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قوى راسخة تواجه «خسارة كبرية» مبقاعدها ..وأحزاب تشرين حتقق مفاجآت يف الوسط واجلنوب

انتخابات ترشين :الكتلة الصدرية أوال وتقدم ثانيا
«خميبة» آلمال الكثري
بعثة األمم املتحدة تشيد بجهود املفوضية ..وتصف نسبة املشاركة بالـ
ّ
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

كشفت نتائج االنتخابات الربملانية ،أمس
اإلثنني ،عن مفاج�آت غري متوقعة لقوى
سياسية عدة خرست موقع األكثرية.
وأظهرت النتائج تحقيق «التيار الصدري»
املركز األول ،تبعه تحال�ف «تقدم» التابع
لرئي�س الربمل�ان محمد الحلب�ويس ،فيما
خرست قوى سياسية عدة موقع األكثرية
ال�ذي كانت تتمتع به يف الربملان الس�ابق،
عىل غرار تحال�ف «الفتح» بزعامة هادي
العام�ري ،الذي يمث�ل الجناح الس�يايس
لـ»الحش�د الش�عبي» ،وتحال�ف «دول�ة
القان�ون» بزعامة رئيس الوزراء األس�بق
نوري املالكي.
يف املقاب�ل ،حقق�ت الق�وى املدني�ة
والشخصيات املستقلة نتائج مهمة وغري
مس�بوقة يف النج�ف وكربلاء وذي ق�ار
وواس�ط ،يف مقابل خس�ارة ش�خصيات
سياس�ية بارزة لهذه االنتخابات وفشلها
يف الحص�ول عىل مقع�د انتخابي وبفارق
كبري عن الفائزين.
وجاءت ه�ذه النتائ�ج مفاجئة ،بس�بب
مقاطع�ة الكثير م�ن األطي�اف املدني�ة
والق�وى املنبثق�ة عن تظاه�رات ترشين
األول  ،2019لالس�تحقاق ال�ذي ج�رى
األحد ،والذي ش�هد عزوفا ً كبرياً ،باقتصار
املش�اركة عىل نح�و  41يف املائة فقط من
العراقيين الذين يحق له�م االقرتاع ،وهو
م�ا ع�زز التوقعات ب�أن يص�ب يف صالح
الوجوه املوجودة يف الس�احة السياس�ية
ويسمح لها بالهيمنة عىل الربملان.

التفاصيل ص2

االعرجي والسفري الروماين يبحثان امللف العسكري واألمني والتعاون االستخباري

االعالم األمني يكشف عـن تفاصيـل عمليـة القبـض عـلـى نائـب البغـدادي

ص2

ص2

الصدر :من اآلن وصاعد ًا لن تتحكم احلكومة واألحزاب باألموال واخلريات
بغداد  /المستقبل العراقي
تعه�د زعيم التيار الصدري مقت�دى الصدر ،أمس
االثنني ،بإنهاء استخدام السالح خارج اطار الدولة
وتحسني الوضع االقتصادي والصحي والتعليمي،
فيما أكد عىل ان الكتلة الصدرية هي الكتلة االكرب

لتش�كيل الحكوم�ة .وذك�ر الص�در ،يف خطاب
متلفز ،ان «كل السفارات مرحب بها مالم تتدخل
يف الش�أن العراقي وتش�كيل الحكومة» ،موضحا ً
ان «اي تدخل س�يكون لن�ا ردا دبلومايس او لعله
ش�عبي يليق بالج�رم فالع�راق للعراقيني فقط».
واضاف الصدر «لن نسمح بالتدخالت عىل االطالق

ومن االن فصاعدا يجب حرص السلاح بيد الدولة،
ويمنع اس�تخدامه خارج هذا االطار ،وحتى ممن
كانوا يدعون املقاومة» .وتابع الصدر «آن للشعب
ان يعيش بأمان بال احتالل والميليش�يات تخطف
وتنقص من هيب�ة الدولة فالعراق عراق املرجعية
والحكماء والوجهاء ونستري بنصائحهم» ،مؤكدا ً

انه «سنعمل عىل توحيد صفوف العشائر يف حماية
العراق واليرفع السلاح خارج نط�اق الدولة عىل
االطالق» .واش�ار الصدر اىل انه «من االن وصاعدا
لن يكون للحكومة واألح�زاب ان تتحكم باالموال
والخريات بل هي للشعب وسيحاسب كل فاسد أيا ً
كان ،وان نفط الش�عب للش�عب» .وتعهد الصدر

انه «س�نعمل على رفع الدني�ار العراق�ي ليكون
بمصاف العملات العاملية تدريجي�ا» ،الفتا ً اىل ان
«االعم�ار والصناعة والتج�ارة والتعليم والصحة
س�يكون لهما جه�د كبري ،والفرق بين محافظة
وأخرى اال بقدر الحاجة وتعدادها السكاني».
وبين الص�در اىل ان «البعث الكافر ازي�ح بعلماء

ودم�اء العراقيين وس�نزيح الفس�اد بدماءن�ا،
والش�عب س�يكون بكرام�ة يف الداخ�ل والخارج
وس�يكون رقيب�ا ً علين�ا» .وخت�م الص�در «وعىل
الش�عب ان يحتف�ل بالكتل�ة األكبر بلا مظاهر
مسلحة وبال ازعاج لالخرين».

التفاصيل ص2

العـتـبــة الـعـبــاسـيــة تـنـفـي تـبـنـيـهــا أو دعـمـهــا ألي قـــائـمـة انـتـخــابــيــة
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة :واكبنا اخلطة األمنية لالنتخابات ..استمروا أهيا األبطال

األردن يـدعـو إلـى استثمـار «اجلهـود الـسـيـاسـيـة» لــزيـادة الـتـبـادل الـتـجـاري مـع الــعـراق
نص من رسالة
حمافـظ البصـرة املهـنـدس
اسعد العيداين
ص8

مستشار حكومي عن ارتفاع
أسعار النفط :سيدفع العراق
لعدم االقرتاض
ص3

املرور تكشف
عـن خطـة جـديـدة بشـأن
سيارات «املعالية»
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رباعـي
الكـرخ املحتـرف
يصل بغداد
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املرور تكشف عن خطة جديدة بشأن سيارات «املعالية»
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

كش�فت مديرية املرور العامة ،أمس االثنين ،اتخاذها إجراءات
جديدة مراعاة لوضع املواطنني فيما يتعلق بسيارات «املعالية».
وذكر اعالم املرور ان «املديرية رفعت توصيات اىل الجهات املعنية
بتمديد فرتة تسجيل العجالت وذلك للظروف التي مرت بها البالد
والعالم من اغالق».
ون�وه اىل ان «املديري�ة دائ�رة تنفيذية تتنظ�ر التوجيهات التي
تص�در من مجل�س الوزراء بناء على املطالعة الت�ي رفعت من
مدي�ر املرور العام�ة اىل وزارة الداخلية بتطلب تمديد التس�جيل
ملدة سنة».
وأكد ان «املديرية تتابع من خالل سلسة من اإلجراءات والطلبات
التي تخص املواطنني وتخفف من كاهلهم».
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قوى راسخة تواجه «خسارة كبرية» مبقاعدها ..وأحزاب تشرين حتقق مفاجآت يف الوسط واجلنوب

انتخابات ترشين :الكتلة الصدرية أوال وتقدم ثانيا

«خميبة» آلمال الكثري
بعثة األمم املتحدة تشيد بجهود املفوضية ..وتصف نسبة املشاركة بالـ
ّ
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

كش�فت نتائج االنتخابات الربملانية ،أم�س اإلثنني ،عن
مفاجآت غري متوقعة لقوى سياسية عدة خرست موقع
األكثرية.
وأظهرت النتائ�ج تحقيق «التيار الصدري» املركز األول،
تبع�ه تحال�ف «تق�دم» التاب�ع لرئي�س الربمل�ان محمد
الحلب�ويس ،فيم�ا خسرت قوى سياس�ية ع�دة موقع
األكثري�ة الذي كان�ت تتمتع به يف الربملان الس�ابق ،عىل
غرار تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري ،الذي يمثل
الجناح الس�يايس لـ»الحشد الش�عبي» ،وتحالف «دولة
القانون» بزعامة رئيس الوزراء األسبق نوري املالكي.
يف املقابل ،حققت القوى املدنية والش�خصيات املستقلة
نتائج مهمة وغري مس�بوقة يف النجف وكربالء وذي قار
وواس�ط ،يف مقابل خس�ارة ش�خصيات سياسية بارزة
لهذه االنتخابات وفشلها يف الحصول عىل مقعد انتخابي
وبفارق كبري عن الفائزين.
وجاءت هذه النتائج مفاجئة ،بسبب مقاطعة الكثري من
األطي�اف املدنية والقوى املنبثقة ع�ن تظاهرات ترشين
األول  ،2019لالس�تحقاق الذي جرى األحد ،والذي شهد
عزوف�ا ً كبرياً ،باقتصار املش�اركة عىل نح�و  41يف املائة
فق�ط م�ن العراقيني الذي�ن يحق لهم االقتراع ،وهو ما
ع�زز التوقعات بأن يص�ب يف صالح الوجوه املوجودة يف
الساحة السياسية ويسمح لها بالهيمنة عىل الربملان.
غير أن النتائج أظه�رت أن خريطة الربملان لن تس�مح
ألي كتل�ة باالنف�راد يف قرار تش�كيل الحكومة أو تحديد
رئيسها من دون تش�كيل تحالف برملاني ،وهو ما يرفع
التوقعات ب�أن املعادلة الجديدة التي أفرزها اس�تحقاق
األحد س�تؤدي إىل جوالت مفاوضات وتفاهمات واسعة
للتوصل إىل صيغة لتش�كيل الحكوم�ة الجديدة ،وهو ما
ال يتوق�ع أن يكون س�هالً .كذل�ك فإن النتائ�ج أظهرت
إمكاني�ة حقيقي�ة للمدنيين والقوى الجديدة الناش�ئة
ملنافس�ة القوى املس�يطرة على الس�احة ،كما طرحت
تس�اؤالت عن صحة خيار العديد م�ن املدنيني مقاطعة
هذا االستحقاق.
وأظهرت النتائج تص ّدر «التيار الصدري» بزعامة السيد
مقت�دى الص�در االنتخاب�ات ،وال س�يما يف املحافظ�ات
الجنوبي�ة والوس�طى ،محقق�ا ً فارقا ً واضح�ا ً عىل أبرز
منافس�يه ،وه�م «دولة القان�ون» ،و»الفت�ح» ،يف وقت
تص� ّدر في�ه الح�زب الديمقراط�ي نتائ�ج انتخاب�ات
املحافظات الكردية الثالث ضمن إقليم كردستان (أربيل
والس�ليمانية ودهوك) ،بينما جاء تحالف «تقدم» التابع
للحلب�ويس ،خلف «التي�ار الصدري» .وحص�ل املدنيون
والشخصيات املس�تقلة التي ترشحت من دون حزب أو
كتلة سياسية عىل نحو  15مقعداً ،يف أول حضور برملاني

من�ذ عام  ،2003عىل الرغم م�ن مقاطعة غالبية القوى
املدني�ة لالنتخابات ،من بينها الحزب الش�يوعي والتيار
املدني والبيت الوطني.
ويف املجمل ،لن تس�مح تركيب�ة الربملان الجديد ألي كتلة
باالنف�راد يف ق�رار تش�كيل الحكومة من دون تش�كيل
تحال�ف ال يق�ل ع�ن أربع كت�ل فائ�زة ،للحص�ول عىل
صفة الكتلة األكرب التي يمنحها الدس�تور حق تش�كيل
الحكوم�ة ،أو س�يكون العراق أمام س�يناريو انتخابات
ع�ام  ،2018بالذهاب إىل حكومة توافقية تتفاهم عليها
الكتل والقوى الرئيسة ،برتش�يح شخصية غري منتمية
ألي من هذه الكتل لرئاسة الوزراء.
وعلى الرغم م�ن حاج�ة التس�ليم بنتائ�ج االنتخابات
الحالي�ة إىل ثالث�ة أيام كم�ا ينص علي�ه القانون ،وهي
مهل�ة املعرتضني على النتائج لتقدي�م طعونهم قبل أن
تصادق عليه�ا املحكمة االتحادية العلي�ا يف البالد ،وهو
إج�راء معم�ول به من�ذ ع�ام  ،2006لكن لم يس�بق أن
تس�بّبت تلك املهل�ة بأي تغيريات يف النتائ�ج التي تعلنها
املفوضية .إال أن سياس�يني ومراقبين عراقيني أكدوا أن
املعادلة الجدي�دة التي أفرزتها االنتخابات س�تحتاج إىل
ج�والت مفاوضات طويلة لتش�كيل الحكوم�ة واختيار
رئي�س للجمهورية ورئيس للربملان ،وهو ما ال يتوقع أن
يكون سهالً وقد يستمر بني شهرين إىل ثالثة من اآلن.
وصعدت قوى جديدة إىل الربملان ،أبرزها حركة «امتداد»
املدني�ة بزعامة علاء الركاب�ي ،والتي رفض�ت الدخول

يف اتف�اق املقاطعة الس�ابق ال�ذي أقرته الق�وى املدنية
والعلمانية لهذه االنتخابات ومضت باملشاركة.
واعتبر مراقب�ون أن تق� ّدم «امتداد» أظه�ر خطأ خيار
املقاطع�ة للق�وى املدني�ة ،وأن الفرص�ة كان�ت متاحة
لخطف مقاعد برملانية مهمة يف الربملان لو ش�اركت كل
ً
خصوص�ا تلك التي
الق�وى املدنية يف ه�ذه االنتخابات،
تأسست بعد تظاهرات ترشين األول .2019
وقال عضو الحركة يف بغداد الناش�ط أحمد العبودي ،إن
«االنتخاب�ات كانت فرص�ة لكن خي�ار مقاطعة أكثرية
املدنيني لم يكن موفقاً ،وسألناهم كيف تريدون أن نغري
الواقع ولو بيشء بس�يط ونقدم أنفس�نا للش�ارع بأننا
يمكنن�ا قيادة الدولة أفضل ،فلم يجب أحد منهم س�وى
ّ
تمسكهم بخيار املعارضة».
عرب
وأضاف أن النتائج الحالية تفرض واقعا ً سياسيا ً جديداً،
من سماته وجود إمكانية حقيقية يف املستقبل للمدنيني
والق�وى الجديدة الناش�ئة ملنافس�ة القوى اإلسلامية
الرئيسية التي تراجع عدد مقاعدها الربملانية يف معاقلها
التقليدية».
واعترب أن «أوىل فوائد الح�راك املدني كانت تحقيق قوى
سياس�ية مراجعات لنفس�ها واختيارها خطا ً وس�طيا ً
آخر يف محاولة لكس�ب الشارع مثل تحالف قوى الدولة،
الذي بات يطلق عليه اآلن القوى الوسطية أو اإلصالحية،
ويتص�در حي�در العب�ادي وعم�ار الحكيم ه�ذا الخط،
ويقدم نفس�ه عىل أنه األقرب للمدنيين اليوم ومطالب

الشارع».
من جهته ،أقر عضو تحالف «الفتح» ،رزاق الحيدري ،بما
وصفه «سقوط زعامات وشخصيات سياسية وكيانات
مهمة يف العملية السياسية يف هذه االنتخابات».
وأضاف أن «بعض القوى السياس�ية والنواب املنفردين
بلغ�ت املصاري�ف على حمالته�م االنتخابي�ة أكثر من
 5ماليين دوالر ،ولكنه�م م�ع ذلك لم يحظ�وا بأصوات
تؤهله�م للحصول عىل مقعد يف الربمل�ان ،وهذا يدل عىل
أن هذه الش�خصيات بات�ت معزولة تمام�ا ً عن واقعها
السيايس واالجتماعي ،وعليها مراجعة حساباتها».
ولف�ت الحي�دري إىل أن «املهم�ة يف املس�تقبل لن تكون
س�هلة ،إذ س�يعود الصراع م�ن جديد بش�أن تش�كيل
الحكومة ،وحتى مع فوز التيار الصدري ككتلة كربى يف
الربملان العراقي ،لكن هذا األمر لن يجعل بقية الكتل غري
املنسجمة مع مقتدى الصدر مكتوفة األيدي ،بل سندخل
قريبا ً مرحلة جديدة وسلسلة من االجتماعات وقد نصل
إىل مراحل توتر حزبي كبري».
وأوضح أن «الخروقات التي حصلت يف االنتخابات كانت
متوقع�ة يف ظل وجود تنافس حزبي بني بعض الكيانات
أخذ طابعا ً غري نزيه ،كما أن هناك محاوالت كثرية جرت
للتأثير على إرادة الناخبين داخ�ل مراكز االقتراع من
خالل مراقب�ي الكيانات الذين اس�تعانت بهم مفوضية
االنتخابات».
إىل ذل�ك ،اعتربت بعثة األمم املتحدة االقبال عىل صناديق
االقرتاع ،خالل االنتخابات كان «مخيباً» لآلمال.
وقالت البعثة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه «كان الع�ارش م�ن ترشي�ن األول يوم�ا ً لجمي�ع
العراقيين ،ويس�عدنا أن نالح�ظ أن االنتخاب�ات جرت
بسالس�ة وش�هدت تحس�يناتٍ فني ٍة وإجرائي� ٍة كبرية،
ٍ
على الرغم م�ن أن اإلقب�ال كان مخيبا ً لآلمال بالنس�بة
للكثريين».
وأضاف�ت« ،م�ن املهم أيض�ا ً أن ُندرك أهمي�ة انتخابات
ملطلب لطاملا عبرّ عنه العراقيون عىل مدى
بأنه�ا تحقيق
ٍ
عامني ،وأنها االنتخابات الخامسة يف تاريخ الديمقراطية
العراقية الفتيّة ،لقد وقفت األمم املتحدة إىل جانب جميع
العراقيني ،قبل وخالل يوم االنتخابات ،وستواصل ذلك يف
قادم األيام».
وأش�ارت إىل أن «املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات
تستحق اإلشادة بعملها الجاد لتنظيم انتخابات األمس،
كم�ا ُنش�يد بالجه�ود الكبرية الت�ي بذلتها ق�وات األمن
العراقية يوم االقرتاع».
وأك�دت أن «االنتخابات ليس�ت هدف�ا ً بح ّد ذاته�ا ،إنها
ٌ
وس�يلة لتحقي�ق غاية ،وهذه الغاية هي تحسين إدارة
الحكم ،والشعب العراقي ال يستحق أقل من ذلك ،والوقت
هو جوهر املسألة».

الصدر :من اآلن وصاعد ًا لن تتحكم احلكومة واألحزاب باألموال واخلريات
بغداد  /المستقبل العراقي
تعه�د زعيم التيار الص�دري مقتدى الصدر،
أمس االثنني ،بإنهاء استخدام السالح خارج
اط�ار الدولة وتحسين الوض�ع االقتصادي
والصح�ي والتعليم�ي ،فيم�ا أك�د على ان
الكتل�ة الصدرية هي الكتلة االكرب لتش�كيل
الحكوم�ة .وذكر الصدر ،يف خطاب متلفز،

العتبة العباسية
تنفي تبنيها أو دعمها
ألي قائمة انتخابية
نفت األمانة العامة للعتبة العباس�ية،
أم�س االثنين ،تبنيه�ا أو دعمها ألي
قائم�ة انتخابي�ة .وقال�ت العتبة يف
بي�ان ،تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي»
نس�خة منه أن «بعض وسائل اإلعالم
من التي ال تتحرى الدقة باس�تحصال
املعلوم�ات الصحيح�ة يف نرشه�ا
س�واء على شاش�اتها أو منصاته�ا
االلكرتوني�ة ،تناقلت إش�اعة مفادها
أن العتب�ة العباس�ية تتبن�ى وتدع�م
قائم�ة انتخابي�ة معينة».وأض�اف
البي�ان أنه «يف الوقت ال�ذي تؤكد فيه
األمانة العامة للعتبة العباس�ية عدم
صحة ذلك ،فإنها ستلجأ ملقاضاة تلك
الوسائل اإلعالمية املغرضة باألساليب
القانونية.ودع�ت العتب�ة العباس�ية
الوس�ائل االعالمية كاف�ة إىل «تحرّي
الدقة فيما تنرش وتروّج له والتواصل
مع املخوّلني الرس�ميني للمؤسس�ات
الستحصال املعلومات الدقيقة».

ان «كل الس�فارات مرحب به�ا مالم تتدخل
يف الش�أن العراق�ي وتش�كيل الحكوم�ة»،
موضح�ا ً ان «اي تدخ�ل س�يكون لن�ا ردا
دبلوم�ايس او لعل�ه ش�عبي يلي�ق بالج�رم
فالع�راق للعراقيني فق�ط» .واضاف الصدر
«لن نس�مح بالتدخلات عىل االطلاق ومن
االن فصاعدا يجب حرص السالح بيد الدولة،
ويمنع اس�تخدامه خارج هذا االطار ،وحتى

ممن كانوا يدعون املقاومة» .وتابع الصدر
«آن للش�عب ان يعي�ش بأم�ان بلا احتالل
والميليش�يات تخط�ف وتنق�ص م�ن هيبة
الدول�ة فالع�راق عراق املرجعي�ة والحكماء
والوجه�اء ونس�تري بنصائحه�م» ،مؤك�دا ً
انه «س�نعمل عىل توحيد صفوف العش�ائر
يف حماي�ة الع�راق واليرف�ع السلاح خارج
نط�اق الدولة عىل االطالق» .واش�ار الصدر

اىل انه «من االن وصاعدا لن يكون للحكومة
واألح�زاب ان تتحكم باالم�وال والخريات بل
هي للشعب وسيحاس�ب كل فاسد أيا ً كان،
وان نفط الش�عب للش�عب» .وتعهد الصدر
انه «سنعمل عىل رفع الدنيار العراقي ليكون
بمصاف العمالت العاملية تدريجيا» ،الفتا ً اىل
ان «االعم�ار والصناع�ة والتج�ارة والتعليم
والصحة س�يكون لهما جه�د كبري ،والفرق

بين محافظ�ة وأخ�رى اال بق�در الحاج�ة
وتعدادها السكاني».
وبني الصدر اىل ان «البعث الكافر ازيح بعلماء
ودماء العراقيني وس�نزيح الفساد بدماءنا،
والشعب سيكون بكرامة يف الداخل والخارج
وسيكون رقيبا ً علينا» .وختم الصدر «وعىل
الشعب ان يحتفل بالكتلة األكرب بال مظاهر
مسلحة وبال ازعاج لالخرين».

االعرجي والسفري الروماين يبحثان امللف العسكري واألمني والتعاون االستخباري
بغداد  /المستقبل العراقي
بحث اس�تقبل مستشار األمن القومي قاسم األعرجي ،أمس
اإلثنني ،مع السفري الروماني يف بغداد ،رادو أوكتافيان دوبرى
امللف العس�كري واألمن�ي والتع�اون االس�تخباري يف مجال
مكافحة االرهاب.
وذكر بي�ان ملكتبه ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان
«اللق�اء بحث ايض�ا ً تعزيز العالقات بني الع�راق ورومانيا يف

املج�االت التي تخ�دم مصلحة البلدين وتعزز أمن واس�تقرار
املنطقة».
واضاف «كما قدم السفري الروماني التهنئة بنجاح االنتخابات
الربملانية العراقية ،لوجس�تيا وأمنيا ،متمنيا للشعب العراقي
املزيد من التقدم واالزدهار».
وتاب�ع البيان ان�ه «جرى التأكي�د على رضورة العمل الجاد
لتطوير العالقات الثنائية بني البلدين بكافة املجاالت».
وبين األعرجي خلال اللق�اء ،أن «داع�ش اإلرهاب�ي مازال

رئيس الوزراء يوجه دعوة لنظريه اللبناين
لزيارة العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
تلق�ى رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،أم�س
اإلثنني ،اتص�االً هاتفيا ً من نظريه
اللبنان�ي نجيب ميقات�ي ،عبرّ فيه
ً
حكومة وش�عبا ً
ع�ن تهنئة لبن�ان
للعراق بمناس�بة نجاح االنتخابات
النيابية العراقية .وبحس�ب البيان
الحكومي ،تلقت املستقبل العراقي
نس�خة من�ه ان «الكاظم�ي عبر
خالل االتصال عن شكره وتقديره

ملشاعر الش�عب اللبناني الشقيق،
ومواقف حكومت�ه» ،موجها ً دعوة
إىل «ميقات�ي لزيارة العراق يف أقرب
فرصة ممكنة».
م�ن جانب�ه ،تمنى ميقات�ي خالل
االتص�ال الهاتفي مزيدا ً من التقدم
واالزدهار للش�عب العراقي ،مثمّنا ً
نج�اح حكومة الس�يد الكاظمي يف
تنظيم االنتخابات ،وأن تكون هذه
املناس�بة خطوة أخ�رى عىل طريق
الرفاه ،والتطوّر ،وتدعيم استقرار
العراق.

االعالم األمني يكشف عن تفاصيل عملية
القبض عىل نائب البغدادي
بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت خلية اإلعالم األمني ،أمس االثنني ،عن تفاصيل عملية القبض عىل
نائب {البغدادي}
واشارت الخلية يف بيان لها تلقت املستقبل العراقي نسخة منه« ،بالتزامن
مع العرس االنتخابي ،نزف إىل ش�عبنا الكريم برشى اعتقال املرشف العام
إلدارة امللفات املالية واالقتصادية لتنظيم «داعش» اإلرهابي ،سامي جاسم
محم�د جعاطة العج�وز الجبوري ،امللقب {بأبو آس�يا} و{أب�و عبدالقادر
الزبيدي}
وأضافت ،بحسب البيان ،انه «تم اعتقال املجرم بعمل نوعي من قبل قواتنا
يف جهاز املخابرات الوطني ،و بعملية خاصة خارج الحدود».
ويع�د املجرم أحد أه�م املطلوبني دولي�ا وهو مقرب م�ن اللجنة املفوضة
إلدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحايل ،املجرم عبدالله قرداش.
وكان سامي شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم اإلرهابي،
من بينها شغل منصب نائب اإلرهابي ،أبوبكر البغدادي ،كما توىل أيضا ما
يسمى ديوان بيت املال يف التنظيم ونائب وايل دجلة.
وقد واجه التنظيم رضبات كبرية يف الفرتة األخرية ،من خالل اعتقال وقتل
عدد م�ن أهم قياداته وأمرائ�ه ،وبما يعزز أمن البلاد ويمنع التنظيم من
القيام بأعماله اإلجرامية يف العراق.

االستخبارات تلقي القبض عىل مهرب حاول
إدخال  108آالف حبة خمدرة غريب نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
الق�ت مديري�ة االس�تخبارات
العس�كرية ،أمس االثنين ،القبض
عىل مهرب حاول إدخال  108آالف
حبة مخدرة غربي نينوى
وبحس�ب بيان لالستخبارات تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه،
«بع�د ان هرب اىل العمق الس�وري
ال�ذي ق�دم من�ه نتيج�ة مالحق�ة
قواتنا االستخبارية والربية له اثناء
محاولت�ه ادخ�ال  108أل�ف حبة،
وبمعلوم�ات اس�تخبارية دقيق�ة
لش�عبة اس�تخبارات الفرق�ة ١٥
أحد مفاصل مديرية االس�تخبارات
العس�كرية يف وزارة الدف�اع .والتي
اكدت عودة املهرب للقيام بمحاولة
ثانية الجتياز حدودنا املشرتكة مع

سوريا».
واضاف�ت ،ان�ه «بع�د االس�تعانة
بالكاميرات الحراري�ة ت�م رص�د
تحركات�ه داخل االرايض الس�ورية
باتج�اه اراضين�ا من خلال قرية
الش�عالن التابع�ة اىل ناحية ربيعة
غربي نينوى».
تم على اثرها نص�ب كمني محكم
له من املفارز االستخبارية للفرقة
 ١٥وق�وة بري�ة من الف�وج الثاني
لواء املش�اة  ٧١للقب�ض علية حال
اجتي�ازه الح�دود وه�و م�ا ق�ام
به ،حي�ث اعترف اثن�اء التحقيق
بمس�ؤوليته ع�ن ادخ�ال كمي�ة
املخدرات التي ذكرت يف اعاله.
واك�د البيان انه»ت�م بعدها احالته
للجه�ات املعنية التخ�اذ االجراءات
القانونية بحقه».

القوات األمنية تطيح بمتهمني بحوزهت ًام
 ٥٠قطعة اثرية يف بغداد

يشكل خطرا عىل املنطقة ،والبد من استمرار التعاون الدويل،
للتخل�ص من هذا التنظيم اإلرهابي» ،مشيرا إىل أنه «اليوجد
دين سماوي يدعو للقتل ،وأن من يدعو للتطرف وإلغاء اآلخر
هو عدو لإلنسانية ،مبينا أن الحوار اإليراني الخليجي يدعونا
للتفاؤل بحل الخالفات من خالل الحوار والتفاهم املشرتك».
وق� ّدم الس�فري الرومان�ي ،يف نهاية اللقاء دع�وة مق ّدمة من
قبل مستش�ار األم�ن القومي الرومان�ي إىل األعرجي ،لزيارة
رومانيا.

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة :واكبنا اخلطة األمنية لالنتخابات ..استمروا أهيا األبطال
أكد وكيل الوزارة لش�ؤون الرشط�ة الفريق
عم�اد محمد محمود ،أم�س االثنني ،مواكبة
الخطة األمني�ة لالنتخابات ،فيما ش�دد عىل
القوات األمنية عىل االس�تمرار بنفس النهج
واالنضبــاط العالـــــي.
وهنا نص البيان :بسم الله الرحمن الرحيم
( إِلاَّ َّالذ َ
ِين آمَ ُنوا و ََعم ُِلوا َّ
الصالِ َحاتِ َفلَ ُه ْم أَجْ ٌر
َ
ون )
غيرْ ُ مَ م ُْن ٍ
صدق الله العظيم
بتوجي�ه م�ن القائد الع�ام لقوات املس�لحة
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و الس�يد وزي�ر الداخلي�ة  .تابعن�ا وبحرص
من�ذ اللحظ�ة األوىل النطلاق عملي�ة تأمني
االنتخاب�ات وواكبنا مراحل التحضري للخطة
األمنية ألجراء االنتخابات الترشيعية الربملانية
ملجلس الن�واب العراقي التي جرت هذا اليوم
 10ترشي�ن االوليطيب يل أن افخ�ر بكم أيها
الغيارى األبطال لطاملا عهدناكم رجال أوفياء
أصالء لل�ذود عن امن بلدكم وش�عبكم وهو
ليس بالجديد عنكم حيث سبق لكم مقارعة
اإلرهاب واذنابه وانترصتم عليه وسطر لكم

التاري�خ أروع البط�والت  .اطل�ب منكـــم
االس�تمرار عىل نف�س النه�ج واالنضبــاط
العالـــــي
بارك الله بجهودكم ونشكر ونثمن لكم هذه
البس�الة يف تامين االنتخاب�ات وحماية امن
وسالمة جميع املواطنني .
الرحمة والخلود لش�هداءنا والشفاء العاجل
لجرحان�ا ولبلدن�ا وش�عبنا العزيزي�ن األمن
واألمان .
والله ولـــي التوفيق

بغداد  /المستقبل العراقي
اطاحت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية ،أمس االثنني ،بمتهمني
بحوزتهما  ٥٠قطعة اثرية يف بغداد.
وذكرت خلية اإلعالم األمني ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
انه «بهدف حفاظ عىل الرتاث العراقي ،وبعد ورود معلومات اس�تخباراتية
دقيقة تمكنت خاللها وكالة االس�تخبارات من القاء القبض عىل متهمني
اثنني يستقالن عجلة يقومان باملتاجرة بالقطع األثرية يف مدينة الكاظمية
املقدسة يف بغداد».
واضاف�ت «بحوزتهما خمسين قطعة اثري�ة واختام اس�طوانية ،وقد تم
اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة بحقهم�ا اصوليا إلكم�ال أوراقهما
التحقيقية».
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انخفاض مبيعات البنك املركزي
من الدوالر

www.almustakbalpaper.net

مستشار حكومي عن ارتفاع أسعار النفط:
سيدفع العراق لعدم االقرتاض
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
انخفضت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة
الصعبة ،أمس االثنني ،لتسجل  189مليون دوالر.
وذك�ر مصدر ،أن البنك املركزي ش�هد خالل مزاده
لبيع ورشاء الدوالر االمريكي ،انخفاضا يف مبيعاته
بنس�بة  % 10.85لتصل إىل  189مليوناً ،و 495الف
دوالر أمريكي�ا غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس
بلغ  1460دينارا ً لكل دوالر ،مقارنة بيوم الخميس
امل�ايض ،التي بلغت املبيعات فيه  212مليونا و700
الف و  300دوالر أمريكي.
وذهبت املشتريات البالغ�ة  173مليونا ً و 375الف
دوالر لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل ش�كل حواالت
واعتم�ادات ،فيم�ا ذهب املبل�غ املتبق�ي البالغ 16
مليونا ً و 120ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار ا ٕىل أن  32مرصفا ً قام�ت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة

يف الخ�ارج ،و  11مرصفا لتلبية الطلب�ات النقدية ،إضافة اىل
مشاركة  5رشكات رصافة ،و 96رشكة توسط.

اك�د املستش�ار امل�ايل لرئيس ال�وزراء مظه�ر محمد
صالح ،أمس االثنني ،ان ارتفاع أس�عار النفط سيدفع
الحكومة اىل عدم االقرتاض لسد العجز يف املوازنة.
وقال صالح ان «ارتفاع اس�عار النفط سيس�د العجز
املوج�ود يف املوازن�ة ولك�ن ه�ذا االرتفاع يحت�اج اىل
ديمومة وعىل مدار السنة املالية».
واض�اف ان «املوازن�ة حدد فيها س�عر الربميل بـ 45
دوالرا وبالتايل فان ما يهمنا هو حساب متوسط سعر
الربمي�ل خالل الس�نة الواح�دة» ،متوقع�ا أن «يكون
متوس�ط س�عر الربميل خالل  12شهرا هو  65دوالر
للربميل او اكثر بقليل».
واش�ار ان «هذا السعر من شأنه ان يسد كليا او جزءا
م�ن العج�ز املوج�ود يف املوازن�ة بدال م�ن الذهاب اىل
االقرتاض لس�د هذا العجز» ،الفتا اىل ان املوازنة بنيت

عىل عجز بلغ  27ترليون دينار خالل العام الحايل».
يذكر أن أس�عار النفط ارتفع�ت إىل أكثر من  80دوالر
للربميل بعد أن س�جلت أس�عارا ً متدنية بلغت أقل من
 30دوالر مع انتشار وباء كورونا مما أثر عىل موازنة

األردن يدعو إىل استثامر «اجلهود السياسية» لزيادة التبادل التجاري مع العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا رئيس جمعي�ة املصدرين االردنيني املهندس عمر ابو
وش�اح ،اىل رضورة اس�تثمار الجهود السياسية الكبرية
الت�ي يبذلها امللك عبدالله الثاني لخدمة االقتصاد الوطني
وتعزيز عمقه العربي.
وش�دد عىل رضورة ان يأخذ القط�اع الخاص ،وبخاصة
الصناعي ،زم�ام املبادرة والتواصل م�ع نظرائه يف الدول
العربية لبناء رشاكات تكاملية تحقق املصالح املشرتكة،
وتؤسس لحالة من التكامل االقتصادي.
وقال إن الجه�ود الكبرية التي يبذلها جاللة امللك تش�كل
فرصة كبرية لزيادة التعاون االقتصادي العربي يف مختلف
املج�االت وصوال اىل تحقي�ق التكامل االقتص�ادي مؤكدا
اهمية استثمار املقاربات السياسية بنجاحات اقتصادية
ترتجم بمشاريع حقيقية عىل ارض الواقع.
وأش�ار اىل وجود امكانات ومزايا يف كل دولة عربية يمكن

االس�تفادة منها يف تحقيق التكامل االقتصادي وزيادة
التب�ادل التجاري ،مؤك�دا اهمية التع�اون الثالثي بني
االردن ومرص والعراق لتبادل املنافع وتشبيك املصالح
عىل اس�اس تكاميل وليس تنافيس ،واس�تثمار املوارد
وتوفري كافة التس�هيالت املمكنة لزيادة حجم التبادل
التجاري يف شتى امليادين اإلنتاجية.
ولف�ت اىل ان جمعية املصدرين ترح�ب بما حصل من
تط�ورات ايجابية يف امللف الس�وري وإعادة فتح املعرب
الح�دودي الربي بينهما ،مل�ا ذلك من اهمي�ة يف تعزيز
املب�ادالت التجاري�ة الت�ي تحق�ق املصالح املشتركة
وزي�ادة حرك�ة تج�ارة الرتانزي�ت املارة عبر ارايض
البلدي�ن ،للوصول اىل اس�واق دول املنطق�ة بكلف اقل
ومدد زمنية قصرية .
وشدد املهندس ابو وش�اح عىل رضورة ان يلحق القطاع
الخ�اص بالرك�ب لبن�اء عالق�ات وتحالف�ات اقتصادية
موازية للعالقات السياس�ية الت�ي بناها وارىس قواعدها

جالل�ة املل�ك ،مشيرا اىل ان حج�م التجارة بين اململكة
وال�دول العربية ،تش�كل ما نس�بته  50باملئة من اجمايل
تجارته�ا م�ع دول العالم.وبين ان الع�راق يش�كل بعدا
اقتصادي�ا استراتيجيا لزي�ادة التبادل التج�اري وعودة

جمدد ًا ..ارتفاع صادرات العراق النفطية إىل أمريكا
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية عن
ارتف�اع صادرات الع�راق النفطية إىل أمريكا
بمعدل  31الف برميل يوميا خالل األس�بوع
املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر ا ٕن «متوس�ط
االس�تريادات االمريكي�ة م�ن النف�ط الخام
خالل االس�بوع املايض من ثماني دول بلغت
 6.015ماليين برميل يوميا مرتفعة بمقدار
 1.009الف برميل باليوم عن االس�بوع الذي

سبقة والذي بلغ  5.006ماليني برميل».
واضافت ان «امريكا استوردت النفط الخام
من العراق بمعدل  31ألف برميل يوميا خالل
األس�بوع املايض ،مرتفعا عن األسبوع الذي
س�بقه والذي لم يصدر فيه العراق اي كمية
من النفط الخام ألمريكا».
واش�ارت اىل ان «اكث�ر اإلي�رادات النفطي�ة
ألمري�كا خالل األس�بوع امل�ايض جاءت من
كندا وبمعدل بلغ  4,039ماليني برميل يوميا،
تليها املكس�يك التي بلغت كمية االستريادات
منه�ا بمع�دل  652ألف برمي�ل يوميا ،تلتها

حريق يلتهم عدد ًا من املحال
يف سوق شعبي ببغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أخمدت فرق الدفاع املدني ،أمس اإلثنني ،حريقا ً اندلع يف سوق شعبي رشقي
العاصمة بغداد.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إنه «تمكنت
فرق الدفاع املدني من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل عدد كبري
من األكش�اك التجارية (تجاوز) مش�يدة م�ن الواح الس�ندويج بنل رسيع
االشتعال وصفائح (الچينكو) داخل سوق الشهداء يف منطقة األمني رشقي
بغداد».
وأضاف�ت« ،حيث عزل�ت فرق الدف�اع املدني األكش�اك التجاري�ة املحرتقة
ومنع�ت امتداد النريان إىل البناية والدور الس�كنية املج�اورة ملوقع الحادث،
وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات برشية مع تحجيم ارضارها املادية».
وتابع�ت« ،عىل إثر ذل�ك طلبت الدفاع املدني فتح تحقي�ق يف مركز الرشطة
ضم�ن الرقعة الجغرافية ،باالعتماد عىل تقرير خبري األدلة الجنائية لتحديد
أسباب اندالع الحريق بادئ األمر داخل السوق املذكور».

طقس العراق :عدم استقرار وسحب
رعدية يف عدة مناطق
بغداد /المستقبل العراقي
تشري التنبؤات الجوية إىل تأثر أجزاء
من ش�مال ووسط البالد بحالة من
عدم االستقرار الجوي.
وقال املتنبئ الجوي حسني األسدي
إن «خرائط الطقس تشير إىل تأثر
مناط�ق ش�مال الجزي�رة العربية
وأج�زاء من البلاد بحال�ة رسيعة
من ع�دم اإلس�تقرار الجوي يومي
الثالثاء واألربعاء».
وأوضح «تبدأ الحال�ة الليلة وتزداد
نه�ار ي�وم الثالث�اء ،بس�بب تقدم
حوض عل�وي بارد وتوف�ر رطوبة
مداري�ة يف طبق�ات الج�و العلي�ا
تتش�كل على أثرها س�حب رعدية
ممطرة واألفضلية ستكون لصالح

املنطق�ة الغربي�ة ومناط�ق أقىص
الشمال».
وأض�اف «ربم�ا تش�مل مناط�ق
متفرق�ة م�ن ش�مال املنطق�ة
الوسطى ،وهي فرصة ضعيفة وال
يس�تبعد من نش�اط الرياح بشكل
مفاجئ بسبب الرياح الهابطة من
السحب الرعدية».
وأش�ار الراص�د الج�وي إىل أن
«األج�واء تكون مس�تقرة يف باقي
املناطق».
كم�ا توقع «ظهور بعض الس�حب
املتفرقة بسبب تواجد مرتفع جوي
م�داري متمرك�ز ش�مال الجزيرة
العربي�ة يمنع تعمق الرياح الباردة
يف طبق�ات الج�و العلي�ا بإتج�اه
البالد».

الس�عودية الت�ي بلغ�ت االس�تريادات منها
بمع�دل  622الف برميل يومي�ا ،ثم الربازيل
وبكمي�ة بلغ�ت بمع�دل  371أل�ف برمي�ل
يوميا».
ووفق�ا للإدارة ف�ان «كمي�ة االس�تريادات
االٔمريكية من النفط الخام من نيجرييا بلغت
مع�دل  133ألف برميل يوميا ،تليها روس�يا
الت�ي بلغت االس�تريادات منه�ا بمعدل 108
آالف برميل يوميا ،ومن ثم جاءت االكوادور
التي بلغت االس�تريادات منها  59الف برميل
يوميا».

البنك الدويل :الناتج
املحيل االمجايل بالعراق
نمى بنسبة  0.9باملئة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن البنك الدويل ،أمس االثنين ،ان الناتج املحيل
االجم�ايل يف العراق نما بنس�بة  %0.9عىل اس�اس
س�نوي بالنص�ف األول من ع�ام  ،»2021متوقعا
تحسن معدل الدين اىل الناتج املحيل االجمايل.
وذكر البنك يف تقرير ان «النمو االقتصادي يف العراق
يتع�اىف تدريجيا بعد االنكم�اش املرتبط بالوباء يف
العام املايض ،ويرجع ذلك جزئ ًيا إىل ارتفاع النشاط
غير النفطي» ،متوقعا أن «يؤدي تحس�ن ظروف
س�وق النف�ط العاملي�ة إىل تعزيز النم�و عىل املدى
املتوسط وتحويل أرصدة املالية العامة والخارجية
إىل فوائض م�ن عام  ،2021وس�ينعكس االرتفاع
األخري عىل الديون».
واض�اف ان «النات�ج املحلي اإلجمايل للع�راق نما
يف النص�ف األول م�ن ع�ام  ،2021بنس�بة ٪0.9
عىل اس�اس س�نوي ،ونما االقتصاد غير النفطي
بأكث�ر من  ٪21يف النص�ف األول من عام ( 21عىل
أس�اس س�نوي) بس�بب األداء القوي يف قطاعات
الخدم�ات» ،مشيرا إىل أن «هذا االنتع�اش تجاوز
التباطؤ يف قطاع النفط ،بانخفاض بنسبة  ٪10يف
النص�ف األول من ع�ام  ،2121حيث تكيف العراق
مع حصته يف أوبك  +يف وقت مبكر من العام».
وأش�ار إىل ان «آفاق االقتصاد العراقي تحس�ن مع
االنتع�اش يف أس�واق النفط العاملية ،لكن انتش�ار
متغيرات  19-COVIDالجدي�دة وتحدي�ات تغير
املناخ هي رياح معاكسة كبرية» ،متوقعا أن يتعاىف
االقتصاد تدريجيا ً عىل خلفية ارتفاع أسعار النفط
وحص�ص إنت�اج أوبك +الت�ي من املق�رر إلغاؤها
تدريجي�ا ً يف ع�ام  ،2022وبالتايل س�يكون الناتج
املحيل اإلجم�ايل النفطي املحرك الرئيس للنمو عىل
املدى املتوسط».
وتوق�ع البن�ك أن «يتع�اىف الناتج املحلي اإلجمايل
غير النفط�ي يف الع�راق  ،لكنه يظل أق�ل من ٪3
يف املتوس�ط يف  2023-2021بس�بب تأثير متغري
 Delta 19-COVIDالجدي�د إىل جانب نقص املياه
والكهرباء ال�ذي يؤثر عىل الزراع�ة والصناعات»،
مبين�ا ان�ه  »:م�ن املتوق�ع أن يظل رصي�د املالية
العام�ة يف فائض عىل امل�دى املتوس�ط مما يؤدي
إىل تحس�ن مع�دل الدين إىل النات�ج املحيل اإلجمايل
بشكل مطرد».

حجم الصادرات اىل س�ابق عهدها يف ظل االتفاقيات
االقتصادية املوقعة بني البلدين.واكد رئيس الجمعية
ان جالل�ة امللك عزز من مكان�ة اململكة كدولة قادرة
عىل استقطاب االسثتمارات املختلفة من خالل املزايا
والحواف�ز التي تم توفريها بإطار سياس�ة االصالح
وتحفيز النمو االقتصادي.ولفت لعوامل كثرية تدعم
االستثمار باالردن ،كوجود قيادة حكيمة وتوفر االمن
واالم�ان يف اململكة ،اضافة اىل موقعه االستراتيجي
والبيئ�ة السياس�ية املس�تقرة واالقتص�اد الح�ر
املفتوح ،واس�تقرار النمو االقتصادي وجاذبية مناخ
االس�تثمار ،ناهيك عن الحوافز املمنوحة لالستثمار،
اضاف�ة لحرية الوصول اىل االس�واق العاملية.وش�دد
على أن إزالة املعيقات أمام القط�اع الصناعي يعني
ترسيع وتيرة النمو وتوليد فرص عم�ل ،تنعكس إيجابا
عىل املواطنين واداء االقتصاد الوطن�ي والوصول ملرحلة
التعايف من تبعات جائحة فريوس كورونا.

التجارة تعلن اكتامل االستعدادات
النطالق معرض النجف الدويل للكتاب
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الرشكة العامة للمعارض والخدمات
التجاري�ة العراقية يف وزارة التجارة ،أمس
االثنين ،اكتم�ال االس�تعدادات النطلاق
معرض النجف الدويل للكتاب تحت ش�عار
(النج�ف حض�ارة وكتاب).وق�ال مدي�ر
عام رشكة املع�ارض العراقية ،رسمد طه
س�عيد ،أن «املع�رض س�يتم تنظيمه عىل
أرض معرض النجف االرشف الدويل للفرتة
م�ن  ٢٠اىل  ٣٠من ترشي�ن االول الجاري،
وبمش�اركة اكث�ر م�ن  ٢٠٠دار نرش من

 ١٠دول».واض�اف ان «ه�ذا املعرض الذي
تنظم�ه رشك�ة ص�دى الع�ارف للتج�ارة
العامة والنرش ،دليل عىل ان العراق يستعيد
حيات�ه الطبيعي�ة فيما يخص االنش�طة
الثقافي�ة الت�ي تس�اهم باالنفت�اح على
الثقافات االخرى ،والتي من شانها تطوير
الثقافة الفكري�ة واالدبية والعلمية للقراء
واملثقفني العراقيني».واش�ار سعيد إىل ان
«املع�رض يعد ناف�ذة ثقافية مهمة يمكن
م�ن خالله�ا االطالع على اه�م النتاجات
والعلوم الفكرية ،التي من شانها النهوض
بالواقع الفكري والعلمي يف العراق».

االول من نوعه باملنطقة

العتبة احلسينية تستورد جهاز ًا لعالج
األطفال املصابني بالرسطان جمان ًا
كربالء  /المستقبل العراقي

أعلنت العتبة الحس�ينية املقدس�ة ،أم�س االثنني ،توقيع عقد مع رشك�ة أمريكية لتجهيز
مؤسس�ة وارث الدولي�ة ملعالجة االورام ،بجه�از (روبوت) خاص بالجراحة االش�عاعية،
مبين�ة أنه يعد أول جه�از من نوعه بالعراق واملنطقة.وقال رئي�س هيئة الصحة والتعليم
الطبي بالعتبة الحس�ينية ،الدكتور ستار الس�اعدي يف حديث للموقع الرسمي للعتبة ،إنه
«من خالل متابعة وحرص ممثل املرجعية الدينية العليا ،الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،عىل
تجهي�ز مؤسس�ة وارث الدولية ملعالجة األورام بأحدث االجهزة املتط�ورة ،تم التوقيع مع
رشكة ( )ACCURAYلتجهيز املؤسس�ة بروبوت ( ،)Cyber knife s7وهو جهاز جراحي
باإلش�عاع ،وهو اول جهاز يدخل للعراق ،واالول من نوعه يف الرشق االوس�ط».وأوضح أن
«هذا الجهاز س�يدخل الخدمة خالل ( )6أش�هر ،وأن خدمات املؤسسة وايضا هذا الجهاز
س�تكون مجانية لألطفال دون سن ( )12سنة ،وبس�عر التكلفة لبقية االعمار».يذكر أن
العتبة الحس�ينية املقدس�ة افتتحت مؤسسة وارث الدولية ملعالجة االورام مطلع شهر آب
املايض ،ليقدم خدماته املتنوعة وبش�كل مجاني لألطفال دون ( )12سنة ،وبسعر الكلفة
لباقي االعمار ومن خالل احدث التقنيات واالجهزة الطبية عىل مستوى العراق واملنطقة.

الداخلية تلقي القبض عىل عصابة لرسقة
السيارات بينهم متهم مطلوب باخلطف
بغداد /المستقبل العراقي
افادت وزارة الداخلية ،أمس االثنني ،القبض
عىل عصابة لرسقة السيارات بضمنهم متهم
مطل�وب بقضي�ة خط�ف يف بغ�داد وذكرت
ال�وزارة يف ،بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه« ،بعد أن توافرت معلومات عن
وجود حادث رسقة عجلة نوع إكس�بلور يف
منطقة حي الجامعة ببغداد من قبل عصابة
تتألف من ثالثة أش�خاص كانوا يس�تقلون
س�يارة أجرة نوع طيبة ،وألهمية املوضوع
ت�م تش�كيل فريق عم�ل ملتابع�ة الحادث».
وتابع�ت ،انه»بعد التحري وجمع املعلومات
ت�م التوصل إىل املته�م األول س�ائق العجلة

األجرة والقبض علي�ه وبعد إجراء التحقيق
مع�ه اعترف رصاحة ع�ن ح�ادث الرسقة
باالشتراك مع متهمني آخري�ن ،وبعد جهد
كبري ومميز تم نصب كمني محكم والقبض
على املتهمين االثنين وضب�ط بحوزتهما
رمانتني يدويتني هجوميتني وس�يم كارتات
وصكوك م�زورة وبصمات ووكاالت عجالت
م�زورة وتبين أن أحد املتهمين مطلوب اىل
خلية االستخبارات وفق املادة  ٤٢١عقوبات
ع�ن ح�ادث خط�ف» .واضاف�ت ان»جميع
املتهمين محالون غيابيا ع�ن رسقة عجلة
اخرى ن�وع لك�زز وصكوك م�زورة ،دونت
اقواله�م باالعرتاف ابتدائيا وتم تقديمهم إىل
القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

الع�راق العامة التي تعتمد بنس�بة  %93عىل اإليرادات
النفطية.وح�ددت موازنة الع�راق العامة لعام 2021
سعر النفط  45دوالر و بصادرات تبلغ  3.250مليون
برميل يوميا وبعجز يبلغ  28تريليون دينار.

الصحة تعلن خروج العراق
من املوجة الوبائية الثالثة
بغداد  /المستقبل العراقي

اك�دت وزارة الصحة ،أمس االثنني ،تج�اوز العراق املوجة الثالثة
من فريوس كورونا.
وقال�ت عض�و الفري�ق اإلعالمي لل�وزارة ربى فلاح ان «املوقف
الوبائ�ي لليوم يؤكد تج�اوز العراق للموج�ة الثالثة من فريوس
كورونا».
وبين�ت فلاح ان «االقبال الواضح على اللقاحات ،أدى وس�اهم
بشكل كبري يف تحقيق هذه النسبة األقل منذ أشهر وان خطواتنا
تجاه تقليل اإلصابات والدعوات للوقاية املجتمعية مستمرة».
وكان�ت وزارة الصحة أعلنت اليوم تس�جيل 944إصابة بفريوس
كورونا و 26حالة وفاة وهو من اقل املواقف الوبائية التي سجلت
عىل مدار اشهر.

العتبة احلسينية :عودة صالة اجلامعة
ال يشمل عودة صالة اجلمعة
كربالء  /المستقبل العراقي
نبهت األمانة العامة للعتبة الحس�ينية املقدسة ،أمس االثننيّ ،
أن
قرار عودة صالة الجماعة ال يشمل عودة صالة الجمعة.
وكان�ت العتبة الحس�ينية املقدس�ة ،أعلنت يف وقت س�ابق عودة
صالة الجماعة يف الصحن الحسيني الرشيف واعتبارا ً من يوم غد
الثالثاء.
ونوه إعالم العتبة اىل ان الصالة س�تكون بأمامة املتويل الرشعية
للعتبة الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ عب�د امله�دي الكربالئي ،مع
مراعاة التباعد املكاني بني املصلني».

املوارد تطلق «إجراءات»
لتأمني املياه لألهوار
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة املوارد املائية ،أم�س االثنني ،عن اتخاذها مجموعة
ق�رارات بش�أن األه�وار ،بينما أش�ارت اىل اطالق حملة واس�عة
لتحسني الوضع املائي.
وقال املتحدث باسم الوزارة عوني ذياب ،بحسب الوكالة الرسمية،
إن «أواخر شهر أيلول تنتهي السنة املائية وبالتايل تكون مناسيب
املياه واطئة وأقل كميات تدفق خالل هذه الفرتة».
وأوض�ح ،أن «اجتماع�ا ً عق�د م�ع وزي�ر امل�وارد بش�أن األهوار
وإع�ادة تأمني املياه الكافي�ة لها» ،مبيناً ،أن هن�اك «قرارات ت ّم
اتخاذه�ا مؤخ�را ً بخصوص دفع كمي�ات أكبر اىل منطقة هور
الحويزة،والس�يما انها منطقة معرضة للجف�اف أكثر من باقي
املناط�ق نتيجة قطع إيران نهر الكرخة عن املنطقة بالكامل ؛ ما
تسبب بصعوبة تأمني املياه».
وأض�اف ،أن «تج�اوزات م�ن املزارعين ومربي األس�ماك أيضا ً
تسببت بقلة مناس�يب املياه» ،مؤكداً ،أن «الوزارة أطلقت حملة
واسعة بهذا الصدد والوضع سيتحسن خالل األيام املقبلة».

انخفاض طفيف بسعر الدوالر
امام الدينار
بغداد  /المستقبل العراقي
انخفضت اسعار رصف الدوالر االمريكي مقابل الدينار العراقي،
أمس االثنني ،يف البورصة الرئيسة يف بغداد ومحال الصريفة.
وس�جلت بورصة الكفاح والحارثية املركزي�ة يف بغداد 148200
دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
وس�جلت االسعار يف بورصة بغداد السبت  148450دينارا مقابل
 100دوالر امريكي ،و اغلقت ابوابها امس بس�بب عملية االقرتاع
العام لالنتخابات العراقية.
كما سجل س�عر البيع  148750دينار ا واسعار الرشاء 147750
دين�ارا  ،ل�كل  100دوالر امريك�ي  ،يف محال الصريفة باالس�واق
املحلية يف بغداد .
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اعالنات

العدد ( )2466الثالثاء  12تشرين االول 2021

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

www.almustakbalpaper.net
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

First Extension Announcement for Tender No: 014-PC-21-EBS
Supplying Reinforced Thermoplastic Pipe for Flowlines
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

اعالن اول ( )185والصادر يف 2021/10/7

اشارة اىل كتاب مديرية بلديات نينوى ـ قسم االمالك املرقم ( )12818يف
 2021/9/12تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها
يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية الشمال وفقا الحكام القانون
( )21لس�نة ( )2013وبطريقة املزاي�دة العلنية فعىل الراغبني بااليجار
مراجعة مديرية بلدية الشمال وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل
لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة
( )%50م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة
االعالن ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف
االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام
العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه
يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل
وتحمل�ه فرق البدلني 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 يوم الخميس املصادف
 2021/11/11يف مديري�ة بلدي�ة الش�مال الس�اعة ( )12الثانية عرش
ظهرا
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت

نوع العقار ورقمه

رقم القطعة والمقاطعة

1

الدكاكين المرقمة (10و18و)20

سوق عصري ـ قصبة الشمال

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
رقم االضبارة 2021/1201/
التاريخ 2021/10/7

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اعالن

اس�تنادا للمادة  71من قانون التنفيذ وبناءا عىل طلب الدائنني كل من عيل محمود صاحب ومحمد حسين محمد صاحب وايمان
محم�ود صاح�ب تبيع مديرية تنفيذ النجف املواد املدرج�ه ادناه والعائدة للمدين عايد عبد الصاحب نج�م فعىل الراغب يف الرشاء
الحض�ور يف الزم�ان واملكان املذكور ادناه خلال عرشة ايام اعتبارا من الي�وم التايل للنرش يف الصحف مس�تصحبا معه التأمينات
القانونية البالغة  %10عرشة باملئة من القيمة املقدرة بصك مصدق مع بطاقة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية ويتحمل املشرتي
اجور التسجيل والداللية

املنفذ العدل

املواصفات /
.1املواد
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم المادة
قنفات قديم
دوالب تركي
ميز مكتبي زجاج
ساعة جدارية
براد ماء
تانكي ماء
مغسلة
دوالب حديد مكتبي
كرسي خشب
قنفة  2نفر
كرسي جلد
طبلة صغيرة
مروحة سقفية
ميز مكتبي وكرسي مكتبي
قاصة مفتوحة
قنفة حجم  3نفر
دوالب مكتبي
جهاز استنساخ
دوالب مكتبي
دوالب مكتبي

العدد
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
4

السعر
25000
10000
30000
3000
70000
60000
40000
40000
5000
35000
20000
10000
20000
30000
30000
50000
40000
50000
90000
100000

ت
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

اسم المادة
دوالب مكتبي
كرسي جلد
رحلة خشب
كرسي خشب
سبورة
جهاز استنساخ
كرسي بالستك
مكيف هواء جداري
دوالب حديد
ميز مكتبي
كرسي مكتبي
ميز مؤتمر
رحلة دراسية
سبور دراسية
مكيف هواء
مجموعة مواد رحالت خشب مع حديد
رحلة دراسية
مروحة سقفية
مجموعة كراسي خشب وحديد
ميز المنيوم

21

ميز زجاج

1

40000

46

مجموعة حديد

العدد
1
3
41
1
4
1
1
1
1
3
1
1
64
2
3
مجموعة
54
4
مجموعة غير مركبة
10

السعر
30000
60000
410000
10000
45000
30000
3000
70000
100000
90000
20000
10000
640000
140000
150000
50000
540000
40000
80000
300000
40000

22

ساعة جدارية

1

3000

47

بورد كهرباء 1

1

40000

23

ميز مكتبي

1

35000

48

كيبل كهرباء

1

100000

24

كرسي جلد وكرسي خشب

1

30000

25

دوالب مكتبي

1

30000

المجموع

3894000

 . 2القيمة املقدرة ( 3894000ثالثة ماليني وثمانمائة واربعة وتسعون الف دينار )
 .3مكان متواجدة املواد واملكائن فيه ( حي الحنانة  /الس�عد مدرس�ة االباء االهلية س�ابقا العقار املرقم  352/1505حي الحنانة
السعد قرب دائرة بريد اتصاالت النجف )
 .4زمان املزايدة الساعة الرابعة عرصا من اليوم االخري لالعالن
 .5تقدم التأمينات القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة بصك مصدق
ينرش يف صحيفتني محليتني يوميتني واسعة االنتشار

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: Supplying Reinforced Thermoplastic Pipe for Flowlines
Tender No.: 014-PC-21-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after
procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
Company to seek one contractor who has qualified international professional experience and can Supplying Reinforced
Thermoplastic Pipe (Min. inside diameter 75mm 20MPa, 4” 4Mpa, and its accessories) for Flowlines.
For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun
panyoujun@ebspetroleum.com & Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.
)C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before
the tender submission deadline 4:00 PM 25th Oct. 2021 based on the ITB documents. Please kindly note that COMPANY
extends Closing Date from 25th Oct. 2021 to 4:00 PM 15th Nov 2021 (Iraqi Time).
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp
before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and
compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P
Dept. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun & Mr. Zhang Xianqiao Email: panyoujun@ebspetroleum.com & zhangxianqiao@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website http://www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد/1667 /ش2021/
التاريخ2021/9/30/
اىل املدعى عليه /حارث سعيد ياسني
أقامت زوجتك املدعية (بيداء كريم صالح )
الدعوى الرشعية املرقمة /1667ش۲۰۲۱/
والتي تطلب فيها تأيي�د الحضانة لألطفال
(عثم�ان و ن�ور) وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح مرك�ز رشط�ة املت�وكل
وإش�عار مختار منطقة الشهداء /سامراء
وش�هادة الش�اهدين واملص�دق م�ن قب�ل
قائمقامي�ة قضاء س�امراء قررت املحكمة
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين محليتين
يوميتني للحض�ور بموع�د املرافعة املوافق
 2021/10/27ويف حال�ة عدم حضورك أو
م�ن ينوب عن�ك قانونا فس�تجري املرافعة
بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
كاظم متعب داود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخطار
من  /محكمة قوى االمن الداخيل  /املنطقة
الثانية
اىل  /املته�م الهارب  /الرائد محمد جاس�م
محمد مهدي السعدي
ساكن  /مجهول االقامة .
اقتىض حضورك امام ه�ذه املحكمة خالل
م�دة (  ) 30يوم�ا م�ن تاري�خ نشره اذا
كنت داخ�ل العراق او خارج�ه لالجابة عن
الجريم�ة املس�ندة اليك وفق امل�ادة (  ) 5ق
ع د املعدل وبعكس�ه سوف تتخذ االجراءات
القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام املادة
 – 69ق أ د املتضمنة ماييل :
-1الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك.
-2اعط�اء املوظفين العموميين صالحية
القاء القبض عليك اينما وجدت .
-3ال�زام املواطنين باالخب�ار ع�ن مح�ل
اختفائك .
-4حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .
لواء الرشطة الحقوقي
حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
ق�دم املواط�ن ( حسين علي شيرخان )
الدع�وى لتبدي�ل ( اس�م ابنت�ه) وجعل�ه (
جوانه ) بدال من ( س�عديه ) فمن لديه حق
االعرتاض على ذلك مراجعة ه�ذه املديرية
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق
املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم 3
لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية زراعة محافظة واسط
تنوية
الحاق�ا باعالننا املنش�ور يف جري�دة االبينة
الجدي�دة وجري�دة املس�تقبل بتاري�خ
 2021/6/6حيث ورد خطا ء املساحة 35
دونم والصحي�ح  40دونم باس�م  /الفالح
املرتحل عويد محيس�ن عواد ضمن القطعه
 2 /16مقاطعه  15السليمانية
لذا اقتىض التنوية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل الثانية
للمنطقة الثالثة
اعالن
اىل املتهم الرشطي الهارب ( حسن عبد الكريم
غازي عب�د الكريم ) العنوان الس�كن – بغداد
– ح�ي الخضراء م  641 /ز  16 /د – 6 /
بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة (  ) 5من ق ع رقم
 14لس�نة  2008املع�دل وملجهولي�ة اقامت�ك
ومكان تواج�دك اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن
عىل ان تحرض امام املحكمة خالل مدة ثالثون
يوما م�ن تاريخ نرش هذا االعلان وتعليقه يف
مح�ل اقامت�ك ودائرت�ك وتجيب ع�ن التهمة
املوجه�ة ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف
تجري محاكمتك غيابيا ويطلب من املوظفني
العموميني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت
وتسليمك اىل اقرب سلطة والزام االهليني الذين
يعلمون بمحل اختفائك باخبار السلطات عنك
استنادا الحكام املادة (  ) 69من قانون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل لسنة
. 2008
رئي�س محكمة قوى االمن الداخلي الثانية /
املنطقة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
محكمة بداءة بلد
العدد  / 731 :ب 2021 /
التاريخ 2021 / 10 / 6 :
اعالن
اىل املدع�ى عليهم –  – 1دلي�ه حميد محمد 2
– ف�ارس خليل حمد  – 3ابن�داء خليل حمد 4
– بي�داء خليل حم�د  – 5كوثر خليل حمد – 6
س�اجده خليل حمد  – 7شيماء خليل حمد /
مجهويل محل االقامة .
للدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي حس�ن عيل
حسني محمد املرقمة  / 731ب  2021 /والتي
يطلب فيها تمليك مس�احة  250م 2واملشرتاة
من املدعى عليهم يف القطعة املرقمة 28 / 187
مقاطعة  47البدعه وملجهولية محل اقامتكم
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك�م بصحيفتني
محليتين يوميتين لغ�رض حضورك�م ي�وم
املرافع�ة املصادف  2021 / 10 / 17ويف حالة
ع�دم حضورك�م او حضور من ين�وب عنكم
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقكم غيابيا
وفق االصول .
القايض
مكي حسن سعيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة
رقم الضبارة 2021/28 :
التاريخ 2021/10/7 :
اىل  /املنفذ عليه (/مؤيد عدنان كاظم)
لق�د تحق�ق له�ذة املديري�ة م�ن جه�ه ذات
اختصاص ان�ك مجهول مح�ل االقامه وليس
ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت اومخت�ار يمكن
اجراء التبليغ عليه  ,واستنادا ً للمادة ( )27من
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور
يف مديري�ة تنفيذ س�دة الكوت خالل خمس�ة
عرش يوما ً تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة
املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم
حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
اوصاف املحرر:
ق�رار حكم صادر من محكم�ة البداءة الكوت
املرق�م /1024ب 2021/يف 2021/6/29
(دي�ن) مق�داره  24,700,0000اربع�ة و
عرشون مليون و سبعمائة الف دينار

فقدان
فق�د الوصل الص�ادر من مديري�ة بلدية
البرصة باسم  /مهدي داود عباس  /عن
دف�ع ايجار مطعم املرتضى – مقام عيل
 1/1629بقيمة  7301400مليون .فمن
يعثر عليه يسلمه اىل جهة اإلصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة
الكهرباء  /الرشك�ة العامة لنقل الطاقة
الكهربائية املنطقة الجنوبية – ش�بكات
ش�مال البرصة باس�م  /ثائ�ر هادي عبد
محمد .فمن يعثر عليها يسلمها اىل جهة
اإلصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2018/421 :
التاريخ 2021/10/7 :
اىل  /املنفذ عليه  /محمد رايض رحيم
لقد تحق�ق لهذه املديرية م�ن جهة ذات
اختص�اص حس�ب كتاب مرك�ز رشطة
الع�زة املرق�م  11209يف 2021/9/16
و مرفق ش�عار مختار محل�ة العزة انك
مجهول مح�ل االقامه ولي�س لك موطن
دائ�م او مؤق�ت اومخت�ار يمك�ن اجراء
التبلي�غ علي�ه  ,واس�تنادا ً للم�ادة ()27
من قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا
بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكوت خالل
خمس�ة عرش يوم�ا ً تبدأ من الي�وم التايل
للنشر ملب�ارشة املعاملات التنفيذي�ة
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي
اوصاف املحرر:
(دي�ن) بالقيم�ة التقديري�ة البالغ�ه
 250,000,000مائتان و خمسون مليون
دينار عراقي ال غري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2021/2890 :
التاريخ 2021/10/7 :
اىل  /املنفذ عليه  /سجاد هاشم جواد
لقد تحق�ق لهذه املديرية م�ن جهة ذات
اختص�اص حس�ب كتاب مرك�ز رشطة
الخل�ود املرق�م  12204يف 2021/10/5
و مرف�ق ش�عار مختار منطقة الحس�ن
العس�كري االوىل ان�ك مجه�ول مح�ل
االقام�ه وليس لك موط�ن دائم او مؤقت
اومخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ علي�ه ,
واس�تنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية
تنفيذ الكوت خالل خمسة عرش يوما ً تبدأ
م�ن اليوم التايل للنشر ملبارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي
اوصاف املحرر:
(دين) ق�رار محكمة بداءة الكوت بالعدد
/1846ب 2021/يف 2021/8/30
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GAZPROM NEFT BADRA B.V.

ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ.

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

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

TENDER No. 1431
TENDER NAME: Provision of aircraft charter services
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1431
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭﺓ
ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ

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

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

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com

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

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

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

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

-

 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﻫﻭﻳﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ  /ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ )ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ( ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ)ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ(؛
 ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ،ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ،ﻧﻅﺎﻡ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺷﻬﺎﺩﺓﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ،ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ,ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ( ،ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﻉ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛

-

 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺎﺏ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ )ﺧﻁﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ( ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ )ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ( ﻳﺅﻳﺩﺑﻭﺿﻭﺡ ﺣﻖ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻁﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ؛

-

 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﺧﺭﻯ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﺣﻭﺯﺗﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ؛ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻛﻠﻲ؛ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺳﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ؛ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ؛ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ )ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ،ﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﻭ ﺍﻟﻛﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ(؛

-

 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺿﻣﺎﻥ ﻣﺻﺭﻓﻲ )ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ( ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ 50,000.00ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ :ﻳﺟﺏ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ )ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ( ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻣﺯ
ﺍﻟﺷﺭﻳﻁﻲ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣﻧﻪ؛.
 ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻘﺭﺍ ﻭﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ  /ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻥ.ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

submit a copy of valid Transportation Certificate / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or
;)equivalent issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders
Bidder’s valid registration documents in country of origin (including, but not limited to, Certificate of
Incorporation, Article of Association, Tax Registration and Tax ID etc.) and in the Republic of Iraq, if there is a
;registered Bidder’s branch in the Republic of Iraq
submit a copy of valid letter from the General Commission for Taxes of the Ministry of Finance of the Republic
of Iraq (for Iraqi local Bidders) clearly stating that Bidder’s company has the right to participate in tenders (No;)objection/Non-prevention letter
;provide other Bidder’s documents in accordance with ITB
;have all necessary permits and licenses
;be able to perform the full scope of work
;provide required insurance for aircrafts and life insurance for personnel to be involved in services provision
;provide operation specification and certificate of airworthiness for the proposed aircrafts
be able to provide service in full compliance with Operator’s Technical Requirements (i.e. technical capacity of
air flight operations and flight crew and technical personnel qualification and other requirements in accordance
;)with the Tender Documentation
provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00.
For Iraqi local Bidders: the bank guarantee (bid bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and shall
contain a barcode for verification purpose.
;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender
;to comply with the Operator’s security requirements
accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender.

-

-

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder.

ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﺣﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻁﺑﻖ ﺍﻷﻣﺭ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ.

)The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00
November 23, 2021.

ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺣﺳﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ )ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻭﻗﺕ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎء( ﻫﻭ  11:00ﺻﺑﺎﺣﺎ ) +3:00ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﻏﺭﻳﻧﺗﺵ( ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 23
ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ .2021

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the
Operator accordingly.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﻳﻥ.

Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid.

ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ :ﻳُﻘﺩﻡ ﻅﺭﻓﺎﻥ ﻣﻧﻔﺻﻼﻥ ﻣﺧﺗﻭﻣﺎﻥ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ.

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request.

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ (1) :ﻳﺗﻡ ﻓﺗﺢ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺃﻭﻻ ( 2) .ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻣﻘﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ،ﺣﺳﺏ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ (3) .ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻅﺭﻑ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻓﺷﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻬﻡ.

Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.

ﺳﺗ ُﻭﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the
bid or justifying the grounds for such actions.

ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﻁﺎء
ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﺭ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ.

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ /.ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة /582 /ت2021/
التاريخ 2021/10/7
اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ املش�خاب العق�ار تسلس�ل  39/101م 1الواقع يف
املشخاب سهام العائد للمدين فوزي احمد جواد املحجوز لقاء طلب الدائن
اي�اد فاضل محس�ن البال�غ ( )12,500,000دينار فعلى الراغب بالرشاء
مراجعة هذه املديرية خالل مدة خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من اليوم التايل
للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية عىل
املشرتي
املنفذ العدل
ثائر كناوي حمود
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :مشخاب حي شهيد املحراب
 2ـ جنسه ونوعه :طابو رصف
 3ـ حدوده واوصافه 5 :م 2واجهة 20م 2نزال
 4ـ مشتمالته  :بيت طابقني االول غرفة وصالة واستقبال ومطبخ الطابق
االول والطابق الثاني نفس مواصفات الطابق االول
 5ـ مساحته 100م 2
 6ـ درجة العمران جيدة
 7ـ الشاغل  :املدين  /فوزي احمد جواد
 8ـ القيمة املقدرة سبعون مليون دينار عراقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/1894 :ج2021/2
التاريخ 2021/9/26 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /ارجوان عيل رحيم
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة (/1894ج )2021/2والخاص�ة
باملش�تكي (حاف�ظ محمد عمار) وف�ق احكام امل�ادة  1/413من قانون
العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا هذه
الدع�وى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني يف هذه
املحكمة بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2021/10/14
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عامر طعمه الحار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقد وصل االمانة الصادر من مديرية بلدية الرميثة وحس�ب كتاب مكتب
التحقي�ق القضائ�ي يف قضاء الرميثة املرق�م  4398يف  2021/9/30ومن
يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
ت
1

2

3

االسم
عبد
الحسين
عبد
حسون
اكرم
محمد
شاكر
جابر
وناس
نادر

رقم الوصل

تاريخه

المبلغ

العائدية

1001405

2018/1/22

249000

بلدية
الرميثة

260018

2019/11/3

246000

بلدية
الرميثة

518666

2020/9/23

490000

بلدية
الرميثة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /حجة وفاة
التاريخ 2021/10/7
اىل  /املدعو فالح حسن عجيل
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة حيدر حس�ن عجيل طلبا اىل هذه املحكمة
يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو (فالح حس�ن عجيل)
قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها
خلال عرشة اي�ام من تاريخ نشر االعالن وبخالفه س�يتم النظر
بالطلب وفق القانون
القايض
عباس عيل هادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /حجة وفاة
التاريخ 2021/10/7
اىل  /املدعوه  /زهرة حسن عجيل
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة حيدر حس�ن عجيل طلبا اىل هذه املحكمة
يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوه (زهرة حسن عجيل)
قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها
خلال عرشة اي�ام من تاريخ نشر االعالن وبخالفه س�يتم النظر
بالطلب وفق القانون
القايض
عباس عيل هادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/3036 :ب2021/3
التاريخ 2021/10/7 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه الثالث (حسنني حمزاوي غافل)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /3036ب 2021/3يف
 2021/9/30واملتضم�ن الحك�م (ابط�ال قي�د العق�ار املرق�م
 74943/3م  4جزي�رة النج�ف ح�ي النرص املس�جل بالعدد /83
ك 2002/1مجلد  968باس�م املدعى عليه حس�نني حمزاوي غافل
واالبقاء عىل قيد العقار املسجل بالعدد /12حزيران 2012/مجلد
 21ثابت الحكم ) ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ
القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي الريموك كاظم هاش�م محمد لذا
تق�رر تبليغك اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني
ول�ك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بطافة طرق
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات
وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العباسية
رقم االضبارة /517 :ت2020/
التاريخ 2021/10/4
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ العباس�ية العقار تسلسل  1/113م  21الخدية
الواق�ع يف ناحي�ة العباس�ية العائ�د للمدين اس�ماعيل صالح عيل
املحجوز لقاء طلب الدائن قسور فالح شنيور البالغ 14,000,000
ملي�ون دين�ار فعىل الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية خالل
م�دة ثالثني يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش الس�اعة الثانية عرش
ظه�را يف مديري�ة تنفي�ذ العباس�ية الكائنة يف محكمة العباس�ية
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغة  %10م�ن القيمة
التقديرية للعقاربصك معنون اىل هذه املديرية وش�هادة الجنسية
العراقية
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :العباسية الخدية  1/113م 21الخدية
 2ـ جنسه ونوعه  :زراعية
 3ـ حدوده واوصافه  :ارض زراعي غري مس�تغلة بالزراعة مطلة
على طري�ق ع�ام العباس�ية الحرية مش�يد بها جملون مس�قف
بالشيلمان والجينكو
 4ـ مشتمالته  :جملون مسقف بالشيلمان والجينكو
 5ـ مساحته :اربعة دونم و 18اولك  25مرت
 6ـ درج�ة العمران  / :ال يوجد بناء مش�يدة على القطعة املرقمة
 1/113مقاطعة  21الخدية
 7ـ الشاغل / :ال يوجد
 8ـ القيم�ة املقدرة  :ثالثة وعرشون مليون وس�تمائة وخمس�ون
الف دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تعل�ن الكلي�ة التقنية النج�ف عن اج�راء مزايدة علني�ة وفق بيع
وايج�ار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013يف مبنى الكلية التقنية
الهندسية النجف وكاالتي :
 1ـ الن�ادي الطالب�ي ومكتب استنس�اخ يف بناية واح�دة يف كليتنا
لغ�رض بي�ع ان�واع املاك�والت واملرشوب�ات واستنس�اخ وبي�ع
القرطاسية واملستلزمات الدراسية واالكسسوارات
 2ـ مكت�ب االستنس�اخ يف كليتن�ا لغ�رض االستنس�اخ وبي�ع
القرطاسية واملس�تلزمات الدراسية بمساحة 20م 2مجهز بقاعة
دراسية وموصل كهربائي
فعىل الراغبني باالشتراك مراجعة الش�عبة املالية يف الكلية لغرض
االطلاع عىل الرشوط لقاء مبلغ قدره  25,000خمس�ة وعرشون
الف دين�ار غري قابل للرد ودفع التامين�ات القانونية وقدرها %20
م�ن القيم�ة التقديرية علما ان موعد اج�راء املزايدة بعد مرور 30
يوم من اليوم التايل لنرش االعالن س�تجري املزايدة يف يوم الخميس
املصادف  2021/11/11يف الس�اعة التاسعة صباحا ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن ويف حالة كون املزايدة يف
يوم عطلة رسمية يمدد االعالن اىل اليوم التايل
عميد الكلية التقنية الهندسية النجف

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العباسية
العدد /611 /ت2019/
التاريخ 2021/10/5
اىل  /اعالن
تبيع مديرية تنفيذ العباس�ية حصة املدين يف العقار تسلس�ل 55
مقاطع�ة  33عربيات اس�ادة الواقع يف العباس�ية العائدة للمدين
حسين علوان ن�ارص املحجوز لقاء طلب الدائن ( مرتىض ش�اكر
مجيد ) البالغ (  27,386,000س�بعة وعشرون مليون وثالثمائة
وس�تة وثمان�ون الف دينار ) على الراغب بالشراء مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دة ثالثني يوما تبدا من الي�وم التايل والداللية عىل
املشتري ويكون موع�د املزايدة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا يف
ه�ذه املديرية يف بناية محكم�ة بداءة العباس�ية يف اليوم الثالثون
للي�وم التايل للنرش االعلان ويف حالة مصادفة عطلة يف اليوم التايل
للعطلة وللراغب بالرشاء الحضور مس�تصحبا معه مبلغ مقداره
 %10م�ن القيم�ة التقديرية للعق�ار والتامينات وهوية وش�هادة
الجنسية العراقية ورسوم الداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل االقدم
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :العباسية عربيات السادة  55 /مقاطعة 33
 2ـ جنسه ونوعه  :ارض زراعية
 3ـ حدوده واوصافه  /بلدية العباسية
 4ـ مش�تمالته  :ارض زراعية تطل عىل انهر قريبة وش�ارع مبلط
فرعي ويحتوي عىل دار مبنية من الطابوق ومسقف بالشيلمان
 5ـ مس�احته  17 :دونم و 16اولك مس�احة البيع 11025م احدى
عرش الف وخمسة وعرشون مرت مربع
 6ـ درجة العمران :
 7ـ الشاغل  :يف الدار املبنية يف االرض  /حسني علوان نارص
 8ـ القيم�ة املق�درة  :حص�ة املدي�ن فق�ط لجميع س�هام املدين
 26,460,000ستة وعرشون مليون واربعمائة وستون الف دينار
فقط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الشركاء ارسار مك�ي عب�د الرس�ول وعمار عبد الحس�ن عبد
الزهرة ومصطفى محمد جواد كاظم
اقتىض حضوركم اىل مديرية بلدية النجف وذلك القراركم باملوافقة
على صدور اجازة بناء والخاصة بالعق�ار املرقم  3/102934حي
السالم مع الرشيك اسامة محسن عيىس حسن خالل مدة اقصاها
عرشة ايام وبعكسه سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشكاء  /طلبة محمد كريم وزينب ونجالء وش�يماء وساهرة
اوالد شهيد عبيد
توج�ب عليكم الحضور اىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف
وذل�ك القرارك�م باملوافقه عىل قيام رشيكك�م بالبناء عىل القطعة
املرقم�ة  19/2965مقاطع�ة  18عل�وة الفحل وبعكس�ه س�يتم
اصدار القرض خالل فرتة عرشة ايام وفقا للضوابط الالزمة
طالب القرض
فرات حمزة عوني

6

استراحة

العدد ( )2466الثالثاء  12تشرين االول 2021

اعداد :ايهاب فاضل محمد
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سودوكو

طبق اليوم

قرنبيط بانيه سهل

املقادير:
 امل�اء  4 :اك�واب (مغيل)  - -حليب  :كوب وربع (س�ائل)  - -س�كر  :ملعقةصغيرة  - -مل�ح  :ملعق�ة كبرية ونص�ف  - -الكمون  2 :ملعق�ة صغرية - -
القرنبي�ط  1 :حب�ة (مقط�ع)  - -البي�ض  2 :حب�ة  - -فلفل أس�ود  :ملعقة
صغيرة  - -الكع�ك  :كوب (مطحون)  - -النش�اء  2 :ملعقة كبرية  - -الزيت
النباتي  3 :اكواب
طريقة التحضري:
يف قدر ،ضعي املاء املغيل عىل نار متوس�طة ،كوب من الحليب ،الس�كر ،نصف
كمية امللح والكمون وحركي املكونات.
ضع�ي القرنبي�ط يف الخليط ،غط�ي القدر واتركي�ه عىل النار م�دة  10دقائق
ليسلق.
يف وع�اء ،ضعي البيض ،الكمية املتبقية م�ن الحليب ،الكمية املتبقية من امللح
والكمون والفلفل األسود واخلطي حتى تتجانس املكونات.
يف وعاء آخر ،اخلطي الكعك والنشاء.
ّ
صف�ي القرنبيط من املاء ،غميس كل قطعة قرنبيط بخليط البيض ثم غلفيها
بخليط الكعك والنشاء وضعيها يف طبق جانبي.
حمّي الزيت يف قدر عىل النار واقيل القرنبيط مع تقليبها بالزيت حتى تتحمر.
ّ
صفي القرنبيط من الزيت وقدميه ساخناً.

المتاهات

احلمل
لدي�ك رغبة باالنعزال ع�ن كل من حولك ،تفكر
مل ًي�ا بأخ�ذ إج�ازة طويل�ة يف العمل م�ن أجل
االبتع�اد عن كل ما يعك�ر مزاجك ،إال أن األمور
أفض�ل عىل الصعي�د العاطفي حي�ث انك تلقى
دعمًا كب ً
ريا منه.

امليزان
حاول ان تستثمر العديد من الفرص اليوم حيث
انه يوم ايجابي لك ،انتبه للمهام التي كلفك بها
رئيس�ك يف العمل وحاول إنجازها عىل أتم وجه
حتى ال تقع أي مشكلة بينك وبينه.

الثور
انت ش�خص قادر عىل تحمل الصدمات بشكل
واضح ،مقابلة س�تغري مس�ار حياتك بش�كل
كبري ،يوم س�عيد يف مج�ال العم�ل ً
أيضا ،لقاء
رومانيس يف نهاية اليوم.

العقرب
حالت�ك النفس�ية جيدة ج ًدا اليوم ،س�تنجح يف
تك�ون الكثري من الصداق�ات الجديدة يف الفرتة
املقبلة ،عليك البحث بش�كل أكبر عىل الفرص
التي تناسبك ،تتعرض لضائقة مادية.

اجلوزاء
ي�وم جيد بش�كل عام س�تلتقي صدي�ق قديم
ينق�ل لك بعض األخبار الس�ارة ،تسترد مبلغ
مايل يس�اعدك عىل تجاوز بعض العقبات ،انت
محاط باألش�خاص الذين يتصي�دون اخطائك
انتبه ج ًدا لردات فعلك.

القوس
عانيت الفرتة املاضية من الكثري من املش�كالت
التي عرضتك للضغط النفيس ،حاول أن تحصل
عىل اج�ازة الس�تعادة طاقتك وترتي�ب امورك
بشكل أفضل.

السرطان
أرسفت بشكل مبالغ به يف الفرتة املاضية يجب
عليك االنتباه حال ًيا ،انتبه لعائلتك فقد أهملتها
ً
كثيرا ،ح�اول أن تتخلص م�ن الديون
مؤخ�رًا
املرتاكمة عليك وال تزيد من تراكمها

اجلدي
تنعم بالراحة بعد فرتة من التوتر واملش�كالت،
اس�تقرار على الصعيد العميل ،اس�تقرار ً
ايضا
عىل الصعيد العاطفي ،اعمل عىل تقوية عالقتك
بالحبيب.

االسد
انفراجة كبرية على صعيد العمل بعد فرتة من
التوت�ر واملش�كالت ،فالي�وم أفض�ل بكثري من
األي�ام املاضي�ة ،لك�ن ال تؤجل اي عم�ل للغد،
األم�ور يف طريقها للحل م�ع الرشيك بعد فرتة
من املشاكل.

الدلو
تواجه بعض األحداث السيئة يف العمل ،وبالرغم
من هذه األحداث فإن عالقتك برئيسك يف العمل
تساعدك عىل تجاوز هذه الفرتة الصعبة ،حاول
ان تمنح الحبيب املزيد من االهتمام

العذراء
أخبار سعيدة عىل الصعيد العاطفي يف طريقها
إليك ،حت�ى عىل الصعي�د العملي فبالرغم من
بعض املش�اكل الس�ابقة هناك أخبار سارة يف
طريقه�ا اليك ،تش�هد عالقت�ك بالحبيب بعض
التوتر واملشاكل سببها ابتعادك عنه مؤخرًا

احلوت
التسرع يف ح�ل األم�ور يزي�د م�ن تعقيده�ا،
اس�تقرار عىل الحياة العملية ،سيش�هد العمل
الكثري من التطورات االيجابية ،الرشيك غاضب
منك بس�بب بعض األمور يج�ب عليك حل تلك
األمور معه عىل الفور.

 7رياضة
العدد ( )2466الثالثاء  12تشرين االول 2021

رباعي الكرخ املحرتف يصل بغداد
المستقبل العراقي /متابعة
وصل العاصمة بغداد  4محرتفني لتمثيل الكرخ يف املوسم
الحايل ،وسيلحق بهم محرتف خامس خالل األيام القليلة
املقبلة.
وق�ال املدرب املس�اعد لفريق الكرخ ،أحم�د عبد الجبار،
إن املحرتفين األربع�ة «الكامريون�ي نيس�تور والثالث�ي

هل يصبح إيكاردي بدي ًال
لرونالدو؟

ترصحيات البورتا تغضب مييس

النيجيري إبراهيم وإيس�اك وش�وال» وصل�وا العاصمة
بغداد ليلة أمس.
وأوض�ح أنه�م سيش�اركون يف الوح�دة التدريبية،
مس�اء اليوم ،والتي س�توضح مدى جاهزيتهم
البدنية ،بينما س�يصل املحترف الخامس،
وه�و ريتجارد من غان�ا ،إىل بغداد نهاية
األسبوع الحايل.
وأش�ار إىل أن املب�اراة
املقبل�ة س�تكون أم�ام
نفط الوسط ،منتصف
الش�هر الج�اري،
حيث يطمح الكرخ
لتحقي�ق النقاط
الثلاث على
ملعبه ،السيما
بع�د اكتم�ال
صفوفه.
يذكر أن الكرخ
يمتلك نقطتني
فقط ،من املباريات
الثالث التي خاضها حتى اآلن.

المستقبل العراقي /متابعة
يش�عر ليونيل مييس ،نجم
باري�س س�ان جريمان،
بالغض�ب م�ن خ�وان
البورتا ،رئيس برشلونة،
على خلفية ترصيحاته
األخرية ،بحسب تقرير
صحفي إسباني.
ورح�ل ميسي ع�ن
البلوجران�ا ،الصيف
املايض ،بسبب عدم
ق�درة الن�ادي على
تجدي�د عق�ده ،دون
مخالفة قان�ون اللعب
امل�ايل النظيف ال�ذي تطبقه
رابطة الليجا.
ويف ه�ذا الص�دد ،رصح البورت�ا
مؤخ�را« :ميسي كان يعل�م أن�ه
إذا رح�ل عن برش�لونة ،س�ينضم
لباري�س ..كنت أتمن�ى أن تتغري

نجم ليفربول يقرتب
من آرسنال

فريوس الفيفا يرضب أراوخو وبرشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
تع�رض رونال�د أراوخ�و ،مداف�ع برش�لونة ،إلصابة
خالل املش�اركة مع أوروجواي ضد األرجنتني ،ضمن
منافس�ات الجولة الخامس�ة م�ن تصفي�ات أمريكا
الجنوبي�ة املؤهل�ة ل�كأس العالم.وش�ارك أراوخ�و يف
املب�اراة ملدة  72دقيقة وق�دم أدا ًء جي ًدا ،قبل أن يضطر
ً
الثاني.ووفقا لصحيف�ة «موندو
للمغ�ادرة يف الش�وط
ديبورتيفو» ،اإلسبانية ،فإن أراوخو شعر ببعض اآلالم يف

المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف الوسيط جيو فريدا حقيقة رحيل ماورو إيكاردي،
مهاجم باريس سان جريمان ،عن «حديقة األمراء».
ولعب جيو فريدا دور الوسيط ،يف انتقال إيكاردي من إنرت
ميالن إىل باريس سان جريمان ،يف عام .2019
وقال فري�دا عن ذل�ك ،يف ترصيحات لصحيف�ة «الجازيتا
ديل�و س�بورت» اإليطالي�ة« :مغ�ادرة باري�س ليس�ت يف
خط�ط إيكاردي أو زوجت�ه واندا ..إنه آخ�ر يشء يريدون
مناقشته».
وأض�اف« :ال أرى أن إي�كاردي س�ينضم قري ًب�ا إىل أي نا ٍد
آخر».
وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا ،أن إيكاردي
ق�د يعوض رحيل كريس�تيانو رونالدو ع�ن يوفنتوس ،أو
يك�ون ضمن مجموعة من الصفقات الكربى لنيوكاس�ل،
عقب انتقال ملكية النادي إىل صندوق االستثمارات العامة
السعودي.
يذك�ر أن النج�م األرجنتين�ي يواجه بع�ض الصعوبات يف
املشاركة أساس ًيا ،عقب تعاقد باريس مع مواطنه ليونيل
مييس ،مطلع املوسم الحايل.

يس�عى ري�ال مدريد ملواصل�ة تفوقه عىل غريم�ه التقليدي
برش�لونة ،خلال مواجه�ات الكالس�يكو ،يف أول لقاء بني
الفريقني هذا املوسم يف الليجا ،عىل ملعب الكامب نو.
ولم يذق املرينجي طعم الهزيمة يف الكالسيكو ،منذ أكثر من
عامين ونصف ،حيث كان آخر انتصار للبارس�ا يف مارس/

المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،أن نادي
برشلونة فشل يف التعاقد مع األوروجوائي
داروين نونيز ،مهاجم بنفيكا ،يف .2020
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و»

اإلسبانية ،فإنه قبل رحيل لويس سواريز
عن برش�لونة ،اختار مس�ؤولو البارس�ا
التعاق�د م�ع نوني�ز كأح�د مهاجم�ي
املستقبل.
وأشارت إىل أن نونيز كان يلعب مع أملرييا،
لك�ن برش�لونة حصل على تقارير جيدة
بشأنه منذ فرتة تواجده يف بينارول.
واتص�ل برش�لونة بالن�ادي األندليس من
أجل رشاء جزء من بطاقة الالعب بس�عر
معقول ،وتركه يف أملرييا عىل سبيل اإلعارة
ملوسم آخر.
وأوضحت أن أملرييا أراد االحتفاظ لنفسه
بنس�بة  %20م�ن أي انتق�ال مس�تقبيل

جمه�ور يوفنت�وس يس�تخدم مصي�دة
رونالدو القتناص دوناروما
يح�اول جمه�ور يوفنت�وس دف�ع الدويل
اإليط�ايل ،جيانلويج�ي دوناروما ،حارس
باريس سان جريمان ،لالنتقال إىل صفوف
السيدة العجوز.
وكان دوناروم�ا ق�د تع�رض لصاف�رات
اس�تهجان مؤخرا من جمه�ور ميالن ،يف
ملعب «سان سريو» ،خالل مباراة إيطاليا
وإس�بانيا يف نص�ف نهائ�ي دوري األم�م
ً
اعرتاض�ا عىل رفض�ه تجديد
األوروبي�ة،
عقده مع الروس�ونريي ،ورحيله إىل سان
جريمان.

المستقبل العراقي /متابعة
أكد تقرير صحفي ،أن أحد العبي خط وس�ط ليفربول ،قد
ينتقل إىل آرسنال خالل املريكاتو الشتوي املقبل.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «ديلي مي�ل» ،ف�إن أليكس أوكس�ليد
تش�امربلني ،العب وسط ليفربول ،يضغط من أجل العودة
إىل آرسنال يف الشتاء املقبل.
وأش�ارت إىل أن تشامربلني محبط بس�بب قلة مشاركاته
يف املباريات تحت قيادة امل�درب األملاني يورجن كلوب هذا
املوسم.
وأوضحت أن تش�امربلني خاض  43مباراة مع ليفربول يف
موسم .2020-2019
وتعرض تش�امربلني إلصابة يف الركب�ة أبعدته عن املالعب
بني أغسطس/آب وديسمرب/كانون أول من العام املايض،
وشارك يف  4مباريات فقط.
وذك�رت الصحيفة أن آرس�نال مهتم بإعادة تش�امربلني
عىل س�بيل اإلعارة حتى نهاية املوس�م ،مع أحقية الرشاء
يف الصيف املقبل.
وقال�ت «ديلي مي�ل» إن العالق�ة الجيدة بني تش�امربلني
وميكيل أرتيتا ،مدرب الجانرز ،قد تساعد الالعب اإلنجليزي
عىل العودة إىل الجانرز.

آذار  2019بهدف نظيف.ويتصدر ريال مدريد ،جدول ترتيب
الليج�ا برصيد  17نقط�ة ،بينما يتواجد برش�لونة يف املركز
التاسع برصيد  12نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة.
تألق بنزيما
يعي�ش الفرنيس كري�م بنزيما مهاج�م ري�ال مدريد ،فرتة
ذهبي�ة يف مسيرته الكروية.وق�اد بنزيم�ا ،منتخ�ب بالده
فرنس�ا ،لحص�د لق�ب دوري األم�م األوروبية عىل حس�اب

برشلونة يستفرس عن صفقة
ضائعة

المستقبل العراقي /متابعة

الفخذ األيمن ،لذا طلب التغيري أثناء املباراة.وأشارت الصحيفة
اإلس�بانية إىل أن أراوخ�و ش�وهد يض�ع الثلج على منطقة
اإلصاب�ة عقب نهاي�ة املباراة.وأوضحت أنه ل�م تتحدد حتى
اآلن م�دة غياب الالع�ب األوروجواياني عن املباريات بس�بب
اإلصابة ،التي تأتي بمثابة رضبة لربش�لونة ،الذي يعتمد عىل
الالع�ب بكثرة مؤخرا.يذكر أن منتخب األرجنتني يحتل املركز
الثاني يف التصفيات برصيد  22نقطة ،خلف الربازيل صاحبة
الص�دارة بـ 6نقاط ،فيما خرست أوروج�واي ألول مرة يف 8
مباريات لترتاجع إىل املركز الرابع يف التصفيات.

ميلنر «امللهم» يلعب دور ًا يف انتصار شباب ليفربول

للمهاج�م األوروجوائ�ي ،إال أن برش�لونة
فشل يف حسم الصفقة بسبب سوء وضع
النادي االقتصادي.
وذكرت الصحيفة أن الناديني لم يناقش�ا
سعرًا محد ًدا للصفقة ،لكنها كانت ترتاوح
بني  15و 20مليون يورو.
وقالت «موندو ديبورتيفو» إن برش�لونة
كان يتصدر سباق التعاقد مع نونيز حتى
ظه�ر بنفيكا وحس�م الصفقة مقابل 25
مليون يورو.
وأضاف�ت مصادر من برش�لونة أن نونيز
ال ي�زال ضمن قائمة اهتمامات البارس�ا،
رغم أن الظروف االقتصادية باتت أصعب
اآلن.
وكش�فت الصحيف�ة أن رام�ون بالني�ز،
السكرتري الفني لربش�لونة ،استفرس من
بنفي�كا عن وضع نوني�ز مرة أخرى ،لكن
الن�ادي الربتغايل لن يبيعه اآلن إال بس�عر
مرتفع.

ً
ووفقا لصحيفة «توتو سبورت» اإليطالية،
فإن جمه�ور يوفنتوس يف ملع�ب «أليانز
س�تاديوم» ،ح�رص عىل تحي�ة دوناروما
خالل مب�اراة إيطالي�ا وبلجي�كا ،لتحديد
الفائز باملركز الثالث يف دوري األمم ،أمس
األح�د ،وذلك ف�ور دخوله امللع�ب إلجراء
اإلحماء.وق�ام جمه�ور البيانكونيري
بتحية الحارس الشاب والتصفيق له ،لكن
األخري رد عىل ذلك ببعض الخجل.وأشارت
الصحيفة إىل أن جمهور يوفنتوس ،س�بق
له اس�تخدام نفس الحيلة مع كريستيانو
رونال�دو ،أثناء لعبه م�ع ريال مدريد ضد
السيدة العجوز.
وذكرت أن هذه التحية لعبت دورًا بار ًزا يف
انتقال رونالدو إىل اليويف ،يف املوسم التايل.

وقال�ت «توتو س�بورت» إنها ال تس�تبعد
تك�رار نج�اح ه�ذا األم�ر ،ال س�يما أن

دوناروم�ا كان قري ًب�ا م�ن التوقي�ع م�ع
البيانكونريي ،يف الصيف املايض.

فينالدوم :سعاديت غري مكتملة ..وأعيش وضع ًا صعب ًا

المستقبل العراقي /متابعة

اعترف الهولن�دي ،جورجيني�و فينالدوم ،العب وس�ط
باريس س�ان جريمان ،بأنه ليس س�عي ًدا بشكل كامل يف
باريس بعد أربعة أش�هر فقط م�ن انضمامه ،قادمً ا من
ليفربول.

بنزيام ..سالح ريال مدريد يف الكالسيكو

المستقبل العراقي /متابعة

األم�ور يف اللحظ�ة األخيرة ،وأن
ً
مجانا مع
يق�ول ليو إن�ه س�يلعب
البارسا».
ً
ووفق�ا لربنامج «إل تشيرنجيتو»
اإلسباني ،فإن مييس شعر بالغضب

من هذه الترصيحات.
وأضاف الربنام�ج أن قائد منتخب
التانجو أكد أن مس�ؤويل برشلونة،
ً
ً
مجانا
إطالقا اللعب
لم يطلبوا منه
مع الفريق.

منتخب إس�بانيا بالف�وز بنتيج�ة (.)1-2وحص�د بنزيما،
جائزة أفضل العب يف املباراة ،إذ سجل هدف التعادل للديوك
يف اللقاء.وعىل مس�توى ناديه ،ظهر بنزيما بأفضل انطالقة
ل�ه منذ انضمام�ه للمرينجي ،وخلال  10مباريات لعبها يف
مختلف املس�ابقات منذ بداية املوس�م ،نجح يف تسجيل 10
أهداف وصنع  7آخرين.ويعتلي بنزيما صدارة هدايف الليجا
برصيد  9أهداف ،بفارق  3أهداف عن أقرب مالحقيه ميكيل

وقال فينالدوم ،يف ترصيح�ات للتليفزيون الهولندي« :ال
أستطيع قول إنني س�عيد بشكل كامل ،ألن الوضع ليس
ما أردت�ه ،لكن هذه ك�رة القدم ويج�ب أن أتعلم كيفية
التعامل مع ذلك».
وأض�اف« :أنا مقاتل ،يجب أن أبق�ى إيجابيا وأعمل بجد
لتغيير ذل�ك ،لقد كنت ألع�ب كث ً
ريا يف الس�نوات األخرية،

أويارزاب�ال مهاجم ري�ال سوس�ييداد.و ُيعد الفرنيس حال ًيا
أهم العب يف صف�وف املرينجي ،رغم كونه من أكرب الالعبني
ً
س�نا ( 33عامً ا) ،إال أنه تفوق بفارق كبري عىل كل الش�باب
يف الفريق س�واء بتس�جيل أو صناعة األهداف.و ُيعترب أقرب
مناف�س لبنزيما يف هجوم امللكي ،هو الش�اب فينيس�يوس
جونيور ،الذي س�جل  5أهداف وصن�ع  4آخرين يف مختلف
املسابقات.

خبري مايل حيذر ليفربول بشأن جتديد عقد صالح
المستقبل العراقي /متابعة
نص�ح الخبير امل�ايل كيران ماجواي�ر إدارة
ليفربول ،بتجدي�د عقد املرصي محمد صالح،
نجم الريدز ملدة عامني آخرين.
وينته�ي عق�د صلاح م�ع الري�دز يف صي�ف

 ،2023وحت�ى اآلن ل�م يتف�ق الطرف�ان حتى
رشوط التجديد.وق�ال ماجواير ،يف ترصيحات
لصحيفة «إندبندن�ت» الربيطانية« :لقد اعتاد
ليفربول عىل دفع أجور تنافسية ،لديهم ثاني
أعلى فات�ورة للروات�ب يف ال�دوري اإلنجليزي
بن�ا ًء على أح�دث الحس�ابات».وأضاف« :إذا

كان�وا يدرك�ون طبيع�ة املوقف،
سينظرون إىل التكلفة اإلجمالية
لالعب عىل مدى السنوات الثالث
أو األرب�ع املقبلة ،ه�ذه التكلفة
هي رس�وم التحويل باإلضافة إىل
الرواتب».

راشفورد :لـم أتوقع حجم الدعم اجلامهريي بعد اإلساءات
المستقبل العراقي /متابعة
ق�ال ماركوس راش�فورد ،مهاج�م منتخ�ب إنجلرتا
ومانشستر يونايت�د ،إن�ه لم يك�ن يتوقع املس�اندة
الكبرية التي تلقاها من الجماهري ،بعدما اس�تهدفته
إس�اءات عنرصية عقب إه�دار ركل�ة ترجيح ،خالل
الخسارة أمام إيطاليا يف نهائي بطولة أمم أوروبا.
وأهدر راش�فورد البالغ عمره  23عاما ركلة ترجيح،
لتخرس إنجلرتا يف ويمبيل.

وتعرض زمياله جادون سانش�و وبوكايو ساكا أيضا
لهجوم لفظ�ي ،بعد إهدار ركلتي ترجيح ،لتتبدد آمال
إنجلرتا يف الفوز بأول لقب كبري يف  55عاما.
كما تم تشويه لوحة جدارية لراشفورد يف مانشسرت،
لكنه تلقى بعدها رس�ائل دعم كبيرة من الجماهري،
قال عنها الالعب إنها منحته «شعورا خاصا».
وأض�اف لهيئة اإلذاعة الربيطانية (بي.بي.يس) «كان
م�ن الرائع الحصول عىل كل هذا الدعم من أش�خاص
من ش�تى أطياف املجتمع ..كان ش�يئا لم أختربه من

قبل».
وأض�اف «بالطب�ع ل�م نك�ن نرغ�ب يف
الخ�روج ب�ركالت الرتجي�ح ،بع�د أن
وصلن�ا إىل النهائ�ي ،لكن الخس�ارة بهذا
الش�كل تعك�س الف�وارق البس�يطة بني
املنتخبين ..إال أن اإلس�اءات العنرصية غري
مقبولة يف أي وقت ومكان ،ال يمكن قبول أي
إس�اءة عنرصية واالس�تمرار يف حياتنا بشكل
طبيعي».

وكنت دائمًا يف لياقة جي�دة ،وقدمت أدا ًء جي ًدا ً
أيضا ،هذا
الوضع مختلف ويحتاج ً
وقتا للتعود عليه».
واختتم« :كنت أتطلع ً
حقا إىل الخطوة الجديدة يف مسريتي
ث�م حدث هذا األمر ،إن�ه صعب جدا».يذك�ر أن فينالدوم
ً
مجانا من ليفربول إىل س�ان جريم�ان يف الصيف
انتق�ل
املايض ،عقب انتهاء عقده مع النادي اإلنجليزي.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2466الثالثاء  12تشرين االول 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

ضياء محسن االسدي

محمد علي البدوي

الذاكرة املثقوبة

أخالق السياحة

م�ن من�ا ال يتذكر تل�ك األي�ام الخ�وايل الجميلة
بمرها وحالوتها وطيبتها وبساطتها التي كانت
تسودها املحبة ونقاء الرسيرة والطيبة املفرطة
وسهولة العيش ورتابة نمطها مصحوبة بجمال
أسلوبها وقلة تعقيدات غزلها املعييش وكم كانت
جميل�ة بالرغم من ش�ظف العي�ش وقلة املورد
ألكثرن�ا ،إال أنه�ا تتمي�ز بهدوئها ال�ذي ُيضفي
عليه�ا متع�ة الحي�اة وروعته�ا .له�ذا انطبعت
وترس�خت يف أذهان األعم األغلب ممن عارصها
وعاش إرهاصاته�ا وتمتع بها خصوصا مرحلة
الطفولة والش�باب الربيئة فقد حفرت ذكرياتها
وأيامها قناديل من نور عىل جدران القلب.
لكن مع األس�ف هناك الكثري م�ن الناس عندما
لعب�ت الدني�ا بين أيديه�م وازده�رت وازدانت
وضحك�ت وفتح�ت أذرعها لهم مادي�ا ومعنويا
تنصل�وا من أيامها وناس�ها ومجتمعهم وأداروا
ظهورهم للغري وتنم�روا عىل مجتمعهم وركنوا
لخ�داع الدنيا املغرية التي ال يأمن املؤمن الحاذق
والبصير م�ن مكرها وس�طوتها وابتس�امتها
املخادعة إذا ما أدبرت عنه بوجهها الكالح حيث
ملئوا جيوبهم باملال الس�حت الحرام وتس�لقوا
املناصب بغري وجه حق وتنكروا ألناسهم ونسوا
م�ا كانوا عليه يف بداي�ة حياتهم كأن لهم آذان ال
يس�معون بها صوت الحق وال أعيني يرون فيها
الباطل وال ضمري ُيش�اركون فيه معاناة غريهم
من الفقراء فأصبحت ذاكرتهم مثقوبة ُتفرغ ما
ترى وتس�مع وما اختزنت من حقائق وذكريات
باألم�س كانت بني أيديهم بل جحدوها بأقوالهم
وأفعالهم وركنوا إىل مغريات الحياة وإىل خزائنهم
ومناصبهم الزائلة ،لم يفهموا أن القيم واملبادئ
الخالقة هي الس�بيل الوحيد للسعادة والرفاهية
والعي�ش الرغيد البعيد عن تعقيدات الحياة التي
يف ي�وم من األيام أن�ت مودعها يف صندوق ضيق
من الخش�ب مس�افرا به إىل رقادك بني الثرى ال
أنيس وال ونيس وال مال وال بنني وال جاه س�وى
ما ُيقال عنك من أفعال وأقوال وخريا ورشا ُتذكر
فيه ُ
وتذم.

ليس مصادفة أن نتحدث عن اخالق السياحة فهناك ومنذ عرشات السنني ظهرت إىل العيان املدونة العاملية
الخالق الس�ياحة والتي تضمن عرشا من البنود التي تعد دس�تورا ش�امال يعالج كل ما يعرتض السياحة،
ويعد أيضا ميثاقا وخطة عمل تضمن مزيدا من االزدهار لالنس�ان الذي هو محور التنمية املس�تدامة التي
تس�عي إليها الس�ياحة وكل الصناعات والقطاعات األخرى .ولعل اهم ما يميز الس�ياحة هو قدرتها عىل
التواصل بل والتداخل مع كافة أش�كال التنمية ومع كل القطاعات األخرى مما يجعل منها رشيكا ال غنى
عن�ه يف خطط البن�اء والتنمية ويجعل من أخالقها الت�ي جمعتها املدونة العاملية الخالق الس�ياحة ميثاق
رشف أن التزم�ت به الدول ضمنت لنفس�ها مزيدا من التنمية عىل كافة األصعدة .فعىل س�بيل املثال تؤكد
املادة السادسة عىل البنود التالية :التزامات أصحاب املصلحة يف التنمية السياحية؛
-١يلت�زم املش�تغلون بالس�ياحة يف توفير معلوم�ات موضوعي�ة وصادقة للس�ائحني ع�ن األماكن التي
يقصدونه�ا وعن ظروف س�فرهم واس�تقبالهم واقامتهم .كم�ا ينبغي لهم التأكد م�ن أن رشوط التعاقد
املقرتح�ة عىل عمالئه�م مفهومة وواضحة فيما يتعلق بطبيعة وأس�عار وجودة الخدم�ات التي يلتزمون
بتقديمها ،وبالتعويض املايل الذي يدفعونه يف حالة االخالل بالتعاقد من جانبهم.
-٢يلتزم املش�تغلون بالس�ياحة ،طاملا توقف األمر عليهم ،وبالتعاون مع السلطات العامة باالهتمام بأمن
وسلامة السائحني ووقايتهم من الحوادث وحماية صحتهم وسلامة الطعام الذي يقدم لهم ،كما ينبغي
لهم التأكد من وجود أنظمة مناس�بة للتأمني واملس�اعدة ،كما أن عليهم قبول االلتزام باإلبالغ الذي تنص
عليه القوانني الوطنية ودفع التعويض العادل يف حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
-٣ينبغي للمش�تغلني بالس�ياحة ،طاملا توقف األمر عليهم ،أن يبذلوا ما يف وس�عهم للمس�اهمة يف إشباع
الرغب�ات الثقافي�ة والروحي�ة ل�دى الس�ائحني ،وإتاحة الفرصة لهم ملمارس�ة ش�عائرهم الديني�ة أثناء
سفرهم.
-٤ينبغي للس�لطات العامة يف الدول املصدرة وال�دول املضيفة وبالتعاون مع املهنيني املعنيني واتحاداتهم،
التأكد من وجود اآلليات الالزمة إلعادة السائحني إىل بالدهم يف حالة إفالس الرشكة التي نظمت سفرهم.
-٥للحكومات الحق(والواجب) بإعالم مواطنيها خصوصا يف األزمات بالظروف الصعبة ،أو حتى باملخاطر
املحتمل مواجهتها أثناء س�فرهم إىل الخارج ،ولكن تقع عليها مس�ؤولية إصدار مثل هذه املعلومات دون
مبالغ�ة فيه�ا عىل نحو ال مربر له ،يرض بصناعة الصناعة يف الدول املضيفة وبمصالح منظمي الرحالت يف
الدولة نفس�ها ،لذا ينبغي مناقش�ة فحوى إرشادات السفر مع س�لطات الدول املضيفة واملهنيني املعنيني
به�ا قبل إصدارها ،كما ينبغي للتوصيات التي تتضمنها أن تتناس�ب بدق�ة مع خطورة املوقف القائم وان
تقترص عىل املنطقة الجغرافية التي تفتقر إىل األمن فعال ،كما ينبغي تعديل أو إلغاء مثل هذه اإلرش�ادات
فور عودة األمور إىل طبيعتها.
-٦ينبغي للصحافة ،الس�يما الصحافة املتخصصة يف ش�ؤون السفر ،وغريها من وسائل اإلعالم ،بما فيها
وس�ائط االتص�ال اإللكرتونية الحديثة أن تنرش معلومات صادقة عن األح�داث واملواقف التي قد تؤثر عىل
تدفق الحركة السياحية ،وعليها أيضا أن تقدم معلومات دقيقة وصحيحة ملستهلكي الخدمات السياحية،
كم�ا ينبغي تطوير تكنولوجيا االتص�ال والتجارة اإللكرتونية الحديثة الس�تخدامها من أجل هذا الغرض،
وينبغي عىل وس�ائل اإلعالم عدم تش�جيع السياحة الجنس�ية بأي طريقة كانت .كما تؤكد املادة السابعة
عىل البنود التالية :الحق يف السياحة
-١يتمتع جميع سكان العالم عىل قدم املساواة بالحق يف التطلع إىل اكتشاف موارد هذا الكوكب واالستمتاع
بها بصورة مبارشة وش�خصية ،كما أن املش�اركة املكثفة واملتزايذة يف السياحة الداخلية والدولية تعد أحد
أفضل الطرق املمكنة لإلس�تفادة من النمو املطرد يف أوقات الفراغ ،وال ينبغي وضع املعوقات أمامها.
-٢ينبغي النظر إىل حق الجميع يف الس�ياحة باعتباره مالزما للحق يف الراحة والرتفيه ،بما يشمله ذلك من
وضع حد معقول لعدد س�اعات العمل والحق يف الحصول عىل احازات دورية مدفوعة األجر وهو ما نصت
علي�ه امل�ادة  ٢٤من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس�ان وامل�ادة (-٧د) من العهد ال�دويل للحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.

كـاريكـاتـير

نقابة الصحفيني العراقيني تعرب عن شكرها جلميع الصحفيني واملؤسسات اإلعالميـة
والقوات األمنية يف عموم العراق للجهود املتميزة يف مواكبة االنتخابات الربملانية
تعبر نقاب�ة الصحفيين العراقيني ع�ن بالغ
ش�كرها وتقديره�ا لجمي�ع الصحفيين
واملؤسسات اإلعالمية يف عموم العراق للتغطية
اإلعالمية املتميزة لعملية االقرتاع التي شهدتها
املراك�ز االنتخابية س�واء يف التصويت الخاص
او العام والتي أسهمت يف نقل الصورة املرشقة
للعملية الديمقراطية التي يشهدها العراق .
لق�د كان للجهود الكبيرة واملتابع�ة امليدانية
والحثيثة من قبل وس�ائل اإلعالم والصحفيني
س�واء يف بغ�داد أو يف بقية املحافظ�ات الدور
الب�ارز الذي عك�س الوع�ي الديمقراطي لدى
املواطن العراقي وحرية اختياره ملمثيل الشعب
يف الربملان .
إن نقاب�ة الصحفيين العراقيني الت�ي واكبت
حملات التوعي�ة والتثقي�ف الت�ي قامت بها
وس�ائل األعلام املختلف�ة واألرسة الصحفية
قبي�ل يوم االنتخاب�ات واصلت دوره�ا املهني
لحث وسائل اإلعالم يف تكثيف الجهود اإلعالمية
اىل حني انتهاء عملي�ة االقرتاع وإعالن نتائجه
والت�ي تمي�زت بالدق�ة واملوضوعي�ة وأعطت
ص�ورة ناصع�ة للممارس�ة الديمقراطي�ة يف

نص من رسالةحمافظ البرصة
املهندس اسعد العيداين

الـشــمـوع»
«ال تـطـفـئــوا ّ
جدا
وقصص أخرى قصرية ّ
بقلم :حسن سالمي
حقد طبقي

الع�راق  .كما وتعرب النقابة عن بالغ ش�كرها
وامتنانه�ا للق�وات األمني�ة على اختلاف
مس�مياتها والتي أس�همت يف توفير الحماية

شكرا لله
شكرا اهلي بالبصرة
امانتكم ساحملها
ماحييت
حفظ الله البصرة
واهلها الكرام

والبيئة اآلمنة للمواطنني ومراكز االقرتاع وفقا ً
للخط�ط األمني�ة الناجح�ة التي أع�دت لهذه
املهمة الوطنية الكبرية .

االتصاالت :إصالح  838جهاز اقرتاع
خالل االنتخابات

حممد سمري الالمي ..
عراقي الدارة «تيك توك»
يف العراق
بغداد  /املشتقبل العراقي

القري�ة غارقة يف ّ
�د ّ
الظلام ،إلاّ القرص فهو مضيء ...ال ُب ّ
أن ربّة البيت
ستقيم حفلة ما كالعادة...
وه�ا ه�و ذا يميش إىل جوار س�ور الحديقة« :لن�ا ّ
النوى ،وله�م ّ
التمر.
اللّعنة!»
ورآهم يتوافدون عىل القرص بوجوه نرضة نيرّ ة ،فشعر بلهيب يخرتق
ف�ؤاده ...ول�م يمض كثري وقت ّ
حت�ى حمل إليه اللّي�ل روائح عطورهم
وطعامهم وصوت ضحكاتهم املش�وبة ّ
بالنفاق ،فتميّز غيظا وشعر ّ
بأن
الحقول الهادئة من حوله ستنتفض مثلما ينتفض هو اآلن...

الخط الثاني

تطلّ�ع إىل ّ
ّ
يش�ق
الش�مس الغارب�ة يف م�رارة ،ث ّم ولاّ ها ظهره وانطلق
ّ
الشهباء بقوى فاترة« .ث ّمة يف هذه األنحاء برئ قديمة ،فأين هي؟»
النجوم ونور القمر الولي�د رأى بريقا ّ
أخاذا« .ماء .ال بد ّ
على ضوء ّ
إنه
ماء ».وزحف إليه...
ّ
يش�ق واحة س�وداء .كرع منه كما يكرع البعري،
وجده جدوال هرهارا
بيد ّ
أن شفتيه ظلّتا متيبّستني ...تساءل :أين أنا؟

ذهبت حسرات

أطل�ق بصره عبر ّ
النافذة فألفى نخالت ش�احبات وق�د هجم عليها
اإلس�منت« .أينه�ا اآلن من نضارته�ا القديمة وعطائه�ا الوفري؟» ورآه
ّ
طفلا الهيا تحت ظالله�ا ،يقفز من هذه ّ
تحس�س
الس�اقية إىل تلك...
مكان ساقيه املبتورتني وتن ّهد طويال...
«تهيّأ ّ
للصالة يا أبي».
ّ
ويظل جامدا عىل كرسيّه ممدود البرص إىل الغيب...
ال يجيب

الشموع
ال تطفئوا ّ

قام�ت ادارة تطبيق (تيك توك) بتعيني
الش�اب العراقي املبدع (محمد س�مري
الالم�ي) كاول موظ�ف لرشك�ة (تيك
ت�وك) يف الع�راق كون�ه م�ن الطاقات
الش�ابه املبدع�ة يف مجال السوش�يال
ميدي�ا والتس�ويق االلكرتوني  ..نبارك
لهذا الش�اب املنجز الذي حققه والذي
يع�د مفخرة عراقية تس�تحق التقدير
واالعجاب.

«دف�ع قاربه إىل األعم�اق مخلّفا وراءه جمهرة م�ن الصيّادين .تق ّدم
ّ
والش�مس تلعب عىل املاء وقد حمل إليه البح�ر رائحته املمي ّزة مخلوطة
ّ
بروائح األعش�اب والشباك ...بلغ بقعة ش�ديدة ّ
الصفاء والهدوء ،خالية
من املوج تماما بخالف ما حولها»...
الس�طح ث ّم أصوات مكتومة كما لو ّ
يس�مع وقع أحذية ثقيلة عىل ّ
أن
أش�ياء ثقيلة تس�قط من ّ
الس�ماء ،وفجأة ُيخلع عليه الباب ويعلو نباح
كالب يمأل وسط ال ّدار...
«اقبضوا عليه« ».ال تنسوا أوراقه هذه».

هل يؤثر نقص فيتامني بـ  12عىل السمع واألعصاب؟
بغداد  /املشتقبل العراقي
أعلنت وزارة اإلتصاالت ،عن إصالح  838جهاز اقرتاع خالل االنتخابات.
وذك�ر املتحدث بإس�م الوزارة رع�د املش�هدانيان «ك�وادر وزارة االتصاالت
تمكن�ت من اصالح  ٨٣٨جه�از اقرتاع تعرض للعط�ل يف جميع املحافظات
عدا اقليم كردس�تان وبغداد واسط نينوى بابل ذي قار املثنى البرصة كربالء
النجف من خالل املهندسني املوزعني يف املحافظات».

العراقـي

يعم�ل فيتامين “ب  ”12على إنت�اج خالي�ا
الدم الحم�راء ويعزز وظيف�ة الدماغ والجهاز
العصب�ي ويس�اعد يف عملي�ة أي�ض الخالي�ا،
ويسبب نقصه مضاعفات قد تكون خطرية.
ذك�ر موق�ع “ميدي�ك فوري�وم” أن انخفاض
مس�تويات فيتامني “ب  ”12يسبب رضرا غري
قاب�ل لإلصالح يف الخالي�ا العصبية ،وتهيجا يف

أعص�اب األذن .وأظه�رت األبح�اث أن نق�ص
فيتامني “ب  ”12يتسبب يف نقص إنتاج املايلني
عن�د البالغني ،وه�و الطبقة الواقي�ة والعازلة
لألعصاب ،مما يس�بب تلفا يف األعصاب عامة
وأعصاب األذن خاصة ،حيث اش�تكى البعض
من أصوات مثل الهسهسة والطنني والخفقان
والصفري ،واشتكى البعض اآلخر من سماعهم

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

للموس�يقى بالرغم من عدم تشغيلها ،ويطلق
عىل هذه الظاهرة اسم الهلوسة املوسيقية.
وتتضرر الخالي�ا العصبي�ة بش�كل ال رجعة
في�ه عند التع�رض للنقص املزم�ن يف فيتامني
“ب  ،12ويظه�ر الرضر عىل ش�كل صعوبة يف
امليش وضعف العضالت وفق�دان الذاكرة ،كما
يحدث تغريات يف امل�زاج واكتئاب وتوهان وقد

07801969233
07901463050
07709670606

يسبب الخرف ،ومن أهم األمراض التي تحدث
بس�بب نقص فيتامين “”ب  ”12مرض فقر
الدم الخبيث.
يوج�د فيتامين “ب  ”12بش�كل طبيع�ي يف
املنتج�ات الحيواني�ة مث�ل اللح�وم والدواجن
والبي�ض ومنتجات األلب�ان ،وهو مركب قابل
للذوب�ان يف امل�اء بحيث يأخذ الجس�م حاجته

فقط من الفيتامني ويتخل�ص من الباقي عن
طري�ق الب�ول .ويتع�رض كبار الس�ن لنقص
فيتامين “ب  12باإلضاف�ة إىل أولئ�ك الذي�ن
يتناول�ون أدوي�ة خاص�ة بم�رض الس�كري
وأمراض االضطرابات الهضمية ومرض كرون،
واألف�راد الذي�ن خضع�وا لعملي�ات جراحية،
والذين يتبعون نظاما غذائيا صارما.
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