ىل ابعاد
وع�دم الدخ�ول طرفا ً يف
املح�اور
الع�راق عن سياس�ة
ِ
ِ
واالنفت�اح االيجاب�ي
والدولي�ة
االقليمي�ة
الص�راع�اتِ
ِ
ع�ىل ال�دو ِل يف نطاق عمق�ه العربي وجواره اإلس�المي
والتزاماته الدولية.
واوضح املصدر ان املباحثات تش�مل يف هذا اإلطار ايضا
الدور العراقي يف ترتيب جوالت الحوار السعودي االيراني
يف بغداد عىل مدى االشهر االربعة االخرية والتي ينتظر ان
تستأنف يف وقت قريب.
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مستشار رئيس اجلمهورية :إنجاز مجيع
املقرتحات اخلاصة بتعديل الدستور
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مستش�ار رئيس الجمهورية
إس�ماعيل الحديدي ،أم�س األحد،
إنج�از جميع املقرتح�ات الخاصة
بتعديل الدستور.
وق�ال الحديدي للوكالة الرس�مية،
إن «لجنة التعديالت الدس�تورية تم
اختياره�ا من ش�خصيات قانونية
ودستورية مهتمة بالشأن العراقي
ً
فض�ال عن
وم�ن جمي�ع األطراف،
مس�اهمة املحافظ�ات يف عملي�ة
التعدي�الت الدس�تورية» ،الفت�ا ً إىل
أن «هذه اللجنة ش�كلت يف رئاسة
الجمهورية» .وأضاف ،أن «اللجنة
اس�تكملت جمي�ع املقرتح�ات
وعملت عىل املواد الخالفية وقدمت
املقرتح�ات وتم تثبيتها يف رئاس�ة
الجمهورية» ،مبينا ً أن «هناك لجانا ً

أخرى يف رئاس�ة الوزراء مهتمة يف
الشأن نفسه».
م�ن جانب آخ�ر أوض�ح الحديدي،
أنه «يجب أن تك�ون هناك ضوابط
للس�لوك االنتخاب�ي املس�تقبيل
للعملي�ة االنتخابي�ة يف انتخاب�ات
ترشين بني القوى السياس�ية وبني
األطراف املعنية بهذا األمر».
وبني أن «رئاسة الجمهورية تعمل
بكل جد إلنجاح العملية االنتخابية
والحف�اظ ع�ىل ش�فافية ونزاه�ة
االنتخاب�ات لك�ي تخ�رج بنتائ�ج
حقيقي�ة بعي�دة ع�ن التزوي�ر»،
مش�ريا ً إىل رضورة «إرشاك جمي�ع
القوى السياس�ية لوض�ع ضوابط
وسلوك بني جميع األطراف للحفاظ
ع�ىل روح وجوه�ر ه�ذه العملية
االنتخابي�ة م�ن أج�ل إنجاحه�ا يف
انتخابات ترشين».

وزير الدفاع ينعى اللواء الركن
هشام عبد فياض الفهداوي
بغداد  /المستقبل العراقي
نع�ى وزير الدفاع جمعة عناد ،أمس األحد ،املس�ؤول يف مديرية املفتش�ية
العسكرية التابعة لوزارته ،اللواء الركن هشام عبد فياض الفهداوي ،الذي
قىض يف وقت سابق من اليوم جراء «حادث سري مؤلم».
وكت�ب عن�اد ،يف تدوينة عىل توي�رت« ،أتقدم بأح�ر التعازي واملواس�اة اىل
ذوي الفقيد مدير مفتش�ية صنف املدفعية يف املفتش�ية العسكرية ،اللواء
الركن هشام عبد فياض الفهداوي ،والذي وافته املنية صباح اليوم ،نتيجة
لحادث سري مؤلم».

اللجنة األمنية تتحدث عن «ميزة» لصالح
املرشح يف انتخابات ترشين

وزير الداخلية يزور حمافظتي كربالء والنجف لالطالع عىل استعدادات تأمني الزيارة األربعينية
بغداد  /المستقبل العراقي
ناق�ش وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان
الغانم�ي ،أمس األح�د ،يف محافظة
كربالء املقدسة ،خطة واستعدادات
زيارة اربعينية اإلمام الحس�ني عليه
الس�الم .وذكر مكتب�ه يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
«األخ�ري وص�ل ،اىل محافظة كربالء
املقدس�ة ،عىل رأس وف�د امني ضم
رئي�س اركان الجي�ش و نائب قائد
العملي�ات املش�رتكة وقائد الرشطة

اإلعالم األمني:
 3رضبات جويـة تقتـل
 6إرهابيني يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت خلية اإلع�الم األمن�ي ،أمس
االحد ،عن تنفيذ ثالث رضبات جوية
يف كركوك ادت اىل مقتل  ٦إرهابيني.
وذك�ر بي�ان للخلية تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه أن «الق�وات
األمني�ة تواص�ل متابع�ة تح�ركات
العن�ارص اإلرهابي�ة يف مختل�ف
قواط�ع العمليات ،فبع�د أن حاولت
مجموع�ة إرهابي�ة التع�رض ع�ىل
إح�دى نق�اط الل�واء  ٢0يف الفرق�ة
الخامس�ة بالرشطة االتحادية ضمن
محافظ�ة كركوك ،ت�م توجيه طائرة
مس�رية للبحث عن ه�ذه املجموعة
اإلرهابي�ة ،وبعد رصدها ت�م توجيه
طائرات القوة الجوي�ة للمعالجة ،اذ
نف�ذت ثالث رضبات جوية عىل محل
تواجدهم».
وأضاف البي�ان أن «قوة من الرشطة
االتحادي�ة خرج�ت لتفتي�ش املكان
وعث�رت ع�ىل  ٦قت�ىل م�ن عن�ارص
عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة ،فضال
عن حزام ناس�ف وكامريات واسلحة
وعبوات ناسفة» ،الفتة اىل أن «القوات
األمني�ة م�ا زال�ت تواص�ل البح�ث
والتفتيش ضمن موقع الحادث».

االتحادية وعدد م�ن الضباط ،فيما
كان يف اس�تقباله هو والوفد املرافق
له محاف�ظ كربالء املقدس�ة وقائد
العمليات وقائد رشطة املحافظة».
وزار الغانمي ،قيادة عمليات كربالء،
وعق�د اجتماعا ً يف مق�ر القيادة مع
جميع القيادات األمنية املسؤولة عن
تأمني زيارة أربعينية اإلمام الحسني
عليه الس�الم ،حيث جرت مناقش�ة
االس�تعدادات إلنجاح ه�ذه الزيارة
والخطط املعدة لهذا الغرض وتوزيع
املس�ؤوليات واملهام والواجبات عىل

عقد اجتماعا ً ض�م جميع القيادات
األمنية هن�اك ،ملناقش�ة اإلجراءات
األمنية ومراجع�ة الخطط الخاصة
بتأمني هذه املناس�بة بالتنسيق مع
قيادة عمليات الفرات األوسط .واكد
الغانم�ي ع�ىل أهمية االلت�زام التام
بالواجب والعمل ع�ىل تأمني جميع
املناط�ق وامل�دن وتوف�ري الخدمات
خاص�ة يف الط�رق الت�ي يس�لكها
الزائرون .وكان يف اس�تقبال الوزير
والوف�د املراف�ق ل�ه نائ�ب محافظ
النجف وقائد رشطة املحافظة.

القطعات املش�اركة والس�اندة عىل
الصعيدي�ن األمن�ي والخدم�ي .كما
واصل وزير الداخلية جولته امليدانية
لالط�الع عىل االس�تعدادات الجارية
الس�تقبال زائ�ري أربعيني�ة اإلمام
الحسني «عليه السالم» ،فبعد ان زار
محافظ�ة كربالء ،توجه رفقة الوفد
املرافق له اىل النجف لكونها من املدن
التي ستشهد إقباالً كبريا ً خالل هذه
املناس�بة أيضاً .وق�ال بيان للمكتب
االعالم�ي لل�وزارة تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان الغانمي

مؤسسة الشهداء تعلن شمول ضحايا التظاهرات باألرايض ومبلغ  50مليون دينار
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مؤسس�ة الش�هداء ،أمس األحد ،عن شمول الكثري
من ضحايا التظاهرات بتوزيع األرايض ،فيما أش�ارت اىل
أن قلة التخصيصات املالية حالت دون رصف مبلغ ال� 50
مليون للمستحقني.
وقال رئيس املؤسسة ،عبد اإلله النائيل إنه «ت نّمت املصادقة
عىل حق�وق الكثري م�ن ضحاي�ا التظاهرات املش�مولني
بقان�ون ضحاي�ا اإلرهاب وفق�ا ً للقانون رقم  ٢0لس�نة
 ٢009املعدل» ،مؤك�دا ً «املصادقة عىل ما يقرب من % 80
من معامالت ضحايا التظاهرات يف بغداد واملحافظات».
وأض�اف ،أن»هنال�ك لجنة مش�رتكة من هيئ�ة التقاعد
الوطنية وكذلك اللجان الفرعية التابعة ملؤسسة الشهداء

لغرض اإلرساع يف املصادقة عىل ملفات شهداء التظاهرات
واملصابني» .وأشار إىل أن «جميع الذين تمت املصادقة عىل
ملفاته�م ،أصبحوا مش�مولني بكل الحق�وق واالمتيازات
الت�ي نص عليه�ا القانون ،ومنها قط�ع األرايض يف بغداد
واملحافظات التي أس�تثنت رشط مس�قط الرأس ،إضافة
إىل البدل عن قطعة األرض والبالغ  50مليون دينار».
وأوض�ح أنه «بس�بب األزمة املالية ،وقل�ة التخصيصات،
ل�م تتمكن مؤسس�ة الش�هداء من رصف مبل�غ ال�()50
ملي�ون دينار لضحايا اإلره�اب» ،معربا ً عن «أمله بزيادة
مخصصات املؤسس�ة لكي يتم اإليف�اء بالتزاماتها تجاه
الشهداء واملصابني».
وفيم�ا يتعل�ق بمل�ف األرايض يف العاصمة بغ�داد ،بني أن
«هن�اك أزمة كبرية يف ما يخ�ص تخصيص قطع األرايض

يف العاصمة بغداد ،وباإلم�كان اللجوء إىل أطراف بغداد أو
يحق للمش�مولني وبحسب قانون االنتفاع من األرايض يف
محافظة أخرى» ،مؤكدا ً «اس�تعداد املؤسسة للتعاون مع
جميع من يشملهم القانون».
وأعلنت مؤسس�ة الش�هداء ،يف وقت س�ابق ،عن تشكيل
لجنة أمر ديواني رقم  47برئاسة مستشار رئيس الوزراء
هش�ام داود وهيئ�ة التقاعد الوطنية وجه�ات أخرى من
أجل االرساع يف انجاز معامالت ش�هداء تظاهرات ترشين
املتبقي�ة ،وكذل�ك بالنس�بة للمصاب�ني ،وفيم�ا لفتت إىل
أن «العم�ل ج�ار يف كل محافظات الع�راق من أجل انجاز
وحس�م ملف ش�هداء ومصابي ترشين» ،اك�دت أنه «تم
توزي�ع منح�ة رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي عىل
القسم األكرب منهم البالغة ١0ماليني دينار عراقي».

بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت اللجنة األمنية لالنتخابات،
ع�ن «ميزة» يف العملي�ة االنتخابية
املقبلة .وقال املتحدث باسم اللجنة
العمي�د غالب عطية ان «امليزة بهذا
العام ان املرشح يتعرف عىل النتائج
االولي�ة لالنتخاب�ات ع�رب الرشيط
الرقم�ي ال�ذي يس�لم اىل مس�ؤول
الكيان السيايس».
وب�ني ان «املح�اكاة األمني�ة الت�ي

جرت يوم أمس تمهيدا ً ليوم االقرتاع
حددت الواجبات األمنية لكل عنرص
أمني وترتيب الصفوف».
وأضاف عطية ،ان «القوات االمنية
س�تبقى حتى انتهاء العملية ونقل
الصنادي�ق اىل املخازن بع�د انتهاء
مدة االقرتاع».
وأك�د ان «هنالك عملي�ات محاكاة
أخ�رى م�ع اق�رتاب ي�وم االقرتاع
لزي�ادة ال����عم�ل األمني بش�كل
تنظيمي أكثر».

السفري األمريكي يتحدث عن مساعي بالده
لدعم القطاع اخلاص يف العراق

الوكالة ألقت القبض على عدد من املتهمني بقضايا متنوعة يف بغداد

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يلتقي مواطنني ويوجه بإنجاز دعاواهم
بغداد  /المستقبل العراقي
التق�ى الفري�ق عم�اد محمد محم�ود وكيل
وزارة الداخلية لشؤون الرشطة ،أمس األحد،
بمجموع�ة م�ن املواطن�ني بع�د ان تقدم�وا
بش�كاوى ومناش�دات باملقابالت التي جرت
االس�بوع امل�ايض حيث تم اس�تدعاؤهم مع
ضباط التحقيق املسؤولني عن هذه الدعاوى
وت�م اتخاذ جملة م�ن االج�راءات القانونية
واالداري�ة م�ن قب�ل الوكي�ل وااليع�از اليهم

بانجازه�ا خالل فرتة مح�ددة .من جانبهم،
ع�رب املواطن�ني الك�رام ع�ن مدى ش�كرهم
وامتنانهم للسيد وزير الداخلية والسيد وكيل
الوزارة لش�ؤون الرشطة عىل االهتمام الذي
يولوه يف سبيل انجاز معامالتهم وطلباتهم.
ىل ذل�ك ،اف�ادت وكال�ة وزارة الداخلي�ة
لش�ؤون الرشط�ة ،االحد ،القب�ض عىل عدد
م�ن املتهمني بقضاي�ا متنوع�ة يف العاصمة
بغداد .وذكرت الوكالة ان «مديرية مكافحة
اإلج�رام يف بغ�داد تمكنت من إلق�اء القبض

عىل ع�دد من املتهم�ني واملطلوب�ني للقضاء
وفق مواد قانوني�ة تنوعت بني جرائم القتل،
والتزوي�ر ،والرسقة» .وأش�ارت املديرية اىل
«ضبط ث�الث عجالت ،والقبض عىل حائزيها
لوجود إشارة ضبط يف قاعدة البيانات ضمن
مكات�ب مكافح�ة إج�رام املدائ�ن ،والبياع،
ومكتب مكافحة رسقة س�يارات الرصافة».
ونوهت اىل «قيامها باتخاذ جميع اإلجراءات
القانوني�ة بحقه�م وتقديمه�م إىل القض�اء
لينالوا جزاءهم العادل».

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف السفري االمريكي يف بغداد ماثيو تولر ،أمس األحد ،عن مساع لدعم
القطاع الخاص يف العراق.
وقال الس�فري االمريكي لدى العراق ماثيو تولر يف ترصيح لعدد من وسائل
االع�الم من بينه�ا وكالة االنباء العراقي�ة (واع) ان «مش�اركتنا يف مؤتمر
إطالق نتائج مس�ح املؤسس�ات الصغرية واملتوس�طة ملحافظ�ات (بغداد
ونين�وى والبرصة) ،لتس�ليط الض�وء والرتكيز عىل جهود املس�ح امليداني
وإط�الق املرشوع�ات الصغرية واملتوس�طة وتس�ليط الض�وء عىل تمكني
النساء «.
واض�اف ان «هن�اك طاقة هائل�ة بني الش�باب العراقي ونس�عى اىل ازالة
العقبات وتطوير القطاع الخاص وتنميته بما يخدم العراقيني».
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حمافظة البرصة :ال استثناءات بحملة
إزالة التجاوزات

www.almustakbalpaper.net

الكهرباء تسعى للحصول عىل مراكز تغذية بديلة
إلنجاح االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي

البصرة  /صفاء الفريجي
أعل�ن مع�اون محاف�ظ الب�رصة للش�ؤون اإلدارية معني
صالح الحس�ن ،أمس األحد ،املبارشة برفع التجاوزات من
منطقة كازين�و لبنان يف املحافظة.وقال الحس�ن ،لوكالة
األنباء الرس�مية ،إنه «بتوجيه من محافظ البرصة أس�عد
عب�د األم�ري العيداني ب�ارشت اللجنة برف�ع التجاوزات يف
املحافظ�ة وبالتعاون مع األجهزة األمنية لتاليف أي طارئ،
وإزال�ة جميع املحال واملع�ارض التجارية م�ن عىل أرض
منطق�ة «كازين�و لبنان» والت�ي تقع يف مرك�ز محافظة
البرصة».وأضاف ،أن «منطقة «كازينو لبنان» تعد من أكرب
وأه�م املناطق الت�ي تضم عددا كبريا من املح�ال التجارية
ومعارض األثاث ،إضافة اىل املحال ملختلف البضائع والتي تعترب
جميعها تجاوزا وعش�وائيات يف تلك املنطقة» ،مبينا أن «لجنة
رفع التجاوزات بارشت بإزالتها جميعا دون اس�تثناء».وتابع
أن «هن�اك خطة تم اعداده�ا إلزالة ورفع جمي�ع التجاوزات

والعش�وائيات يف املحافظة» ،مشريا اىل أنه «ستتم إزالة جميع
التجاوزات بما يف ذلك املح�ال التجارية املتجاوزة واملعارض»،
الفتا اىل أن «اللجنة مس�تمرة برفع جميع التجاوزات وإزالتها
بش�كل كامل ونهائي دون اس�تثناء ويف كافة مناطق البرصة
بما يف ذلك التجاوزات عىل أمالك الدولة».

كش�ف الناط�ق باس�م وزارة الكهرب�اء احم�د
العب�ادي ،أمس االحد ،عن عمل الوزارة الس�تثناء
املراكز االنتخابية م�ن القطوعات بعد مخاطبتها
مفوضية االنتخابات لتزويدها باملراكز االنتخابية
باألرق�ام والرق�ع الجغرافي�ة ،مبين�ا أن ال�وزارة
تسعى للحصول عىل مراكز تغذية بديلة.
وق�ال العب�ادي ،يف ترصي�ح صحف�ي إن «وزارة
الكهرباء حريصة عىل تقديم خدماتها للمواطنني
وبالتايل هنالك اس�تنفار تام وتوجيهات من وزير
الكهرب�اء اىل جمي�ع رشكات وقطع�ات وف�روع
التوزي�ع لالهتمام واالس�تنفار عىل مدار  24س�اعة
وفت�ح املخ�ازن ام�ام تجهيز جمي�ع امل�واد الخاصة
بالصيانة».وبني ان «العراق مقبل عىل تحدي انتخابي
كبري يف االنتخابات الربملانية املبكرة ،وهنالك تنس�يق

ومخاطب�ة مع مفوضي�ة االنتخاب�ات لتحديد مراكز
االنتخاب�ات والرقعة الجغرافية باألرق�ام بغية حرف
االحمال واالستثناءات» ،مشريا ً اىل ان «وزارة الكهرباء
ستكون مس�اهمة يف نجاح العملية االنتخابية ومنع
التزوير واس�تدامة العملية االنتخابية واالمنية بشكل

وزير التخطيط :ال موازنة قبل االنتخابات وخطط التنمية تعاين الكثري من اخللل
بغداد  /المستقبل العراقي
حسم وزير التخطيط خالد بتال ،امس االحد ،الجدل حول
موع�د تقديم مرشوع قان�ون املوازنة العام�ة االتحادية
 ،2022مؤك�دا انه�ا ل�ن تع�رض يف مجلس ال�وزراء قبل
االنتخاب�ات املق�ررة يف الع�ارش من ش�هر ترشي�ن االول

املقبل .
وذكر بتال  ،يف ترصيح صحفي ان « املوازنة العامة 2022
مات�زال يف ط�ور االع�داد « ،مبينا ان « س�راتيجية اعداد
املوازن�ة العامة يف مراحلها االخرية  ،لكن س�تأخذ بعض
الوقت قبل عرضها عىل مجلس الوزراء رسمي�ا «.
وعن معوقات خطط التنمية يف دوائر ومؤسسات الدولة،

اوضح وزير التخطيط ان «الخطط الخمس�ية والعرشية
للتنمية موجودة ،لكن الخلل يف تطبيقها وليس يف اعدادها
« ،مبينا ان «لدينا خطة التنمية الخمس�ية 2022-2018
وكذلك خطة  ،2018 -2014لكن بس�بب الظروف االمنية
والسياس�ية واالقتصادية التي يمر بها العراق  ،وتزامنها
م�ع تغيري اس�عار النفط والحرب ضد داعش ،لم تس�نح

شدد على تطوير البنى التحتية

مدير عام املواد الغذائية جيري جوالت تفقدية
عىل القاعات اخلزنية
بغداد /المستقبل العراقي
تفق�د مدير ع�ام الرشكة العام�ة لتجارة
املواد الغذائية املهندسة ملى هاشم املوسوي
برفقة معاون املدير العام لشؤون التسويق
ومديرقس�م الرقابة والتدقي�ق يف الرشكة
مرك�ز مبيعات الك�رخ واالطالع عىل واقع
العم�ل وتهيئة القاع�ات الخزنية وتطوير
البنى التحتي�ة فيها وآلية خ�زن مفردات

الس�لة الغذائي�ة وش�ددت املوس�وي عىل
مدى تطبيق رشوط الس�المة املهنية وترك
مس�افات أمن�ة داخل املخ�ازن واالهتمام
بتعفري املخ�ازن ورضورة تهويتها وكذلك
االهتمام بمنظومة االطفاء وادامتها.
املوس�وي اش�ادت بالجه�ود الت�ي بذلتها
م�الكات الرشك�ة يف ايص�ال الوجبة االوىل
م�ن مفردات الس�لة الغذائي�ة مؤكدة عىل
اهمي�ة الحف�اظ ع�ىل املنج�ز م�ن خالل

الرتبية حتدد موعد اختبار قبول
الطلبة يف مدارس املوهوبني
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ددت وزارة الربي�ة ،أمس األح�د ،موعد اختب�ار قبول الطلب�ة يف مدارس
املوهوبني.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،ان «وزارة الربية
قررت ،ان يكون السبت ( 18أيلول  ، )2021موعدا ً إلجراء االختبار التفصييل
«املس�توى الثان�ي» للطلب�ة املتقدم�ني للقبول يف م�دارس املوهوب�ني للعام
الدرايس  ، 2022 _ 2021وذلك يف تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا».
ونوهت الوزارة ،بحس�ب البيان« ،االلتزام بالوق�ت املحدد والتأكيد عىل اتباع
اجراءات السالمة الصحية والوقائية مع رضورة جلب هوية تعريفية للطالب
(صورة ضوئية) من اجل السماح لهم بدخول القاعات االمتحانية».

الزراعة :رشطان حيددان أوقات فتح
ومنع استرياد املنتجات الزراعية
بغداد /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة الزراع�ة ،أمس
األحد ،عن رشطني اثنني يحددان
أوق�ات فت�ح ومن�ع اس�ترياد
املنتجات الزراعية يف العراق.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة ،مه�دي
الجب�وري يف ترصي�ح صحفي
إن�ه «ضم�ن أنش�طة وزارة
الزراع�ة مع املنظم�ات الدولية
يف ايجاد وس�ائل دع�م وتطوير
للقط�اع الزراعي ،ت�م التباحث
م�ع وف�د م�ن مرك�ز التجارة
الدولية  ITCملناقش�ة مرشوع
دراس�ة سالس�ل القيم�ة لعدد
من املنتجات الزراعية العراقية
ويموله االتحاد األوربي ،والذي
يس�هم يف زي�ادة مس�اهمة
القطاع الزراعي يف الناتج املحيل
اإلجمايل».
وأض�اف ،أن «ه�ذا امل�رشوع
تضم�ن الركيز عىل تحديد أهم
السلع الزراعية الرئيسة واملهمة
يف الس�وق العراقي�ة ومنه�ا
البطاطا والطماط�م والدواجن
وبيض املائدة واللحوم الحمراء
كمنتجات أساس�ية يف مرشوع
الدراسة».
وأض�اف ،أن «ه�ذه الدراس�ة
تكتسب أهمية يف دراسة سالسل

القيم�ة للمنتجات املس�تهدفة
بدءا من مرحلة تكاليف االنتاج
وايج�اد الي�ات تخفي�ض هذه
الكل�ف وأفض�ل ط�رق االنتاج
بكف�اءة اقتصادي�ة وانته�اء
بمرحلة التسويق والركيز عىل
رفع الكفاءة التسويقية للسلع
الزراعي�ة املس�تهدفة وبالت�ايل
توف�ري ف�رص عم�ل إضافي�ة
وتس�اهم يف رفع اإلنتاج املحيل
من خالل مس�اهمتها يف زيادة
مس�اهمة القط�اع الزراع�ي
بش�قيه النبات�ي والحيواني يف
الناتج املحيل اإلجمايل».
وتاب�ع« :أم�ا بخص�وص منع
وفت�ح اس�ترياد املنتج�ات
الزراعي�ة فإن ذل�ك يعتمد عىل
الروزنام�ة الزراعي�ة والتي تم
تحديثه�ا مؤخ�را اعتم�ادا عىل
املتغ�ريات االنتاجي�ة ووس�ائل
االنت�اج الحديث�ة وخاص�ة
الزراع�ة املغط�اة والتي أدت اىل
اطالة مواس�م االنتاج الزراعي
ملحاصيل الخرض يف العراق».
ولف�ت إىل أن «ال�وزارة تراق�ب
االس�واق املحلية ،ويف حال شح
املنتج املحيل وارتفعت االس�عار
يتم فتح االس�ترياد ،أما يف حال
وفرة االنتاج يتم غلق االسترياد
دعما للمنتج املحيل الزراعي».

التدقي�ق بنوعي�ة امل�واد والتأكي�د ع�ىل
س�المتها وكفاءته�ا بم�ا يلي�ق بكرام�ة
املواط�ن العراق�ي واش�ارت املدي�ر العام
بالوقت نفس�ه ان املواطن املرأة العاكس�ة
النج�اح ه�ذه الرشك�ة وال�وزارة والعمل
بمرشوع السلة الغذائية كون كل الجهات
الت�ي تعمل يف موضوع الس�لة هدفها هو
ايصال قوت الناس او املفردات الغذائية اىل
املواطنني.

االتصاالت تصدر توضيح ًا بشأن
بشأن توثيق صفحات مواقع
التواصل االجتامعي

بغداد  /المستقبل العراقي
اك�دت وزارة االتص�االت ،أم�س االح�د ،امل�ي بنقل
مكاتب مواقع التواصل اىل بغداد ،فيما اوضحت بشأن
توثيق الصفحات.
واكد املتحدث باس�م الوزارة ،رعد املش�هداني «جدية
الوزارة بعملها من ناحية نقل املكاتب الخاصة بمواقع
التواصل االجتماعي اىل العاصمة بغداد؛ لكن املرشوع
قيد الدراسة بني وزارة االتصاالت وادارة {الفيس بوك}
عرب للمكتب االقليمي يف دبي حتى االن».
واوضح ان «مح�ركات البحث مس�ؤولة عنها رشكة
{الفي�س ب�وك} ال وزارة االتص�االت وكل م�ا يتعل�ق
بالتواص�ل االجتماع�ي وحس�ب الش�أن الخ�اص به
والرشكة التي يتبع لها».
وبني املش�هداني «مس�ؤولية الوزارة فقط عىل زيادة
س�عات االنرن�ت و تجهي�ز االنرنت فائ�ق الرعة،
ام�ا توثيق الصفحات فهو من مس�ؤولية قس�م تابع
لهيأة االع�الم واالتصاالت بالتباحث مع رشكة {فيس
بوك}».
وأردف بالق�ول إن «هنال�ك أم�ن س�يربايل مختص يف
البحث واملراقبة وهو قسم مستحدث يف الوزارة وكان
موجودا ً يف الس�ابق اال انه يحتاج اىل التطوير وبالفعل
بدات الوزارة بتطوير هذا القسم».
يش�ار اىل ان مركز االعالم الرقم�ي اعلنت بان تطبيق
قواع�د (فيس ب�وك) لإلعالنات السياس�ية يف العراق،
التي وعدت الرشكة بالعمل عىل تنفيذها ،شابه الكثري
م�ن الثغرات الت�ي الزالت تس�مح بنش�اط االعالنات
السياس�ية املسيئة لآلخرين واملبنية عىل اخبار زائفة،
والتي يتم الرويج لها عرب املنصة.
وان فريقه رصد العديد من االعالنات السياس�ية عىل
منصة فيس�بوك والتي تمارس التس�قيط والتش�هري
بحق بعض املرشحني بصورة او اخرى ،وهي جميعها
تندرج ضمن حرب سياسية « غري القانونية « متبادلة
بني الكتل السياسية قبل االنتخابات.
وأك�د املرك�ز ان تلك الجي�وش االلكرونية مس�تمرة
يف حملته�ا ومنش�وراتها املس�يئة ض�د اآلخرين ولم
تس�تطع قواعد {فيس بوك} الجدي�دة ايقافها نهائيا
والحد من سلوكياتها املشينة خصوصا يف هذه الفرة
التي تسبق االنتخابات.

لالقتصاد الوطني فرصة التقاط انفاسه ألحداث التنمية
الحقيقية الشاملة».
وحول الورقة االصالحية البيضاء ،أكد بتال ان «االجراءات
الحكومي�ة لتطبيق الورق�ة االصالحية تعن�ى بتصحيح
مس�ار االقتص�اد العراق�ي ومحاولة ايج�اد فرص عمل
جديدة وتجاوز العقبات التي يعاني منها االقتصاد».

االعامر :انجاز مرشوع انشاء التقاطعات
املجرسة جلرس اهلندية يف كربالء
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات
العامة ،أمس االحد ،انجاز مرشوع انشاء
التقاطع�ات املج�رة لج�ر الهندي�ة يف
محافظة كربالء املقدسة.
وج�اء يف البيان الوزاري ،تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه ،ان «املرشوع يربط
الط�رق الرئيس�ة (كرب�الء  -الهندي�ة)
و(الهندي�ة  -باب�ل) ،ما يحقق انس�يابية
يف الحرك�ة املروري�ة للمركب�ات الداخل�ة
والخارجة اىل محافظة كربالء املقدسة».

واوض�ح ،ان »:لج�زء االول م�ن املرشوع
يضم مج�ر باب�ل � الهندي�ة باتجاهني
للذه�اب واالياب ،ويتك�ون كل منهما من
فضائي�ني بط�ول 24م للفض�اء الواح�د
وبعرض 11م ،فضالً عن مقربات املجر
و  4مسارات دائرية».
واش�ار اىل ان «الجزء الثان�ي فهو مجر
كرب�الء املقدس�ة � الهندي�ة ،ويتكون من
مجري�ن للذه�اب واالي�اب ،كل مجر
يتكون من  18فضاء ،بطول 24م للفضاء
الواح�د ،وع�رض 11م م�ع  4مس�ارات
دائرية».

الداخلية تكشف آخر تطورات جواز
السفر اإللكرتوين وموعد العمل به
بغداد /المستقبل العراقي

كشفت وزارة الداخلية ،أمس االحد ،آخر تطورات العمل بمرشوع جواز السفر اإللكروني
وموعد العمل به يف البالد.
وق�ال املتحدث باس�م الداخلية الل�واء خالد املحن�ا ان «الخطة الخاص�ة بتغيري الجواز
العراق�ي قي�د العمل وتم إحال�ة العمل به اىل رشكة اس�تثمارية تتكف�ل بالبنى التحتية
و{الهارد وير} والسوفت وير} الخاصني بالربنامج».
وأض�اف «هنالك س�قف زمن�ي ُحدد لجمي�ع دول العال�م لتحويل الج�واز االعتيادي اىل
الكروني بغضون عام .»202٣
وب�ني املحنا ،ان «الج�واز االلكروني يوفر خدمات كبرية من بينه�ا ان املواطن يمر عرب
بواب�ات الكرونية بعيدا ً ع�ن الطوابري وتتكفل تل�ك البوابات بدخول�ه وخروجه والفيزا
الخاصة به».وأشار اىل ان «العمل وفق هذا النظام وإنهاءه سيكون يف العام املقبل 2022
بحسب الخطط املوضوعة للمرشوع».

الصحة تنجز خطتها لزيارة األربعني:
هذه رشوط بطاقة التلقيح للزائرين
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وارة الصح�ة ،أمس االح�د ،انجاز
خطته�ا الصحية الخاصة بزيارة أربعينية
اإلمام الحسني {ع}.
وق�ال مدير عام الصحة العامة يف الوزارة
رياض الحلفي «تم إنجاز الخطة الخاصة
بالزيارة األربعينية والتي عممت عىل جميع

الدوائر الصحية يف بغداد واملحافظات».
وب�ني ان «الخط�ة تتضم�ن ن�رش الفرق
الطبي�ة ومف�ارز اإلس�عاف ع�ىل ط�ول
الطريق فضال عن االس�تمرار باإلرشادات
والتعليمات الوقائية».وأكد الحلفي «عدم
اشراط اي يشء بخصوص كارت التلقيح
للزائرين املحليني وان بطاقة اللقاح طلبت
من الزائرين الوافدين فقط».

البنك املركزي يقيم ورشة عمل
بني القطاع املرصيف وقطاع التأمني
بغداد /المستقبل العراقي
نظ�م البنك املركزي العراقي ورش�ة عم�ل لقطاعي املصارف والتأمني لتوأمة األنش�طة
املرصفي�ة والتأمينية .ونوقش يف الورش�ة عدة محاور كان االب�رز منها هو واقع قطاع
التأمني يف العراق وإسهاماته للمرحلة املقبلة يف تنشيط العمل املرصيف واالقتصادي .بما
يف ذل�ك تعزي�ز أدوار املصارف يف منح الق�روض ضمن مبادرة البن�ك املركزي فضال عن
نشاطها االئتماني من مواردها يف منح القروض السكنية والشخصية وقروض السيارات
وغريها .وتناولت الورش�ة أهمية تحديث األحكام القانونية والتعليمات والضوابط التي
تحك�م عمل املص�ارف ورشكات التأم�ني بالتعاون م�ع البنك املرك�زي العراقي لتطوير
اإلطار التنظيمي الحاكم لتلك املؤسسات املهمة.

كبري».ولف�ت إىل ان «ال�وزارة تس�عى لتجهي�ز
الكهرباء يف فرة االنتخابات بشكل دائمي وهنالك
استعدادات ألي طارئ يف الفرة االنتخابية ونسعى
بالحصول عىل مراكز تغذية بديلة إلنجاح العملية
االنتخابية».ويف الجلس�ة االستثنائية التي عقدها
مجل�س الوزراء ي�وم أم�س ،تضمن�ت القرارات
«توجي�ه وزارة الكهرب�اء للتع�اون الت�ام (وعىل
وجه الرع�ة) مع املكات�ب االنتخابي�ة يف بغداد
واملحافظ�ات كاف�ة ،ومراك�ز االق�راع واملخازن
لغرض صيانة األعطال وإصالحها ،والس�يما تلك
التي تتعرض له�ا املنظومة الكهربائية ،ورضورة
تقديم املس�اعدة التي تتطلبه�ا املكاتب املذكورة،
حي�ث إن األجه�زة وامل�واد االنتخابي�ة املوج�ودة يف
مخ�ازن املكات�ب االنتخابية يف املحافظ�ات تحتاج إىل
أجواء مربدة بش�كل دائم ،فضالً عن ش�حنها بالتيار
الكهربائي املنتظم ،وبنحو مستمر».

املوصل :افتتاح كنيســة
«مار بولص واملطرانية»
نينوى  /مروان ناظم

افتتح�ت الحكومة املحلي�ة يف مدينة املوصل كنيس�ة مار بولص
واملطرانية يف منطقة املهندسني شمايل املوصل التي اعيد اعمارها
بعد ان دمرتها عصابات داعش االرهابية
وقال محافظ نينوى نجم الجبوري إن «الكوادر الهندسية اعادت
بن�اء وتاهيل واعمار كافة اقس�ام وغرف الكنيس�ة مع قاعاتها
بالكام�ل اضافة اىل املطرانية الت�ي فجرها داعش االرهابي خالل
سيطرته عىل املوصل».
واضاف الجبوري أن «الكنيس�ة تم افتتاحها اليوم بحضور رجال
دين مس�يحيني ومس�لمني «مبينا ان» هناك ع�ددا من الكنائس
املدم�رة يف مدين�ة املوصل وس�هل نينوى دخلت مرحل�ة االعمار
ضمن املرحلة الثانية إلعمار نينوى».

املنافذ :احباط حماولة هتريب « »٤سيارات
خمالفة يف ام قرص الشاميل
بغداد  /المستقبل العراقي
احبط�ت هيئة املناف�ذ الحدودي�ة محاولة تهري�ب ( )4حاويات
مخالف�ة يف منف�ذ مين�اء ام قرص الش�مايل بناء ع�ىل املعلومات
الواردة من جهاز املخابرات الوطني .
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه «من
خالل الكش�ف والتدقيق تبني وجود (  )1٥س�يارة مترضرة دون
املوديل  ،وتعترب مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد».
واضافت «تم تش�كيل لجنة من الجهات ذات العالقة واالحالة اىل
القضاء التخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحق املخالفني».

ضبط واحراق  5أطنان من الشاي التالف:
«عبارة عن نشارة خشب»
بغداد  /المستقبل العراقي
ضبط�ت مفارز األمن الوطني يف الديوانية مخازن للش�اي التالف
واملواد الغذائية املنتهية الصالحية يف س�وق التحدي وس�ط مركز
املدينة .وقال مصدر يف جهاز األمن الوطني جاء ذلك ضمن توجيه
محافظ الديوانية رئيس اللجنة االمنية العليا ،االس�تاذ ،زهري عيل
الش�عالن ،إن «مفارز مديرية األم�ن الوطني ضبطت صباح اليوم
االحد عىل خمس�ة أطنان من مادة الش�اي التال�ف باحد مخازن
س�وق التحدي ،عبارة عن نش�ارة خش�ب مصبوغة غري صالحة
لالس�تهالك البرشي ،ومواد غذائية متنوع�ة منتهية الصالحية».
وأك�د املص�در ،ان «تش�كيل مف�رزة مش�ركة م�ن قس�م االمن
االقتصادي والقسم الفني يف مديرية االمن الوطني وشعبة الرقابة
الصحية ،بناء عىل معلومات اس�تخبارية بوجود مخازن للش�اي
التال�ف واملواد الغذائية منتهية الصالحية ،وتم التوجه مبارشة اىل
سوق التحدي وتفتيش املخازن وضبط مخزن ملادة الشاي التالف،
اضاف�ة اىل وجود مواد غذائية منتهية الصالحية ،تم اتالفها ضمن
محرض اتالف اصويل يف الطمر الصحي» ،الفتا اىل «احالة املخالفني
اىل القضاء التخاذ االجراءات القانونية بحقهم».

هيئة التقاعد تنفي وجود
مواقع الكرتونية تابعة هلا
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ت هيئ�ة التقاعد الوطني�ة وجود مواق�ع الكروني�ة تابعة لها
.وذكرت يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه َظهرت يف اآلونة
األخ�رية وج�ود حاالت غري صحي�ة يف مواقع التواص�ل االجتماعي
اال وه�ي مح�اوالت البت�زاز املتقاعدي�ن وإعطائهم وع�ود ألنجاز
معامالته�م مقابل مبال�غ مادية.واوضحت ان هذهِ املواقع ال تمت
بصل�ة بعمل هي�أة التقاع�د الوطنية .وحث�ت املتقاعدين عىل عدم
االنجرار وراء هذه التعامالت وعدم املجازفة بتقديم مستمسكاتهم
الرس�مية اىل تلك املواقع التي قد تعرضهم يف املس�تقبل اىل مساءله
قانوني�ة .داعية اياه�م يف حال وجود اي عرقل�ة او تأخري يف انجاز
معامالتكم التوجه اىل قسم الشكاوى واإلعالم يف الهيئة.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين ( )161والصادر يف 2021/9/9

اش�ارة اىل قرار االحالة املرق�م ( )117يف ( )2021/7/13تعلن اللجنة
اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها
اىل مديري�ة بلدي�ة تلكيف وفق�ا الحكام القانون ( )21لس�نة ()2013
وبطريق�ة املزاي�دة العلني�ة فعىل الراغب�ن بااليج�ار مراجعة مديرية
بلدي�ة تلكيف وخالل مدة ( )15ي�وم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن
بالصح�ف مس�تصحبن معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة ()%50
م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخ�ري من مدة االعالن
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى
عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد
خ�الل م�دة (ثالثون يوم) م�ن تاريخ تصدي�ق قرار االحال�ة وبخالفه
يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل
وتحمل�ه فرق البدلن وكافة املصاري�ف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة
اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم
ج�واز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر ن�اكال وتطبق بحقه
االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة ي�وم الثالثاء املصادف
 2021/9/28يف مديرية بلدية تلكيف الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت
1
2

نوع العقار ورقمه
كازينو صيفي المرقم ()41
دكان رقم ()81

رقم القطعة والمقاطعة
 1292تللسقف
 27/1016تلكيف

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

اعالن مناقصة عامة الول مرة
(استريادية)
املناقصة املرقمة (/8م/ص ن ش ـ )2021
(جتهيز بليت مغلون سمك )2,5
منشأ ايطايل او املاين

يرس (الرشكة العامة للصناعات االنش�ائية احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن ) ان تعلن عن املناقصة اعاله
للمرة االوىل
وبهذا ندعو مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (تجهيز بليت مغلون س�مك 2,5ملم ) من
تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام ( )2021مع مالحظة ما يأتي :
 � 1ع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهل�ن والراغبن يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية مراجعة مق�ر (الرشكة العامة
للصناعات االنشائية) يوميا من الساعة �  � 8صباحا لغاية الساعة �  � 2ظهرا ما عدا ايام الجمع والعطل الرسمية
لغاي�ة الس�اعة الثانية عرش ظهرا من ي�وم االثنن املص�ادف (  )2021/9/27وكما موضح�ة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات
 � 2بام�كان مقدم�ي العطاءات املهتم�ن رشاء وثائق العطاء بع�د تقديم طلب تحريري اىل العن�وان املحدد يف ورقة
بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )250000دينار غري قابلة للرد
 � 3يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ( الرشكة العامة للصناعات االنشائية � صندوق العطاءات يف االستعالمات
الخارجي�ة ) وبع�د تأييد لجنة الفتح يف الرشكة يف مقره�ا الكائن (بغداد � حي بابل � محلة  / 931زقاق  / 27بناية
رقم  )2طريق معسكر الرشيد � مجاور الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية (الزيوت النباتية سابقا) يف موعد اقصاه
الس�اعة الثانية عرش ظهرا لي�وم االثنن املصادف ( )2021/9/27والذي يعترب موعد غل�ق املناقصة وان العطاءات
املتأخ�رة عن هذا املوعد س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن يف
الحض�ور يف العن�وان االتي ( يف قاعة االجتماعات  /الطابق االريض يف مقر الرشكة) يف الزمان واملكان املحددين ( بعد
الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم االثنن املصادف ()2021/9/27
 � 4ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
 � 5علما ان الكلفة التخمينية ( )400000000اربعمائة مليون دينار عراقي او ما يعادلها بالدوالر االمريكي حسب
نرشة البنك املركزي يف يوم فتح املناقصة
املهندس
عقيل هاين مرزه
املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة
موباديل ()07830112210
E-mail: info@scci-gov.iq
Sccicom2012@yahoo.com
إىل الرشيك عدنان عطيه كاظم اقتىض
حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرقم
 83729/3ح�ي الن�داء خالل عرشه
ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون
حضورك
طالب االجازه
عباس غازي لسود

إىل الرشي�ك انتص�ار حس�ن حس�ن
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف
لغرض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار
املرق�م  59029/3ح�ي الن�داء خالل
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات
دون حضورك
طالب االجازه
عفراء سمري خرض

إىل الرشي�ك عالء نارص احمد اقتىض
حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرقم
 45830/3ح�ي الفرات خالل عرشه
ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون
حضورك
طالب االجازه
عيل رزاق خضري عباس

www.almustakbalpaper.net

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل
شعبة تنظيم املدن

العدد 25975 :
التاريخ 2021/9/12 :

اعالن تنظيم

نظم�ت مديرية التخطيط العمراني  /نينوى بكتابهم بالعدد ( )1837يف
 2021/8/3واملتضمن االعالن عن التنظيم املرقم ( )2021/76والخاص
بالقطع�ة املرقم�ة (5/1م 28الهرمات) واس�تنادا اىل املادة ( 45ب) من
قان�ون ادارة البلديات املرقم ( )165لس�نة  1964املع�دل تعلن الكيفية
وعىل ذوي العالقة تقديم مالديهم من اعرتاضات خالل ( 30يوم) ثالثون
يوما من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�وف يكتسب الدرجة القطعية ..
مع التقدير

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
مدير بلدية املوصل

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

Public Tender Announcements for Tender No: 008-PC-21-EBS Second Round
Provision of Instrumentation and Electrical Material
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company
Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Instrumentation and Electrical Material Second Round
Tender No.: 008-PC-21-EBS Second Round
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender before the deadline, to contact
with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE to TWO contractor which has enough experience and ability that
can carry out the project of Provision of Instrumentation and Electrical Material, for one firm year and one optional
year. And for more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of
submission. please email to Bao XiaoFang baoxiaofang@ebspetroleum.com, cp@ebspetroleum.com and submit
the following documents one day in advance.
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, Social securities etc.
)C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email
D: One person can only represent one company
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.

Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately
before the deadline 16:00 PM Sep 27th, 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited,
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read
and compile).
C. Original Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address
and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform
the C&P Dept no less than seven days before the submission deadline date for the purpose of swift answering.
Contract Person: Ms. Baoxiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

5

اعالنات

العدد ( )2449االثنين  13ايلول 2021

www.almustakbalpaper.net

اعالن رقم ()47
رقم الطلبية 2021/2251
تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية
عقد جتهيز ( منظومة تزييت كاملة لكابسة طاردة عن املركز وحمرك بخاري)

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد  /الكرخ االحتادية
حمكمة بداءة الكاظمية

اعالن

للمرة (االوىل ) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )1,850,000,000دينار عراقي (مليار وثمانمائة وخمسون مليون دينار عراقي ) وبمدة
تجهيز (  )360يوم بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره (  )500,000دينار
(خمس�مائة ال�ف دينار ال غري ) فع�ى املجهزين املختصني الراغبني باملش�اركة تقديم عروض بالدينار العراق�ي ( مع مراعاة ترقيم
صفحات هذه العروض) ويكون نافذا ملدة ال تقل عن ( 120يوما) مع ارفاق التامينات االولية والبالغة (  )18,500,000دينار عراقي
( ثمانية عرش مليون وخمسمائة الف دينار عراقي)
عى ان يتضمن العرض املعلومات التالية :
رقم املناقصة  :موضوعها :
تاريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم
تاريخ نفاذ التامينات االولية
العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب
وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الس�اعة (الواحدة ) بعد
الظهر ليوم  2021/10/5ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير
مالحظة :
 � 1يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فأنه
سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
 � 2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب � هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه
� 3اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة
 � 4تقدم التأمينات االولية بأسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة
 � 5بأمكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املش�ركني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل
اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا
 � 6يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل
 � 7تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات
 � 8تق�دم التأمين�ات االولي�ة عى ش�كل (خطاب ضمان او ص�ك مصدق او س�فتجة) ومن املص�ارف املعتمدة املتضمن�ة يف الوثيقة
القياسية
 � 9ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تس�هيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االس�ترياد الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز
مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا
 � 10ال تتم املطالبة باي تمديدات لفرات التجهيز املثبتة اعاله السباب تتعلق باخراج املواد من املوانىء
 � 11يتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن  %20من الكلفة التخمينية الغراض االحالة
 � 12يمكن االطالع عى رشوط تقديم العطاءات وعى املوقع االلكروني :
WWW.mrc.oil.gov.iq
 � 13سيتم استقطاع ( 1000دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال
 � 14يتم اس�تقطاع مبلغ (  ) 25000الف دينار عراقي عن كل املناقصات من الرشكات العراقية الس�تحصال صحة صدور من غرفة
تجارة بغداد

د .عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

العدد 35325 :
التاريخ 2021/9/12

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

العدد/1238 :ب2021/
التاريخ 2021/9/7

اعالن

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسة عن ايجار (العقارات ) املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور (  )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف
اليومي�ة فع�ى الراغبني باالش�راك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم صك او وصل التامينات القانوني�ة البالغة  %30من القيمة
املقدرة ولكامل فرة االيجار ونس�خة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن عى ان تبقى امانات الضم ضمانا لس�المة املاجور ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة %2
من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل
رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لس�نة  2013املعدل عى ان يتم تس�ديد كامل بدل االيجار ولكامل فرة االيجار مع املصاريف وخالل  30يوما من تاريخ
االحالة القطعية ويف حالة رغبة املس�تاجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عى ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعى الراغبني مراجعة البلدية لالطالع
عى رشوط املزايدة
ت

رقم العقار وموقعه

المساحة

بدل التقدير السنوي

مدة االيجار

1

عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة  11/1جزء من 600هـ

760م2

 1800000مليون وثمانمائة الف دينارسنويا

ثالث سنوات

2

عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة  12/1جزء من 600هـ

760م2

 1800000مليون وثمانمائة الف دينارسنويا

ثالث سنوات

3

عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة /23م جزء من 600هـ

500م2

 1500000مليون وخمسمائة الف دينارسنويا

ثالث سنوات

4

عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة  /21م جزء من 600هـ

500م2

 1500000مليون وخمسمائة الف دينارسنويا

سنة واحدة

5

عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة /14م جزء من 600هـ

800م2

 1800000مليون وثمانمائة الف دينارسنويا

سنة واحدة

6

عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة /15م جزء من 600هـ

800م2

 1800000مليون وثمانمائة الف دينارسنويا

ثالث سنوات

7

عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة  25جزء من  61/6826/3جزيرة

400م2

 2200000مليونان ومائتي الف دينار سنويا

ثالث سنوات

8

عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقم  19جزء من  61/6826/3جزيرة

400م2

 3025000ثالثة مليون وخمسة وعشرون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

9

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  42جزء من  61/6826/3جزيرة

103م2

 1525000مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

10

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  53جزء من  61/6826/3جزيرة

575م2

 2950000مليونان وتسعمائة وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

11

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  44جزء من  61/6826/3جزيرة

304م2

 2525000مليونان وخمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

12

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  45جزء من  61/6826/3جزيرة

76م2

 1025000مليون وخمسة وعشرون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

13

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  46جزء من  61/6826/3جزيرة

98م2

 1525000مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

14

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  61/9575/3جزيرة

725م2

 2810000مليونان وثمانمائة وعشرة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

15

حانوت في الحي الصناعي والمرقم  4جزء من  61/9647/3جزيرة

18,9م2

 1000000مليون دينار سنويا

ثالث سنوات

16

حانوت في الحي الصناعي والمرقم  5جزء من  61/9647/3جزيرة

40م2

 2000000مليونا دينار سنويا

ثالث سنوات

17

حانوت في الحي الصناعي والمرقم  3جزء من  61/9647/3جزيرة

18,9م2

 1000000مليون دينار سنويا

ثالث سنوات

18

حانوت في الحي الصناعي والمرقم  3جزء من  61/9719/3جزيرة

24,8م2

 960000تسعمائة وستون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

املهندس
نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة
مدير بلدية كربالء املقدسة

اىل املدعى عليه /ابراهيم خليل ابراهيم
اق�ام املدع�ي ( امني بغ�داد  /اضافة لوظيفت�ه ) الدعوى
البدائي�ة املرقمة اعاله يطلب فيها الزام املدعى عليه وزير
العدل اضافة لوظيفته بابطال قيد تس�جيل العقار املرقم
 95/168عونيات) من اس�م املدعى علي�ه الثاني ابراهيم
خليل ابراهيم واعادة تسجيله باسم ادانة بغداد وملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس
البل�دي عليه تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املصادف
يوم ( )2021/9/19الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة
عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري الرافعة
بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
رئاسة اجلامعة العراقية  /شعبة العقود احلكومية
م  /اعالن مناقصة (  ) 2021 / 1مرشوع معاجلة وتدعيم أسس بناية القاعات
الدراسية املتعلقة بكلية الطب

تعل�ن رئاس�ة الجامع�ة العراقية ع�ن اج�راء املناقص�ة املرقم�ة ( ) 2021 / 1
مرشوع معالجة وتدعيم أس�س بناية القاعات الدراس�ية املتعلقة بكلية الطب يف
موق�ع الجامعة العراقية يف االعظمية وبكلفة تخميني�ة مقدارها ( ، 410 ، 000
 ) 506خمس�مائة وس�تة مليون واربعمائة وعرشة الف دين�ار عراقي الغريها .
فع�ى الرشكات املس�جلة التي تمتل�ك القدرة عى التنفيذ مراجعة ش�عبة العقود
الحكومي�ة  /االعظمي�ة  /ق�رب املق�رة امللكي�ة للحصول عى كافة مس�تندات
املناقص�ة لق�اء مبلغ (  ) 150 ، 000مائة وخمس�ون الف دين�ار عراقي الغريها
غري قابلة للرد وس�تفتح العطاءات يف ش�عبة العقود الحكومية الس�اعة الثانية
ع�رش صباحا من يوم ( االربعاء ) املواف�ق  2021 / 9 / 29او اليوم الذي يليه اذا
تعذر فتحها يف نف�س اليوم وتوضع العطاءات داخل ظرف مغلق مختوم ومؤرش
عليه اسم املناقصة واسم وعنوان الرشكة يف صندوق العطاءات او تسلم اىل مقرر
لجن�ة فتح العطاءات لقاء وصل يؤيد االس�تالم وس�وف يس�تبعد كل عطاء غري
مس�تويف للرشوط الواردة يف االعالن وان موعد عق�د املؤتمر الخاص باالجابة عن
استفسارات املناقصني هو الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء املوافق / 22
 2021 / 9يف قسم االعمار واملشاريع – علما ان الجامعة غري ملزمة بقبول اوطأ
العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
لالط�الع عى املزيد م�ن املعلومات ح�ول مستمس�كات ورشوط املناقصة يمكن
زي�ارة موق�ع الجامع�ة االلكرون�ي  ) www.aliraqia.edu.iq ( :املستمس�كات
املطلوبة ورشوط التقديم :
-1تقديم هوية تصنيف رشكة نافذة .
-2تقدي�م التامين�ات االولية بمبلغ (  ) % 1من مبلغ العط�اء معنون اىل الجامعة
العراقية  /صندوق التعليم العايل  /كلية الطب نافذ ملدة (  ) 120يوم .
-3كتاب تسجيل الرشكات صادر من وزارة التجارة  /مسجل الرشكات .
-4املستمس�كات الثبوتية ملدير الرشكة ( هوية االحوال املدنية  ،شهادة الجنسية
 ،بطاقة السكن )
-5تقدي�م كت�اب براءة ذمة م�ن الهيئ�ة العامة للرضائ�ب معن�ون اىل الجامعة
العراقية .
-6شهادة وعقد تاسيس الرشكة .
-7سيتم اعتماد نسب الرجيح الغراض الرسية .
-8الحس�ابات الختامي�ة للس�نتني االخريت�ني واملص�ادق عليه�ا من قب�ل نقابة
املحاسبني .
-9تقديم قائمة باالعمال املماثلة مصادق عليها من قبل الجهات صاحبة العالقة
والواردة يف الحسابات الختامية للرشكة .
-10وصل الرشاء النسخة االصلية .
-11للجامعة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض الرشكات .
-12تكون مدة نفاد العطاء (  ) 120يوم من تاريخ فتح العطاءات .
-13عى من ترسو عليه املناقصة تقديم تامينات قانونية ( لضمان حسن التنفيذ
) بنس�بة  % 5من مبل�غ العقد نافذة طيلة مدة التنفيذ ويس�تمر اىل مابعد انتهاء
فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية .
-14ع�ى الراغب�ني يف الدخ�ول يف املناقص�ة مراجع�ة ش�عبة العق�ود الحكومية
ملخاطب�ة قس�م التصاريح االمنية يف رئاس�ة الجامعة مس�تصحبني معهم صور
حديثة ومستمسكات ( نسخ اصلية وملونة ) .
اعالن
قدم املدعي حازم جاس�م نارص طلبا
يروم فيه تبديل (اللقب) من (غريري)
اىل (الزريج�اوي) فم�ن لديه اعراض
ع�ى الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق
احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة ()2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/وكالة
�������������������������������
مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة334/1 /
املحل�ة او رقم و اس�م املقاطعة39 /
الهورة
الجنس /ارض الدار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة3,34 /م
املش�تمالت /صال�ة و ه�ول داخل و
غرفت�ني ن�وم و صحي�ات و مطبخ و
بيتونه مسقفه كونكريت مسلح
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب الدار
مقدار املبيع 282500000 /مائتان و
اثن�ان و ثمانون مليون و خمس�مائة
الف دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف
واس�ط االوىل باملزايدة العلنية العقار
املوصوف اعاله العائد للرهني (صبيح
كريم عباس)لقاء طلب الدائن املرتهن
(م�رصف الخلي�ج التج�اري) البالغ
( )260,000,000مائت�ان و س�تون
مليون دينار فعى الراغب يف االشراك
مراجعة هذه الدائرة خالل (30يوما)
اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ النرش
ه�ذا االع�الن مس�تصحبني معه�م
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ه
برصفي�ة ال تقبل عن  %10من القيمة
املق�درة 282500000مائتان و اثنان
و ثمان�ون ملي�ون و خمس�مائة الف
دين�ار املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة
( )12ضهرا من اليوم االخري
دائ�رة التس�جيل العقاري يف واس�ط
االوىل

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة4529/2 /
املحل�ة او رق�م و اس�م املقاطع�ة38 /
الخاجية
الجنس /ارض الدار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة2,98,66 /م
املشتمالت /استقبال و هول و مطبخ و
غرفتني نوم و صحيات و الطابق العلوي
ث�الث غ�رف ن�وم و ه�ول و صحي�ات
مسقف بالكونكريت املسلح
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب الدار
مق�دار املبي�ع  258800,000 /ملي�ون
دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف
واس�ط االوىل باملزاي�دة العلني�ة العقار
املوصوف اعاله العائد للرهني (حسون
حس�ن مهدي )لقاء طلب الدائن املرتهن
(م�رصف الخلي�ج التج�اري) البال�غ
( )117,000,000مائ�ة و س�بعة عرش
ملي�ون دينار فعى الراغب يف االش�راك
مراجع�ة هذه الدائرة خ�الل (30يوما)
اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لتاريخ النرش
هذا االعالن مستصحبني معهم تأمينات
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ه برصفي�ة ال
تقب�ل ع�ن  %10م�ن القيم�ة املق�درة
 258800,000ملي�ون دين�ار املزاي�دة
س�تجري يف الس�اعة ( )12ضه�را م�ن
اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل
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اعالن
تعل�ن عم�ادة املعه�د التقن�ي  /كوف�ة
ع�ن اجراء مزايدة علني�ة اليجار املواقع
املدرج�ه ادناه وفقا لقانون بيع وايجار
اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل
وس�تجري املزايدة يف الي�وم الثالثني من
اليوم الت�ايل لنرش االع�الن ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اج�ور نرش االعالن
والخدمة والرسوم القانونية
 � 1اكشاك الحي السكني ()5,4,3,2,1
 � 2روضة وحضانة اطفال
 � 3قاعة دواجن تريد صحراوي
 � 4كش�ك لبي�ع مس�تلزمات الطلب�ة
بطريقة املساطحة

6

رأي

العدد ( )2449االثنين  13ايلول 2021

www.almustakbalpaper.net

اجلائحة وعلم االقتصاد!
بول كروجمان

هل تتذك�رون علم االقتصاد النمس�اوي؟
يف أعق�اب األزمة املالية لعام  ،2008رفض
عدد م�ن املحافظ�ن النظري�ة الكينيزية
لالقتصاد وادعوا أنهم من املؤمنن باملدرسة
النمس�اوية وخاص�ة «فريدري�ك هايك».
ومن املش�كوك م�دى معرفة بع�ض الذين
ادع�وا انتماءهم إىل املدرس�ة النمس�اوية
بم�ا يؤيدونه .فاليميني�ون ،بصفة عامة،
ح�ن يتحدثون عن نظري�ة فكرية ،يتعن
عىل املرء ق�دح زناد فحص الحقائق .وعىل
س�بيل املثال ،ألّف مارك ليفن ،من فوكس
ني�وز ،كتاب�ا ً كان م�ن األفض�ل مبيعاً ،لم
يكت�ف فيه بالزع�م بأن اليس�ار األمريكي
الحايل واقع يف أرس املاركسين األوروبين،
ب�ل ذهب إىل ح�د الزع�م بأنهم م�ن اتباع
«هرب�رت ماركوز» ومدرس�ة فرانكفورت

عىل وجه التحديد.
وفك�رة وج�ود معرك�ة فكري�ة كب�رية يف
ثالثينيات القرن امل�ايض بن هايك وجون
مينارد كينيز ليس�ت إال خي�االً .فلم تحظ
أفكار هايك بشأن الكس�اد الكبري بالكثري
من الزخم الفكري يف ذاك الوقت وش�هرته
تحققت فيما بعد مع نرش بيانه السيايس
الدعائي ع�ام  1944بعن�وان «الطريق إىل
العبودي�ة» .لكن رغ�م ذلك ،هن�اك تحليل
نمساوي مميز للكساد يشرتك فيه «هايك»
واقتصاديون آخرون ،من بينهم «جوزيف
ش�ومبرت» .وبينم�ا ج�ادل «كيني�ز» بأن
الكس�اد س�ببه عجز عام يف الطلب ،جادل
«هايك وش�ومبرت بأننا نش�هد الصعوبات
الت�ي ال مف�ر منه�ا للتكي�ف يف أعق�اب
ازده�ار .رأي االقتصادي�ان أن اإلف�راط يف
التف�اؤل أدى إىل ذه�اب الكثري من العمالة
وامل�وارد األخرى إلنتاج س�لع اس�تثمارية

وأن ح�دوث كس�اد هو طريق�ة االقتصاد
فحس�ب إلعادة هذه املوارد إىل حيث يجب
أن تذهب .وهذه الرؤية تكتنفها مشكالت
منطقية .فإذا كان نقل املوارد من الس�لع
االس�تثمارية يتس�بب يف بطالة جماعية،
فلماذا ال يحدث اليشء نفس�ه حن يجري
نقل امل�وارد إىل صناعات أخرى؟ وهذا كان
يناقض بش�كل واضح التجرب�ة العملية.
فأثناء الكساد -يف هذه الحالة نتحدث عن
أزم�ة  -2008كان هن�اك فائض يف القدرة
اإلنتاجية ويف البطالة يف كل صناعة تقريباً،
ف�ال ركود يف بعضها وعجزا ً يف أخرى .هذه
امل�رة األمر مختلف .صحيح أننا ال نس�مع
كثريا ً ع�ن علم االقتصاد النمس�اوي هذه
األي�ام ،لكن الجائحة أنتج�ت بالفعل أزمة
نمس�اوية الط�راز النتقال امل�وارد ،فهناك
تصاع�د يف الطل�ب ع�ىل بع�ض األش�ياء،
بينم�ا الطلب عىل أش�ياء أخ�رى يتقلص.

ويمكننا رؤية هذا عىل مس�توى االقتصاد
الكب�ري .فهن�اك زيادة كبرية يف مش�رتيات
الس�لع املعمرة يف وقت تعاني فيه صناعة
الخدمات .انظر مثالً إىل األش�خاص الذين
اشرتوا دراجة ثابتة للتدريب الريايض ألنه
لم يعد بوسعهم الذهاب إىل صاالت األلعاب
الرياضية ،كما فعلت أنا .ويمكن مالحظة
هذا بوضوح أكثر يف التفاصيل .فهناك عدد
قي�ايس من املكاتب الش�اغرة يف الس�وق،
وهن�اك عجز مدم�ر يف حاويات الش�حن.
وم�ن ث�م ،لدين�ا أخ�ريا ً ن�وع م�ن األزمة
االقتصادي�ة الذي اعتقد أش�خاص ،مثلما
اعتق�د هايك وش�ومبرت ،اعتق�ادا ً خاطئا ً
بأنه�ا مثل الت�ي كانت لدين�ا يف ثالثينيات
القرن املايض .هل هذا يعني أنه يجب علينا
اتب�اع النصيحة الخاصة بالسياس�ة التي
تقدم به�ا االقتصاديان يف املايض؟ اإلجابة
بالنف�ي .وهذه هي الرس�الة املتضمنة يف

م /تنويه
نرش متديد اعالن مناقصة عامة خارجية

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن تمديد اعالن املناقصة التالية :
PRICE

DESCRIPTION

200.000 IQD

Chemical materials

REQ NO
639/2021
تمديد اعالن للمرة االولى

ITEM
1

فعىل الراغبن باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة  /محافظة البرة للحصول عىل وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش
ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
 � 1س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014والصادرة من
وزارة التخطيط
 � 2يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي
( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرة  /جمهورية العراق )
يف املوعد املحدد  2021/ 9/15الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرة املحيل) ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل
م�ا بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االستعالمات الرئيسية  /رشكة مصايف الجنوب  /رشكة عامة � الشعيبة
� محافظة البرة  /جمهورية العراق يف  2021/9/15الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرة املحيل او اليوم الذي يليه .
 � 3املبلغ التخميني للمناقصة ( 800000دوالر ) ثمانمائة الف دوالر امريكي فقط
 � 4تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ( تعليمات ملقدم�ي العطاءات وورقة بيانات العطاء ) ابتداء م�ع العطاء مصادقة من قبل
الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر
اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
 � 5متطلب�ات التأهي�ل  :ع�ىل مقدم العط�اء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث (متطلب�ات التاهيل الالحق) من
الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 � 6تقدي�م العط�اءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وان تكون وموقعة
ومختومة
 � 7تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية ( )MSDSمع العروض الفنية
 � 8تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن ( )120يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار
العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
 � 9تقديم تأمينات اولية (صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ) صادر عن مرف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي ومبلغ قدره ( 16000دوالر
) ستة عرش الف دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن ( )28يوما من تاريخ انتهاء
نفاذ العطاء
 � 10ش�مول العم�ال العراقين العاملن لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاول�ة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك
وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق
 � 11يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 � 12جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 13لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات
 � 14لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
www.SRC.GOV.IQ
 � 15لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل :
contracts@src.gov.iq
حسام حسني ويل
 � 16عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقال يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة593/16 /
املحلة او رقم و اسم املقاطعة /الحاوي
الجنس /ارض دار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة300 /م
املش�تمالت /حديق�ه و طارم�ة امامية و اس�تقبال و هول و
مطب�خ مغلف بالس�رياميك و غرف�ة نوم واح�دة و صحيات
ام�ا الطاب�ق العلوي اربعة ن�وم و صحي�ات و االرضيه مغلف
بالكرانيت و الس�طح مبلط بالش�تايكر و البن�اء من الدرجه
االوىل
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب الدار
مق�دار املبيع  255,000,000 /مائتان وخمس�ه و خمس�ون
مليون دينار
س�تبيع دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل باملزايدة العلنية
للعقار املوص�وف اعاله العائد للرهن (ج�واد كاظم كوطي )
لق�اء طلب الدائن املرته�ن( مرف الخليج التج�اري) البالغ
( )117,000,000مائ�ة وس�بعة ع�رش ملي�ون دين�ار فعىل
الراغ�ب يف االش�رتاك مراجع�ة ه�ذه الدائرة خ�الل (30يوما)
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ النرش هذا االعالن مس�تصحبن
معه�م تأمينات قانونية نقدي�ة او كفاله برفية ال تقبل عن
 %10م�ن القيمة املق�درة ( )255,000,000ملي�ون دينار وان
املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ضهرا من اليوم االخري
دائرة تسجيل العقار يف واسط االوىل
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وزارة العدل
مالحظية التسجيل العقاري يف الرميثة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
طالب التسجيل املجدد  /حميدة عبد الله رايض
بن�اءا عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 2021/2/16
لتسجيل تمام العقار تسلسل ( )1062محلة (الرشقي) الواقع
يف الرميث�ة باعتب�اره حائزا له بصفة املال�ك للمدة القانونية
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة له�ا تمهيدا للتس�جيل وفق
القان�ون ( )43لس�نة  1971قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل
من يدعي بوجود عالقة او حقوق عينية او شخصية عىل هذا
العقار تقديم ما لديه من طلبات او دفوع او اعرتاضات خالل
مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن وكذلك
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم
التايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك الثبات ما لديه من حقوق
اثناء الكش�ف الذي س�يجري يف املوعد املذكور اعاله وس�وف
يتم لصق نس�خة من ه�ذا االعالن يف موقع العق�ار ويف لوحة
االعالنات الخاصة بدائرة التسجيل العقاري وسوف يتم تزويد
دوائر املالية و االوقاف بنسخه منها
رئيس الدائرة
املالحظ  /سالم نعيم عبد الله

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة5114/2 /
املحلة او رقم و اسم املقاطعة29 /داموك
الجنس /ارض الدار مع بنائها املفروز اىل دارين
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة200 /م
املش�تمالت /ال�دار االول غرفت�ن ن�وم و صحي�ات و
مطبخ و هول مس�احة الدار الثان�ي غرفه و مطبخ و
صحيات مسلح
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب الدار
مقدار املبيع  )65,200,000( /خمسة و ستون مليون
و مئتان الف دينار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل باملزايدة
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائ�د للرهن (حبيب
غان�م عفل�وك )لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن (مرف
الخلي�ج التج�اري) البال�غ ( )32,500,000اثن�ان و
ثالث�ون مليون و خمس�مائة الف دينار فعىل الراغب يف
االش�رتاك مراجعة هذه الدائرة خالل (30يوما) اعتبارا
من اليوم التايل لتاريخ النرش هذا االعالن مس�تصحبن
معهم تأمينات قانونية نقدية او كفاله برفية ال تقبل
عن  %10من القيمة املقدرة ( )65,200,000خمس�ة و
س�تون مليون و مئتان الف دينار وان املزايدة ستجري
يف الساعة ( )12ضهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل
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اعالن
اىل الرشيك  /اياد نعمة قاسم
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازة بناء عىل
العقار املرقم . 16920
الرشيك
انتصار فاضل عمران
���������������������������������������������
فقدان
فقد سند العقار املرقم  12653/2حي االشرتاكي باسم
عيل حس�ون س�لمان من يعث�ر عليه تس�ليمه إىل جهة
اإلصدار.

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة3672/1 /
املحلة او رقم و اسم املقاطعة 39 /الهورة
الجنس /ارض الدار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة100,93,66 /م
املش�تمالت /مطبخ و صحيات و غرف�ة و هول و الطابق
العلوي ثالث غرف نوم و هول  +محل
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب الدار
مق�دار املبي�ع  106,690,000 /مائ�ة و س�تة ملي�ون و
ستمائة و تسعون الف دينار
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف واسط االوىل باملزايدة
العلني�ة للعق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للره�ن (حيدر
جميل خضري) لقاء طلب الدائ�ن املرتهن (مرف الخليج
التجاري) البال�غ ( )32,500,000اثنان و ثالثون مليون و
خمس�مائة الف دينا مليون دينار فعىل الراغب يف االشرتاك
مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل (30يوما) اعتب�ارا من اليوم
الت�ايل لتاري�خ الن�رش ه�ذا االع�الن مس�تصحبن معه�م
تأمينات قانونية نقدية او كفاله برفية ال تقبل عن %10
م�ن القيمة املقدرة ( )106,690,000مائة و س�تة مليون
و س�تمائة و تس�عون الف دينار وان املزايدة ستجري يف
الساعة ( )12ضهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4244ش2021/1
التاريخ 2021/9/12
اعالن
اىل املدعى عليه  /حسن كريم عباس
اقام�ت املدعي�ة (زهراء عل�ول ريس�ان) الدع�وى بالعدد
/4244ش 2021/1ام�ام هذه املحكم�ة والقايض تفريق
لعدم االتفاق وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم
بالتبليغ واشعار مختار حي الوفاء  /النجف قررت املحكمة
تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة
صحيفت�ن محليت�ن يوميتن وعليك الحض�ور امام هذه
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2021/9/20
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عم حضورك او ارسال
من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عباس عيل هادي

بحث فريونيكا جرييري وجيدو لورنزوني
ولوفي�ج ش�رتاوب وإيف�ان فرينينج الذي
أع�دوه الجتم�اع جاكس�ون ه�ول يف
والي�ة وايومين�ج .وهو مؤتم�ر مهم لبنك
االحتياط�ي الفي�درايل يتمخ�ض عادة عن
أبحاث مؤثرة .ومن الحقائق اللطيفة أنني
منعت م�ن حضور اجتماعات جاكس�ون
ه�ول من�ذ بداي�ات العق�د األول م�ن هذا
القرن حن واتتن�ي الجرأة عىل انتقاد أالن
جرينسبان قبل أن يصبح انتقاده شائعاً.
ولم يرش البحث رصاحة إىل النمس�اوين،
لكن يمكن تفس�ري البحث ع�ىل أنه تفنيد
لوصفاته�م الخاص�ة بالسياس�ة .وكان
«هايك» و«شومبرت» من املعارضن بشدة
ألي محاول�ة للتص�دي للكس�اد الكب�ري
بتحفي�ز نق�دي وم�ايل .واس�تنكر هاي�ك
«املحف�زات االصطناعية» م�را ً عىل أنه
يجب «ترك األمر حتى يتحقق العالج الدائم

عرب عملية التكيف البطيئة لهيكل اإلنتاج».
وحذر «شومبرت» من أن أي «انتعاش ناتج
فحسب عن تحفيز اصطناعي يرتك جانبا ً
من عمل الكس�اد بغري التص�دي له» .لكن
هذه االس�تنتاجات ال تتسق ،حتى إذا قبل
امل�رء تحليله�م الخاطئ ملا يعنيه الكس�اد
بصفة عامة .فلماذا تؤدي الحاجة إىل نقل
العم�ال م�ن قطاع م�ا إىل بطال�ة؟ ملاذا ال
يؤدي هذا ببساطة إىل أجور أقل؟
واإلجاب�ة يف املمارس�ة تتمث�ل يف جم�ود
عملية التقليص لألجور االسمية .وهذا ألن
أصح�اب العمل يرتددون حق�ا ً يف تقليص
األج�ور بس�بب تأث�ري ذلك ع�ىل معنويات
العمال .لكن إذا لم يكن من املمكن تقليص
األج�ور يف قط�اع متج�ه نح�و التقل�ص،
فلم�اذا ال يمكن زيادته�ا يف القطاع املتجه
نحو التوس�ع؟ بالتأكيد ،ق�د يؤدي هذا إىل
ارتف�اع مؤكد يف التضخم ،لكن هذا ال بأس

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة854/5 /
املحلة او رقم و اسم املقاطعة 38 /الخاجية
الجنس /ارض الدار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة200 /م
املش�تمالت /غرفة و اس�تقبال و هول و مطبخ و غرفتن
نوم و مجموعة صحيات
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب الدار
مق�دار املبي�ع  120,000,000 /مائ�ة و ع�رشون مليون
دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف واسط االوىل باملزايدة
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد للره�ن (ايناس
طاهر حس�ن )لقاء طلب الدائ�ن املرتهن (مرف الخليج
التجاري) البال�غ ( )32,500,000اثنان وثالثون مليون و
خمس�مائة الف دين�ار فعىل الراغب يف االش�رتاك مراجعة
هذه الدائرة خالل (30يوما) اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ
النرش ه�ذا االعالن مس�تصحبن معهم تأمين�ات قانونية
نقدي�ة او كفال�ه برفي�ة ال تقب�ل عن  %10م�ن القيمة
املق�درة  120,000,000مائة و ع�رشون مليون الف دينار
املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ضهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل
������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد  / 610 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 9 :
اىل  /املدعى عليه  :مصعب خالد رشيد
م  /تبليغ مرافعة
اق�ام املدعي  :بيداء رعد احمد ضدكم الدعوى املرقمة 610
 /ش  2021 /ام�ام ه�ذه املحكم�ة وموضوعه�ا تصديق
طالق خارجي ولعدم معرفة مح�ل اقامتك قررت املحكمة
تبليغك�م بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن بموع�د املرافعة
املوافق يوم  2021 / 9 / 26وعند عدم حضورك س�تجري
املرافعة غيابيا بحقك وفقا للقانون .
القايض
معد نجم عبيد
������������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك  /اصيل سمري مكي
اقتىض حضورك اىل بلدية الش�علة لغرض استخراج اجازة
البن�اء للقطع�ة املرقم�ة  11963م  22صابي�ات – طالب
االجازة مصطفى حسن جاسم .
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مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة372/2 /
املحلة او رقم و اسم املقاطعة 38 /الخاجية
الجنس /ارض الدار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة 2,30,50 /م
املش�تمالت /طارمة و اس�تقبال و هول دخ�يل و مطبخ
و غرفت�ن نوم مع مجموع�ة صحيا تام�ا الطابق العلوي
بيتونه الدار مسلح بالكونكريت
املوزعات او املفروسات/
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /مستأجرا لرشكة منتجات نفطية
مق�دار املبي�ع  ) 101,700,000( /مائ�ة و واحد مليون و
سبعمائة الف دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف واسط االوىل باملزايدة
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد للره�ن (عباس
حس�ن مهدي )لقاء طلب الدائ�ن املرتهن (مرف الخليج
التج�اري) البال�غ ()104,000,000مائ�ة و اربعة مليون
دين�ار فع�ىل الراغ�ب يف االش�رتاك مراجعة ه�ذه الدائرة
خ�الل (30يوم�ا) اعتبارا م�ن الي�وم التايل لتاري�خ النرش
هذا االعالن مس�تصحبن معه�م تأمين�ات قانونية نقدية
او كفال�ه برفي�ة ال تقبل ع�ن  %10من القيم�ة املقدرة
( ) 101,700,000مائ�ة و واح�د مليون و س�بعمائة الف
دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم
االخري
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل

ب�ه .وتج�ادل «جريي�ري» وزمالؤه�ا بأن
االس�تجابة املث�ىل لصدم�ة إع�ادة انتقال
امل�وارد والعمالة هو اتباع سياس�ة نقدية
توس�عية للغاية تتس�بب يف ارتفاع مؤقت
للتضخ�م .وبه�ذا يظل لدى العم�ال حافز
لتغي�ري الوظائ�ف ألن األج�ور الفعلي�ة
تنخفض يف وظائفهم القديمة لكنها ترتفع
يف م�كان آخر .لكن لي�س من الرضورة أن
يكون هناك بطالة واس�عة النطاق .وربما
كان ه�ذا واضحا ً منذ البداي�ة ،أو ربما ال،
ألن معظمنا كان يركز عىل خطأ تشخيص
النمس�اوين للمشكلة لدرجة أننا لم ننفق
وقت�ا ً كافيا ً للتفكري بش�أن حله�م .واآلن
لدينا أخريا ً الصدمة التي ظل االقتصاديون
النمساويون يتخيلونها ،لكن يمكننا رؤية
أنهم رغم ذلك قدموا نصيحة سيئة للغاية.
وأصاب االحتياط الفيدرايل بقبوله تضخما ً
انتقالياً.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة /1856 :ت2021/
التاريخ 2021/9/12 :
اعالن
املنفذ عليه  /املدين  /محمد نعمه جاسم
لق�د تحقق�ق له�ذه املديري�ة من خ�الل ورقت�ي تكليف
بالحضور واش�عار مختار املنطق�ة املدعو خماط العطوي
انك مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية
تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوم تب�دأ من اليوم التايل
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي
وفق القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :
قرار محكمة االحوال الشخصية يف النجف بالعدد /3396
ش 2021/2امل�ؤرخ يف  2021/5/10واملتضم�ن نفق�ة
ماضية ومستمرة للزوجة واالطفال كل من سايل واسيل
������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/4503 :
التاريخ 2021/9/9 :
اعالن
املنفذ عليه  /شيماء عبد عبد الحسن
لقد تحققق لهذه املديرية من اش�عار مختار حي الشهداء
يف النجف املدعو كاظم ش�بيب الخزعيل انك مجهول محل
االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل
خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه
املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة ب�داءة النجف املرق�م /2818ب 2018/2يف
 2018/5/22واملتضم�ن دي�ن قدره س�تة مالي�ن دينار
عراقي
������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2374ب2021/3
التاريخ 2021/9/12
اىل  /املدعى عليه (عيل رشيد عبد الكاظم )
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م /2374ب2021/3
يف  2021/6/30واملتضم�ن الحكم بالزام املدعى عليه عيل
رش�يد عبد الكاظم بتاديت�ه مبلغا مق�داره ثمانية مالين
واربعمائ�ة ال�ف دين�ار ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الجزائر
 5جمي�ل عي�ى الغانمي لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار
املذك�ور بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن ولك ح�ق الطعن
ع�ىل القرار املذكور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن
القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات
وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /6454ش2021/7
التاريخ 2021/9/5
اعالن
اىل املدعى عليه  /حسن غازي عمران
اقامت املدعية (ميعاد بخيت عبود) الدعوى بالعدد /6454
ش 2021/7ام�ام ه�ذه املحكمة والق�ايض تاييد حضانة
الطف�ل عيل لغ�رض مراجعة الدوائر الرس�مية وملجهولية
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار
حي العباس�ية  /النجف قررت املحكمة تبليغك بموضوع
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ن
محليت�ن يوميت�ن وعليك الحضور امام ه�ذه املحكمة يف
موع�د املرافعة الق�ادم املوافق يوم  2021/9/20الس�اعة
التاسعة صباحا ويف حالة عم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
اثري فاهم محسن
������������������������������������������������
اىل الرشيك  /ش�هيد محمد عيل كري�م اقتىض حضورك اىل
مقر بلدية النجف لغرض اصدار إجازة البناء للعقار املرقم
( )3 /35234ح�ي العدالة خالل م�دة عرشة أيام وبخالفه
س�يتم اصدار االجازة دون حض�ورك طالب االجازة  /منى
عبد األمري حسن .

 7رياضة
العدد ( )2449االثنين  13ايلول 2021

تأجيل تشكيل مركز التسوية والتحكيم
وجلنة األخالقيات
المستقبل العراقي /متابعة
الت�أم عق�د الجمعي�ة العام�ة للجن�ة
األوملبي�ة باجتم�اع اس�تثنائي ضيّفته
قاع�ة فندق رم�ادا يف محافظ�ة أربيل
السبت.
ورأس االجتم�اع رعد حم�ودي رئيس
اللجن�ة األوملبي�ة ،كما ح�ره ممثل
إقليم كردس�تان جوتيار عادل ،ومدير
ش�باب ورياضة االقليم ش�اكر س�مو
وشخصيات مسؤولة أخرى ،فضالً عن
أكثر من ثالثني عضوا ً من الجمعية العامة.
ج�دول أعمال االجتم�اع انطلق بالوق�وف دقيقة
صم�ت وقراءة س�ورة الفاتحة لتزام�ن انعقاده
مع الذكرى الس�نوية األوىل لرحي�ل الالعب الدويل
السابق ناظم ش�اكر ،ليلقي بعدها رئيس اللجنة
االوملبي�ة رعد حمودي كلمة مقتضبة تطرق فيها

ألب�رز مح�اور االجتم�اع ،وأهمها تش�كيل لجنة
األخالقيات وتأس�يس مركز التس�وية والتحكيم
الري�ايض ،وبق�اء ممثلي�ات اللجن�ة األوملبي�ة يف
املحافظات من عدمه ،وتحويل اللجان املؤسس�ة
اىل اتحادات رياضية.
بع�د ذل�ك تح�دث ممث�ل االقلي�م جوتي�ار عادل
بكلمة موجزة عرب م�ن خاللها عن مدى رسوره

مدرب اجلوية :أكاكبو
وحداد جاهزان للسوبر

الحتضان اربيل هذا االجتماع الذي يدل
ع�ى عمق املحبة واالخوة بني كل أجزاء
الوط�ن .وأكد عادل أن االقليم س�يبقى
فاتحا ً ذراعيه لكل الرياضيني ومرشعا ً
أبواب منش�آته الرياضية لكل أبطالنا،
ليكون لرياضيينا مزي�د من االنجازات
ونصيب متفوق يف كل البطوالت.
قرارات باالجماع
هذا وأسفر اجتماع األمس عن موافقة
الجمعية العامة ،باجماع أعضائها ،عى
إع�ادة تفعيل عمل ممثليات األوملبية يف
املحافظ�ات ،كما أق�رت الجمعي�ة العامة تأجيل
تش�كيل (مرك�ز التس�وية والتحكي�م الريايض)
و(لجن�ة االخالقي�ات) اىل اجتماعه�ا املقب�ل
ابتغاء دراسة أس�ماء مؤهلة أكثر للتصدي لهذه
املس�ؤوليات ،ومفاتح�ة مجلس القض�اء االعى
بصدد ذلك ألهمية املوضوع.

العنكويش ينسحب من سباق
انتخابات احتاد الكرة

وج�ه اإلع�الم اإليطايل انتق�ادات قوية للبولندي فويتش�يك
تش�يزني ،حارس يوفنتوس ،عقب خس�ارة السيدة العجوز
أم�ام ناب�ويل بنتيج�ة  ،2-1الس�بت ،يف الجول�ة الثالثة من
الكالتش�يو.وكان تشيزني تصدى بش�كل ضعيف لتسديدة
لورينزو إنس�يني ،نج�م نابويل ،يف مباراة األمس ،ما س�مح

قادم�ا من االه�ي البحريني ملدة موس�م واحد
قاب�ل للتجدي�د ،س�يكون اضافة مهم�ة لكرة
االبيض يف املوس�م املقبل ،اذ يمتاز بمواصفات
رائع�ة يف خ�ط الهجوم ،وس�بق ل�ه ان خاض
تج�ارب احرتافي�ة عدي�دة ،ال س�يما ان�ه مثل
الس�د والجي�ش واملرخية يف قط�ر ونوتينغهام
فورست االنكليزي.وأشار اىل أن املحرتف اآلخر

المستقبل العراقي /متابعة
أك�د تقري�ر صحف�ي إس�باني ،تفاق�م إصاب�ة أح�د
مهاجمي برشلونة خالل املوسم الحايل.
وكان برش�لونة أعل�ن من�ذ أس�بوعني أن املهاج�م

الدنمارك�ي مارتن برايثوايت يعان�ي من آالم يف الركبة
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و»
الي�رسى.
اإلس�بانية ،فإن إصابة برايثواي�ت تفاقمت ،وأصبحت
فرتة غيابه ترتاوح بني ثالثة وأربعة أشهر.
وأش�ارت الصحيف�ة اإلس�بانية إىل أن برايثوايت لديه

مشاكل يف الغروف ،وقد يخضع لعملية جراحية.
يذك�ر أن برش�لونة يعان�ى عى مس�توى الهجوم هذا
املوسم بسبب إصابة سريجيو أجويرو وعثمان ديمبي
وأنس�و فات�ي ،بجان�ب رحي�ل الثنائ�ي ليونيل ميي
وأنطوان جريزمان.

عباس عبيد :التجريبيات األخرية أفادت األوملبي

المستقبل العراقي /متابعة

أك�د امل�درب املس�اعد ملنتخبن�ا األوملبي
بكرة القدم ،ان املباريات التجريبية التي
اجراه�ا الفريق خ�الل تجمعات العراق
وتركي�ا واالم�ارات س�اعدت الطاق�م
التدريب�ي يف تكوي�ن ص�ورة واضح�ة
عى طبيع�ة أداء الالعب�ني والحكم عى
قدراته�م اثناء التطبيق العمي وطريقة
ترصفه�م ولحظة تنفيذه�م للواجبات
الخططي�ة فض�ال ع�ن معرف�ة نق�اط
الضع�ف واحتياجات بعض املراكز التي
يجب تعويضها قبل بطولة غرب اس�يا
املزمع اقامتها الشهر املقبل يف السعودية
خالل الفرتة م�ن  4إىل  12ترشين األول
املقبل بمشاركة  8منتخبات.
وق�ال عب�اس عبي�د يف ترصي�ح :إن “
الالعب�ني املحلي�ني حصلوا ع�ى فرتات
تدريبي�ة مناس�بة بوج�ود الالعب�ني
املحرتفني الس�بعة عى غ�رار نديم نادر
(فالكين�ربي الس�ويدي) ،ومتني صالح
(بروندبي الدنمارك�ي) ويوهان زيتونة
(اتالنت�ي املكس�يكي) وحس�ن صادق
(الخريطي�ات القطري) وزي�دان إقبال
(مانشس�رت يونايت�د تح�ت  23عام�اً)
وه�ريان أحم�د (ث�ون الس�ويرسي)
ويوس�ف زيتونة (ابولنيا األلباني) وقد
س�عى امل�درب التش�يكي مريوس�الف
س�وكوب اىل إيج�اد توليف�ة مثالي�ة

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن حس�ني العنكويش ،رئيس نادي الديوانية ،انس�حابه
م�ن الرتش�ح لعضوي�ة اتح�اد ك�رة الق�دم ،قب�ل إقامة
االنتخابات بيومني فقط.
وقال العنكويش «قررت االنس�حاب م�ن االنتخابات ألنني
لم أجد بيئة نقية للعمل يف الوس�ط الريايض بصورة عامة
وليس فقط الوسط الكروي» ،الفتا إىل أن انسحابه بشكل
نهائي وال عودة إىل الرتشح.
وأضاف أنه سيحر االنتخابات وسيمنح صوته ملن يراه
مس�تحقا بالفوز يف ال�دورة املقبلة ،موضحا أنه س�يرتك
العمل يف الوس�ط الريايض وحتى رئاس�ة ن�ادي الديوانية
فس�حت املج�ال إىل ش�قيقي إلدارة األمور ،بعدم�ا أمنت
األمور املالية للنادي.
وختم بالقول بأنه يريد العيش بحرية شخصية ،بعيدا عن
رص�د التحركات والحديث يف اإلعالم الريايض لكل ش�اردة
وواردة ،فبعد عمل املوس�م املايض ق�رر االنزواء بعيدا عن
الرياضة.
يذك�ر أن حس�ني العنكويش رج�ل أعمال دخ�ل عالم كرة
القدم من خالل استثماره يف نادي الديوانية.

لزميله ماتيو بوليتانو بمتابعة الكرة داخل الشباك يف الهدف
األول للفري�ق الجنوبي.وقال�ت صحيف�ة «الجازيت�ا ديللو
سبورت» اإليطايل ،إن خطأ تشيزني نقطة تحول يف املباراة،
لذا حصل عى تقييم  4.5من .10وأضافت« :تشيزني أخطأ يف
هزيمتي يوفنتوس هذا املوسم ،ومن بني كل مشاكل اليويف،
عليهم أن يتعاملوا ً
أيضا مع مشكلة حراسة املرمى».
ً
وتابع« :خطأ تش�يزني الس�اذج أيضا ضد أودينيزي أدى إىل

آسيوي اليد ينقل تصفيات كأس
العالـم اىل السعودية

ق�رر االتح�اد االس�يوي لك�رة الي�د نقل
تصفي�ات كاس العال�م م�ن اي�ران اىل
السعودية مطلع كانون الثاني من العام
املقبل ،بينما تجري التحضريات يف النجف
الس�تضافة نهائيات دوري الدرجة االوىل
بمشاركة اربعة اندية .
وقال حس�ام عبد الرضا املنسق االعالمي
لالتح�اد :إن االتح�اد االس�يوي قرر نقل
البطولة م�ن ايران اىل الس�عودية للفرتة
م�ن ال��  18ولغاية ال��  31م�ن كانون
الثان�ي م�ن الع�ام املقب�ل ،الفت�ا اىل ان
منتخبنا يق�ف عند املس�توى الثالث من
بني املنتخبات االسيوية .
واض�اف ان املنتخ�ب الوطن�ي يواص�ل
اعداده االويل يف مدينة السليمانية للفرتة
م�ن ال�  3ولغاية ال�  16من ايلول الحايل،
مشريا اىل ان املعسكر يتضمن رفع اللياقة

أك�دت إدارة ن�ادي ال�زوراء انه�ا لم
تغل�ق مل�ف التعاق�دات يف املريكاتو
الحايل ،وهناك صفقة اجنبية مقبلة
يف خ�ط الهج�وم ،س�تكون اضاف�ة
لكرة النوارس يف املوسم الجديد.وقال
عضو االدارة والناطق االعالمي لنادي
الزوراء يف ترصي�ح :إن ادارة الفريق
تفاوض احد الالعبني املحرتفني بغية
ضم�ه اىل قائمة الن�وارس ،واألقرب
م�ن الربازي�ل أو الجزائ�ر ،وبالتايل ف�إن ملف
التعاقدات لم يغلق وهناك صفقة اخرية مقبلة
س�يتم االع�الن عنها لوس�ائل االع�الم يف حال
االتفاق الرسمي.
واضاف عبد الرحمن رش�يد ان الالعب املغربي
حمزة صنهاجي ،ال�ذي انضم مؤخرا للنوارس

بمع�زل عن طبيع�ة النتائ�ج املتحققة
خ�الل اللق�اءات  ،وقد ام�ى  11يوما
يف معس�كر ازميت الرتكية وخاص فيه
ثالث مباري�ات ودية م�ع منتخب ليبيا
األول ونيغدة أناضول الرتكي والس�احل
الكويت�ي كذل�ك اعقب�ه تجم�ع دب�ي
الخارجي ولعب في�ه منتخبنا تحت 23
عام�ا مبارات�ني امام نظ�ريه االماراتي
انته�ت بخس�ارتني بنتيج�ة (،)1-4
(.« )1-2
وأش�ار اىل ان “الطاق�م التدريب�ي ع� ّد
املعس�كرات الس�ابقة فرصة مناس�بة
لجمي�ع الالعب�ني لرؤيته�م يف هك�ذا
مباريات ،كي تتضح له الصورة بالنسبة

لقائم�ة املنتخب األخرية التي س�تدخل
فيها االس�تحقاقات الرس�مية املقبلة،
وتس�هم يف تقيي�م املردودي�ن البدن�ي
وامله�اري خالل اللقاءات الودية التي تم
الرتكيز فيها ع�ى اهمية هضم األفكار
التكتيكية امل�راد تطبيقه�ا يف املباريات
الدولية م�ع محاولة تجري�ب اكرب عدد
من الالعب�ني املحليني وتفعيل الواجبات
التي يتقنها الالعبون بحسب مهاراتهم
وخصائصه�م ومواصفاته�م الفني�ة
والبدنية ومن ثم تطوير الحالة الذهنية
املرتبطة بلحظة الترصف واتخاذ القرار
«.ولف�ت اىل أن “هن�اك أدوارا إضافي�ة
وواجب�ات مركب�ة تم منحه�ا إىل بعض

اإلعالم اإليطايل يذبح تشيزين

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

الجزائ�ري طوي�ل لهواري س�يصل
فجر الغد اىل بغداد ،وس�يكون متاحا
للم�الك التدريب�ي قب�ل لق�اء كأس
الس�وبر أم�ام ال�زوراء ،بينم�ا من
املؤم�ل التح�اق املغرب�ي صنهاجي
نهاية االسبوع الحايل.
وتابع رش�يد ان فريقه اصبح يمتلك
يف قائمت�ه  4العب�ني محرتف�ني ،هم
الس�وري زاهر ميدان�ي واملوريتاني
الحس�ن احويبيب والجزائري طويل
لهواري واملغربي حم�زة صنهاجي،
وبانتظار اكتمال عقد االجانب يف االيام املقبلة.
واوضح ان الزوراء اس�تفاد كثريا من املعسكر
التدريب�ي االخري يف مدين�ة أنطاليا الرتكية ،من
خالل خوض مباريات تجريبية اسهمت يف رفع
معدل اللياقة البدنية لدى الالعبني واحداث مبدأ
االنسجام بينهم.

تفاقم إصابة مهاجم برشلونة

المستقبل العراقي /متابعة
أوض�ح أحمد خلف ،مدرب كرة الق�وة الجوية ،أن الثنائي
املحرتف ،األردني إحس�ان حداد والغاني ويلسون أكاكبو،
التحق بتدريبات الفريق وجاهز ملواجهة كأس السوبر.
وق�ال خل�ف ،إن الالعب�ني املحرتف�ني ويلس�ون أكاكب�و
وإحس�ان حداد ،التحقا بتدريبات الفريق وننتظر التحاق
املح�رتف النيجريي إيدو موس�يز ،لتكتمل صفوف الفريق
بش�كل تام ،خصوصا بع�د انضمام الالعب�ني الدوليني إىل
تدريبات الفريق.
وأضاف أن ويلس�ون والحداد انخرطا بالتدريبات وشاركا
يف آخ�ر مب�اراة تجريبية أمام امليناء وبالتايل مش�اركتهما
يف كأس الس�وبر املقررة يف ال� 17س�بتمرب/أيلول الجاري
واردة ،يف حال احتجنا لخدمات أي منهما.
وأش�ار خل�ف ،إىل أن إج�راءات تأش�رية الدخ�ول لالع�ب
النيجريي موسيز عى وشك االنتهاء ونأمل التحاقه بأرسع
وقت من أجل االنس�جام مع الفري�ق بأرسع وقت ممكن،
ألن الفريق تنتظره انطالقة املوسم الجديد.
يش�ار إىل أن القوة الجوي�ة حامل لقبي ال�دوري والكأس
س�يالقي ال�زوراء وصيف�ه يف البطولت�ني بنهائ�ي كأس
السوبر.

إدارة الزوراء :ملف التعاقدات لـم يغلق
وهناك صفقة مقبلة

البدنية والتعرف عى الالعبني ليجري بعد
ذلك اختيار  18من بني  25العبا .
ع�ى صعي�د آخر اوض�ح عب�د الرضا ان
اربع�ة اندية ه�ي التعاون م�ن الرمادي
واوروك م�ن املثن�ى والزبري م�ن البرصة
والكوف�ة من النجف تتص�ارع بينها عى
بطاقت�ني للتأه�ل اىل ال�دوري املمتاز ،إذ
س�تلعب م�ع بعضه�ا يف قاع�ة الكوف�ة
باس�لوب ال�دوري م�ن مرحل�ة واحدة،
وتس�تمر للف�رتة م�ن ( ال��  18ولغاي�ة
ال��  ) 20م�ن ايلول الح�ايل  .وعن موعد
انطالق منافسات الدوري املمتاز ،اكد ان
املوع�د االويل النطالق البطول�ة يف الثامن
م�ن الش�هر املقب�ل ،وان العرشي�ن من
الشهر الحايل س�يكون اخر موعد لتسلم
موافقات االندية عى املشاركة ،مبينا ان
بعض االندية اعلنت بصورة شفهية عدم
مش�اركتها يف ال�دوري املقبل م�ن بينها
ناديا القاسم والفتوة .

تعادل الفريق بنتيجة .»2-2
وانتق�دت صحيفة «توتو س�بورت» أداء الحارس البولندي،
ومنحته تقييمًا  4من .10
أما «كوريري ديللو س�بورت» اإليطالية ،فمنحت تشيزني 5
م�ن  ،10لكنه�ا قالت إنه أخطأ ً
أيضا يف ه�دف نابويل الثاني
عندما قرر عدم ترك مرماه لإلمس�اك بالكرة العرضية التي
جاء منها هدف كاليدو كوليبايل.

إيان راش :مجهور ليفربول حيسم بقاء صالح
المستقبل العراقي /متابعة
يعتق�د إيان راش ،أس�طورة ليفربول،
أن الجماهري قد تكون عامالً
ً
حاس�ما،
يف تجديد النجم امل�رصي محمد صالح
لعقده مع الريدز.
وق�ال راش ،يف ترصيح�ات لصحيف�ة
«ديي مي�ل» ،الربيطاني�ة« :الكل يريد

بق�اء ص�الح وأعتقد أن هن�اك فرصة
جيدة لذلك ،ألن�ه إذا ذهب إىل أي مكان
آخ�ر ،ل�ن يحص�ل الدع�م ال�ذي يناله
هنا».وأض�اف« :ق�د يعج�ب جمه�ور
أي فري�ق آخ�ر بصالح ،لك�ن جماهري
ليفرب�ول تح�ب م�و ،وهذا ق�د يكون
ً
عام�ال حاس�مًا».وتابع راش« :م�ن
الواضح أن مانشس�رت س�يتي الفريق

ال�ذي يجب التغل�ب عليه لحصد لقب
الربيمريليج».وواص�ل« :ليفرب�ول
يصن�ف ضم�ن املس�تضعفني،
لكنه�م يحب�ون ذل�ك ،كما أن
عودة جو جوميز وجوردان
هندرس�ون وفريجي�ل فان
دايك تش�به التعاق�د مع 3
العبني جدد».

حقيقة جتديد ديمبيل مع برشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
كشف تقرير صحفي إسباني ،عن حقيقة
تجدي�د الفرن�ي عثم�ان ديمب�ي ،جناح
برشلونة ،لعقده مع النادي الكتالوني.
وزعمت تقارير صحفية مؤخرًا أن ديمبي
وافق ع�ى تجديد عق�ده ،ال�ذي ينتهي يف
الصيف املقبل ،ملدة  5سنوات.

ً
ووفق�ا لصحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و»
اإلس�بانية ،فإن مصادر يف برشلونة أكدت
ً
صحيح�ا موافق�ة ديمبي عى
أن�ه لي�س
عرض البارس�ا للتجديد ،وأنه س�يوقع مع
النادي ملدة  5مواسم مقبلة.
وأشارت املصادر إىل أن النادي اتفق بالفعل
م�ع وكيل ديمبي عى عق�د اجتماع قري ًبا،
لكن دون تحديد املوعد.

وأوضح�ت املص�ادر أن ه�ذا
االجتماع س�يعقد ع�ى األغلب
عق�ب مب�اراة برش�لونة وباي�رن
ميونخ يف دوري أبطال أوروبا.
وذك�رت أن املفاوض�ات ب�دأت ب�ني
الطرف�ني ،والالع�ب أرس�ل إش�ارات
لربش�لونة تث�ري التف�اؤل بش�أن
التجديد.

الالعب�ني خ�الل املباري�ات االعدادي�ة
لتف�ادي ح�االت الطرد الت�ي حصلت يف
مواجهت�ي االمارات األخ�رية عن طريق
التعوي�ض وش�غل أكثر م�ن مركز من
قب�ل اي الع�ب لدي�ه واجب�ات ثانوية ،
كذلك االعتماد عى أساليب لعب متنوعة
وعم�ل العديد م�ن التدريب�ات الخاصة
بالحاالت الثابتة ( الهجومية والدفاعية
) وطريقة تنظي�م وقوفهم امام املرمى
م�ع تطبيقات اس�اليب دف�اع املنطقة
املرتفع واملنخفض «.
ورأى ان�ه “ يج�ب التأه�ب للمنتخبات
القوي�ة تحض�ريا ً لبطول�ة غرب آس�يا
والتصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات
آس�يا تح�ت  23عاما وإقامة معس�كر
راب�ع يس�بق ه�ذا االس�تحقاق امله�م
ك�ون ان هكذا تجمع�ات تكون الربوفة
النهائية لرس�م أس�اليب اللعب وإعادة
تذكري الالعب�ني بالواجبات املكلفني بها
انس�جاما م�ع مراكزه�م “ منوها بأن
“ مجموعة الواجب�ات التي يتقنها هي
التي تشكل النسق العام لألداء ومراعاة
الواجبات الدفاعية كذلك ال توجد فوارق
ذهني�ة ومهاري�ة وابداعي�ة كبرية بني
الالعبني يف ه�ذه الفئة بق�در حاجتهم
اىل تدريبات مكثفة بغية ترس�يخ األداء
الفني وهض�م األدوار والواجبات عالوة
عى معالجة بعض الهفوات «.

العراقـي
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سما حسن

الطريق إىل املدرسة

نفق احلرية

ض�اق س�جن املحتل ّ
فاتس�ع نفق الحري�ة ،وانس� ّد األفق فانفتح ب�اب الفرج،
ّ
وتعالت الجدران فالن�ت األرض ،وتوزعت الكامريات يف الفضاء املحيط ،فعميت
العيون الراصدة وراءها ،وخرج س�تة أرسى فلس�طينيون من أحد أش ّد سجون
الكي�ان الصهيوني تحصينا ،بعد أن نجحوا ،متس�لّحني باإليمان بقدراتهم ،عىل
صنع املستحيل.
ينترش املش�هد منذ صباح اإلثنني املايض ،يف أشكا ٍل فني ٍة مختلفة ،وإن بدا عاديا
ألول وهل�ة ،غري أن�ه صار ممتلئا بدالالت�ه الوجودية الفائضة ع�ن حد املعرفة
ّ
الس�جان واملس�جون ،أو ما ب�ني الجالد والضحية.
بواقع موازين القوى ما بني
األمنيون اإلرسائيليون يتو ّزعون يف ذلك املش�هد بوضعياتٍ مختلفة ،حول حفر ٍة
صغري ٍة انبثقت فجأة وسط ساح ٍة ترابي ٍة بينما أرشقت شمس الصباح خلفهم،
لتعلن حقيقة هذا الوجود الصهيوني الطارئ عىل أرض فلسطني.
كان األبطال املحكومون بالس�جن املؤبّد قد آمن�وا بحرّيتهم وبرضورة تحققها
عىل أرض الواقع الراهن ،فبدأوا ّ
خندق يبدأ من أرض
خطتهم قبل ش�هور لحفر
ٍ
الس�جن الحصني ،وينتهي خارج�ه ،وألنهم ال يملكون من أدوات الحفر ش�يئا
إال ملعق�ة معدني�ة ،فقد اس�تغلّوها لتحقيق اله�دف يف عملي ٍة أش�به باملعجزة
الحقيقية .ولكن شعب الجبّارين معتا ٌد عىل ابتكار ما يشبه املعجزات ،ألنه شعبٌ
آمن بحريته وبحرية فلس�طني .كان من املمكن أن تفش�ل العملية كما فش�لت
ٌ
ٌ
كثرية سابقة غريها يف هذا السجن وغريه من السجون ،وهذا طبيعي
محاوالت
ومفهوم .وال يضري من يُقدم عىل مثل تلك املحاوالت يف ظل واقع أمني صهيوني
متش� ّدد جدا ،غري أنه�ا نجحت ،فاكتمل النفق ليم ّد الجمي�ع بجرعة أم ٍل تكفي
لتثب�ت أن هذا الكيان مصنوع ،وس�يبقى طارئا مهما اس�تتبّ له األمر واألمن.
ٌ
فس�حة م�ن ذلك األمل
ف�األرض تع�رف أهلها جي�دا ،وتلني لهم كلما الحت لها
ّ
ّ
انش�قت األرض الفلس�طينية عن تلك الحفرة التي أصبحت محط أنظار
املقيم.
ّ
العالم ،بعد أن جلس عندها األمني الصهيوني ،وهو يضع يده عىل خده شاعرا
بالحرية تجاه ما حدث ،والعجز عن تفس�ريه ،يف مش�ه ٍد بدا تجس�يدا لحقيقة
املوق�ف يف الحكومة الصهيونية ،بعد أن وصل إليها الخرب ،وهالَها أن ترى واحدا
ً
ستة من املعتقلني فيه بإرادتهم الحرّة،
من أش� ّد سجونها تحصينا ،وهو يرسّب
ٌ
ٌ
املتكئة عىل إيمانهم بالله ،ثم بفلسطني وطنا أبديا لهم .معلومات كثرية ما زالت
ً
خافي�ة علينا تتعلق بالنفق وتداعياته ،وربما نتائج�ه أيضا ،لكن أجمل ما نتج
م�ن واقعة التحرّر الذاتي لهؤالء األرسى م�ن قبضة املحتل هو ما أثبتوه للعالم
كله أن هذا الكيان املغتصب ٌّ
هش من الداخل ،ويف كل م ّر ٍة ينجح الفلس�طينيون
بإثبات هذه الحقيقة يتس�اقط جز ٌء من الصورة الضخمة التي صوّرها أنصار
الكيان الصهيوني له دائما باعتباره القوة التي ال تقهر ،والكيان الذي ال يته ّدم،
والدول�ة األق�وى يف املنطقة .لكن الثقوب اآلن احتلت مس�احاتٍ ال بأس بها من
الصورة ،وس�يأتي يومٌ لتتأكل كلها ،فتبزغ ش�مس الحري�ة وراءها ،كما بزغت
عىل مشهد الصهاينة وهم يتداعون حول حفر ٍة طازجة ،خرج منها للتو أبطال
الحرية إىل حرّيتهم املش�تهاة .س�يبقى ذلك املش�هد خالدا يف أذهان الجميع عىل
نْ
الجانبني ،وقد تحوّل منذ نرشه إىل رمز ذكي ملا ستنتهي إليه األمور يف فلسطني
ّ
بغض النظر عن تقديرات موازين الق�وى يف املقاييس املعتادة،
عاج�ال أو آجال،
فمعارك الضمري ال تخضع ملثل تلك التقديرات ،وال ُتقاس قوة أدواتها باملقاييس
املعتادة .وبالتايل ،نتائجها دائما مفاجئة لغري املؤمنني بها!

يقول الكاتب األملاني ،هاينريش بول« ،لقد علمني الطريق إىل املدرس�ة أكثر مما
علمتني املدرس�ة» .ويبدو أن كل من يقع عىل هذه املقولة يكتشف أنها تنطبق
علي�ه .تنطبق عىل ذكريات�ه بالتأكيد ،وعىل وجه الخص�وص ،هناك حيث َ
كنت
ً
وكن�ت تخطو أوىل خطوات�ك يف الحياة .وحيث ّ
َ
ظ�ن الجميع من
طف�ال صغرياً،
حول�ك أنك ال تفهم ش�يئاً ،وكل ما علي�ك أن ترتدي الزي امل�دريس الذي غالبا ً ما
كان مقلّم�ا ً بلون�ني ،أحدهما قاتم ،واآلخر هو الل�ون األبيض ،ثم تعلّق حقيبتك
خلف ظهرك ،وتنطلق نحو املدرس�ة لتتعلم مبادئ القراءة والكتابة ،من دون أن
تناق�ش أحدا ً يف ما تحب أو تكره ،أو أنك تكتش�ف ،من�ذ األيام األوىل ،لذهابك إىل
املدرس�ة ،أن علي�ك أن تبدو كبريا ً كما يريدون ،وقوي�ا ً كما يأملون ،وليس عليك
الشكوى ،بل عليك أن تتحمّل ألنك باختصار يف طريقك إىل املدرسة.
يف الطريق إىل املدرس�ة ،تعلمت أش�ياء كثرية ،ربما أوله�ا وأصعبها الطريق من
أطراف املدينة إىل املدرسة ،ومرورك بمخيم الالجئني ،حيث الفقر والبؤس ووجع
اللجوء الذي ظل حارضا ً يف دورات املياه املتناثرة يف الش�وارع والروائح الكريهة
التي تنبعث من بني األزقة بس�بب ذلك ،وذلك الطريق الذي كنت تقطعه كل يوم
ذهابا ً وإيابا ً كان يروي لك ،باختصار ،حكاية لجوء والجئ ،ولم يكن عليك سوى
أن تضع حرساتك يف قلبك وتميض.
يف الطريق إىل املدرسة ،اكتشفت معنى التنمّر .هذا املصطلح عرفته متأخرا ً جداً،
بعد أن أصبحت املؤسس�ات اإلنس�انية تن�ادي برضورة حماي�ة طالب املدارس
من�ه .ولم أكن أعرف ّ
أن ما أم ّر به ليس س�وى صورة من البلطجة ،أو هو حقد
ً
موغ�ل ،ترك آث�اره يف نفيس ،فمرصويف كان كبريا بالنس�بة إىل تلميذاتٍ فقرياتٍ
قادمات من املخيم .وكنت أ ّدخره حتى ّ
يدق جرس املدرسة املعلن النتهاء الدوام،
فتومئ يل رفيقة طريق بأن نعرّج عىل محل بقالة صغري ،يقع إىل جوار املدرسة،
لكي نبت�اع الكثري من البس�كويت الطري الذي كنا نم�يض الطريق كله ،ونحن
نهرس�ه تحت أس�ناننا ،حتى نص�ل إىل بيوتنا ،وكن�ا نم ّد أيدين�ا ببعض القطع
لرفيقاتٍ صغرياتٍ يس�لكن الطريق نفس�ه .وقد ّ
ظل األمر كذلك ،حتى أصبحت
تظه�ر من بيت صغري مت�آكل بجوار محل البقالة فت�اة طويلة بمالمح صفراء
وش�عر منكوش ،فتقط�ع ّ
عيل الطريق بصفت�ي حاملة الكنز الش�هي ،وتطلب
مني ،بلهجة آمرة مه ّددة ،أن أترك كل قطع البسكويت لها ولصغار كثر حولها،
فأفعل من دون تر ّدد ،وحني تنهال دموعي ،فهي التي تس�مح يل بأن أحصل عىل
قطعتني ال أكثر ،لكي أستم ّر يف طريق عودتي إىل البيت ،وال أتأخر.
كم م ّر من الوق�ت ،وأنا أعاني من كابوس لييل ،تزورني به هذه الفتاة الطويلة
النحيلة ،منكوشة الشعر ،ذات البرشة الصفراء الشاحبة التي ُتنبئ بسوء تغذي ٍة
متأص�ل ،وكم كتمت ما أعانيه ،ولم أخ�رب به أحدا ً من الكبار ،الكبار الذين كنت
أعتقد أنهم ليس�وا قادرين عىل حمايتي من هذه املتنمّرة لس�بب بس�يط ،أنهم
ال يس�لكون الطريق نفسه الذي أس�لكه كل يوم يف ذهابي وإيابي من مدرستي
االبتدائية.
ُ
وانتقلت من املدرسة االبتدائية ،وتعلّمت دروسا ً كثرية ،أهمها أن
مرّت س�نوات،
الكوابيس التي تزورني ،وما كنت أتعرّض له من تنمّر لم يمنعا أن أكون تلميذة
متفوقة ،لكن املدرس�ة اإلعدادي�ة حملت يل قصصا ً مختلف�ة لفتيات مراهقاتٍ
بال�كاد تربز معال�م أنوثتهن ،وينتظرهن الفتية أمام باب املدرس�ة الذين تظهر
خيوط من النمل الصغري بالطبع.
شواربهم مثل
ٍ

كـاريكـاتـير

املستشار اإلعالمي لبعثة االحتاد األوريب يف العراق يشيد بالدور الفاعل
لنقابة الصحفيني العراقيني
اس�تقبل نقي�ب الصحفي�ني
العراقي�ني  /رئيس االتح�اد العام
للصحفي�ني الع�رب مؤي�د الالمي
وفد بعثة االتحاد األوربي يف العراق
برئاسة السيد أالن شابو املسشتار
اإلعالمي يف البعثة.
وقدم نقيب الصحفيني العراقيني يف
بداية اللقاء رشحا وافيا عن طبيعة
عم�ل نقابة الصحفي�ني العراقيني
وفروعه�ا يف املحافظ�ات فض�ال
عن املؤسس�ات اإلعالمي�ة املنبثقة
عن النقابة والت�ي تضطلع بالدور
املهني واإلعالمي ومتابعة ش�ؤون
الصحفي�ني واإلعالمي�ني وكذل�ك
املؤسس�ات اإلعالمي�ة املختلف�ة
املسجلة يف النقابة.
وأك�د الالم�ي ان النقاب�ة تعم�ل
باستمرار عىل دعم الصحفيني وعقدت الدورات
التط����ويرية لهم باإلضافة اىل العمل الجاد
واملتواصل إليجاد منافع للصحفيني الشباب .
م�ن جانبه أش�اد املستش�ار اإلعالم�ي لبعثة

االتحاد األوربي يف الع������راق بالدور البارز
والفاع�ل لنقاب�ة الصحفي�ني العراق����ي�ني
مؤكدا اس�تعداد البعثة للتعاون الت����ام مع
نقاب�ة الصحفي�ني العراق�����ي�ني وكذلك يف
رصد العملية االنت����خابية التي ستج���ري

باحثون يؤكدون فائدة الزبادي يف خفض
ضغط الدم املرتفع

توصل باحثون يف كلية الطب بجامعة أمريكية إىل أن استهالك الزبادي
يمكن أن يس�اعد يف خفض ضغط الدم املرتفع لدى كبار السن الذين
يعانون من ارتفاع مستوياته.
ويع�د ارتفاع ضغط الدم الس�بب الرئي�يس ألمراض القل�ب والوفاة،
وعامل الخطر الرئييس للسكتة الدماغية ،والسكر ،ولطاملا تم اقرتاح
النظام الغذائي كوسيلة لخفض مستويات ضغط الدم.
ويف الدراس�ة الحالية ،فح�ص الفريق البحثي العالقة بني اس�تهالك
الزبادي وضغط الدم بني كبار الس�ن الذين يعانون من ارتفاع ضغط
ً
بالغا
الدم أو ال يعانون منه  ..وقاموا بتحليل بيانات مقطعية ل�915
(بمتوس�ط أعم�ار بلغت  62.1عامً ا) ،وكش�ف الفريق عن انخفاض
كب�ري يف ضغ�ط الدم االنقبايض ب�ني أولئك الذين يعان�ون من ارتفاع
ضغط الدم والذين يتناولون الزبادي.

العراقـي

يف العراق الش�هر املقبل وأعل�ن عن نية البعثة
عق�د مؤتم�ر صحف�ي لتق���يي�م نتائ�ج
االن����تخاب�ات الربملاني�ة يف العراق بحضور
نقاب�ة الصحفي�ني الع����راقي�ني ووس�ائل
اإلعالم املختلفة.

العتبة احلسينية تعلن املساحات واألماكن التي ستفتتحها خالل زيارة االربعني
أعل�ن قس�م املش�اريع الهندس�ية والفنية يف
العتبة الحس�ينية املقدسة ،عن حجم املساحة
التي س�تدخل الخدم�ة خالل احياء مراس�يم
زيارة أربعينية االمام الحس�ني (عليه السالم)
يف الصحن الحسيني الرشيف ،ومحيط وداخل
الحرم ،واملناطق القريبة.
وقال املهندس مهدي القزويني ،يف بيان للعتبة
تلق�ت وكالة {الف�رات نيوز} نس�خة منه ،إن
«العتبة الحس�ينية ومن خ�الل متابعة ممثل
املرجعي�ة الديني�ة العليا واملت�ويل الرشعي لها
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،تعمل عىل توفري
افضل الخدمات املتنوع�ة للزائرين ،ومن هذه
الخدمات توفري مس�احات واس�عة الستيعاب
اكرب عدد ممكن من الزائرين وتس�هيل عملية
س�ريهم وتأدي�ة مراس�يم الزي�ارات وخاصة
املليونية منها».وأوضح إن «العتبة الحس�ينية
املقدس�ة س�تفتتح خالل زي�ارة االربعني ()3
رسادي�ب داخ�ل الصح�ن الحس�يني الرشيف
لتك�ون يف خدم�ة الزائري�ن ،األول رسداب
(الحجة) بمس�احة (1300م ،)2أما الرسداب
الثاني وهو (باب الرأس) بمساحة (850م،)2
فيما الرسداب الثالث فهو رسداب (الش�هداء)
بمساحة (1500م.»)2

وأض�اف أن «م�رشوع صح�ن العقيل�ة زينب
(عليها السالم) سيدخل الخدمة بشكل مؤقت،
فس�يخصص ج�زء من�ه ملبي�ت املتطوع�ني،
والبالغ عدده�م ( )8000متط�وع ،باإلضافة
اىل تخصيص مرك�ز للمفقودين ،وأيضا جناح
خ�اص لألمان�ات» ،مبينا أن جزء من ش�ارع
الش�هداء الواق�ع ضم�ن امل�رشوع س�يفتتح
للزائرين بشكل كامل».
وتاب�ع أن «الزي�ارة ستش�هد كذل�ك افتت�اح
صحن يف ش�ارع ب�اب القبلة ضم�ن مرشوع
صحن العقيلة بمس�احة أكثر من (1000م)2

روبوت يستخرج صخرة من املريخ قد تشري لوجود «حياة»
كش�فت وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) أن
روبوتها الج�وّال عىل املريخ «برس�يفرنس»
جم�ع عيّنت�ني م�ن صخ�رة قد تك�ون عىل
األرجح بركانية ،مشرية إىل أن وجود األمالح
ّ
م�ؤرش إىل ظ�روف مالئمة
يف ه�ذه األج�زاء
لرصد آثار محتملة لحياة سابقة.
وقال كن فاريل املس�ؤول العلم�ي عن مهمّة
«برس�يفرنس» يف بي�ان« :تظه�ر أبحاثن�ا
األوّلية بيئة قابلة للعيش عىل ما يبدو».
ويف منتصف أغسطس ،فشل «برسيفرنس»
يف محاولته األوىل الستخراج عيّنة من صخرة
اسمها «روبيون» ّ
تبني أنها شديدة الهشاشة.
فواصل�ت املركبة طريقه�ا واختارت صخرة
أكثر صالبة اس�مها «روش�يت» استخرجت
منه�ا عيّن�ة أوىل األس�بوع امل�ايض وأخ�رى

بع�د يومني .والعيّنتان هم�ا راهنا يف أنبوبني
محكم�ي اإلغالق محفوظني داخ�ل املركبة.
وطول ّ
كل منهما حوايل ستة سنتيمرتات.
ّ
ويتنقل «برس�يفرنس» وهو بحجم س�يارة

دف�ع رباعي كبرية يف محي�ط فوهة جيزيرو
التي يعتق�د العلماء أنها كان�ت تضم بحرية
عميقة قبل  3.5مليارات س�نة .وهذه البيئة
قد تك�ون أوج�دت الظروف الالزم�ة للحياة
خارج كوكب األرض.
وترمي ه�ذه املهمّة إىل البح�ث عن عالمات
لحي�اة قديم�ة ،مث�ل آث�ار حي�اة جرثومية
متحجرة يف الصخور ،وأيضا لفهم جيولوجيا
املريخ بشكل أفضل.
وقالت كايتي ستاك مورغان العضو يف الفريق
العلمي للمهمّة «باالس�تناد إىل األبحاث التي
أجريت ّ
حت�ى اآلن ،يمكننا اعتبار أن روبيون
وروشيت هما ّ
تدفقات حمم بركانية».
وتع� ّد الصخور الربكاني�ة يف غاية األهمية إذ
من املمكن تأريخها ّ
بدقة.

طريقة استحاممك قد تتسبب يف رضر بصحة الدماغ والقلب
فوائد االستحمام عديدة ،سواء بالنسبة للصحة
الجس�دية أو العقلي�ة .وم�ع ذل�ك ،ق�د يك�ون
الحص�ول عىل نوع معني من االس�تحمام ضارا
بصح�ة الدم�اغ والقلب .وهناك ط�رق مختلفة
لالس�تحمام وكل منه�ا يوف�ر فوائ�د صحي�ة
فريدة .وتش�ري األبحاث بش�كل متزايد إىل فوائد
االس�تحمام بامل�اء الب�ارد ،ع�ىل س�بيل املثال.

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

ويخت�ار معظ�م الن�اس االس�تحمام بالبخ�ار
الس�اخن ،ويتضمن هذا عادة ترك املاء الساخن
يج�ري ،والذي ي�ؤدي ب�دوره إىل س�حب بخار
كثيف�ة يمأل الحم�ام .ويوفر البخ�ار مجموعة
من الفوائد الصحية ،مثل تعزيز الدورة الدموية
وتخفيف التوتر .ومع ذلك ،هناك مخاطر صحية
خفية له�ذه الطريقة .وأوضح عب�اس كناني،

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الصي�ديل يف « :Chemist Clickقد يجعلك البخار
الناتج عن االستحمام تشعر بالدوار والدوخة».
وأوض�ح أن ذلك يحدث ألن «اس�تجابة الجس�م
الرتف�اع درجة حرارته هي نقل الدم إىل س�طح
الجل�د ليربد قبل إعادت�ه إىل الداخل» .وقد يكون
الش�عور بالدوار والدوخ�ة عالمة منبهة عىل أن
البخار يتسبب يف انخفاض ضغط الدم.

07801969233
07901463050
07709670606

بشكل مؤقت» .وأشار اىل أن «الزيارة ستشهد
افتتاح شوارع أخرى سيتم تخصيصها لتقديم
الخدم�ات مث�ل تقدي�م الطع�ام ،وج�زء اخر
لتسهيل حركة الزائرين» .وتعد زيارة األربعني
م�ن اكرب التجمع�ات البرشي�ة يف العالم حيث
يش�ارك فيها املاليني من الزائرين ،حيث يأتون
إىل كربالء من داخل وخارج العراق ،لذلك تعمل
العتبة الحس�ينية املقدس�ة ،ومنذ سنوات عىل
تهيئة مس�احات واسعة الس�تيعاب الزائرين
وتس�هيل حرك�ة س�ريهم ،فضال ع�ن توفري
خدمات متنوعة.

تـويـوتـا ختفـض إنتاجهـا السنـوي
من السيارات لنقص قطع الغيار

خفض�ت رشكة تويوتا موتور س�قف إنتاجها من الس�يارات ،وذلك بس�بب
م�ا قالت إن�ه نقص يف الرقائق وقطع الغيار .وحس�ب بي�ان للرشكة نرشته
«رويرتز» ،فإن تويتا خفضت هدف إنتاجها الس�نوي ،اليوم الجمعة ،بمقدار
 300ألف س�يارة بس�بب النق�ص العاملي يف الرقائ�ق وإم�دادات قطع غيار
الس�يارات من املصانع جنوب رشقي آس�يا .وأوضح البيان أن رشكة صناعة
الس�يارات اليابانية قد أنتجت  9ماليني سيارة يف العام املنتهي يف  31مارس/
آذار .وأضافت الرشكة التي تعترب أكرب رشكة لصناعة السيارات يف العالم من
حيث حجم املبيعات ،أن مصانع جنوب رشقي آس�يا تأثرت بوباء كورونا .يف
املقابل ،فإن تويوتا كانت قد أعلنت عن توسعها يف تطوير بطاريات السيارات
الكهربائية ،مؤك�دة أنها تتوقع إنفاق أكثر من  13.5مليار دوالر بحلول عام
 2030لتطوير تلك البطاريات ،عىل أن يشمل التطوير أنظمة توريد البطاريات،
س�عيا لتحقيق مركز قيادي عىل مس�توى تكنولوجيا مهمة للسيارات خالل
العقد املقبل حسب بيان أصدرته يف  7سبتمرب /أيلول الجاري.
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