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أتقدم بأس�مي وجميع العاملن يف مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش
(جريدة املس�تقبل العراقي و وكالة أنباء املس�تقبل) بأزكى التهاني والتربيكات
اىل مق�ام ويل الله االعظم (عج) واىل املرجعية الديني�ة العليا واىل جميع املؤمنن
واملؤمن�ات يف مش�ارق االرض ومغاربها بمناس�بة عيد الله االك�رب (عيد الغدير
االغ�ر) س�ائالً العيل العظيم أن يعي�ده عىل العراق والعراقي�ن وجميع املؤمنن
واملؤمنات باليمن والخري والربكات.

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة

الدميقراطي واالحتاد «بال اتفاق» حتى اآلن ..واإلطار والربملان يدفعان إليقاف «حالة االنسداد»

القوى الكردية تبحث عن «اتفاق كونكريتي» بشأن الرئيس
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

املوانئ تعلن قرب استالمها
املرحلة األوىل من الطـريـق الرابـط بيـن
ص3
ميناء الفاو الكبري والنفق املغمور

حمافظ واسط
يعلن استبعاد «الكثري ممن ايدهيم
ص3
غري نظيفة»

أك�دت رئي�س كتل�ة الح�زب الديمقراط�ي
الكردستاني يف الربملان فيان صربي ،أمس األحد،
عىل رضورة عقد مفاوضات جادة بشأن منصب
رئي�س الجمهوري�ة ب�ن الح�زب الديمقراط�ي
الكردس�تاني واالتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني،
وحتى مع اإلطار التنس�يقي وتحالف الس�يادة،
مش�ددة ع�ىل رضورة التوص�ل اىل «اتف�اق
كونكريتي» بش�أن هذا امللف.وقالت رئيسة كتلة
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني ،فيان صربي،
إن «األطراف السياسية العراقية ترى رضورة أن
تعقد جلس�ة الربملان النتخاب رئيس الجمهورية
يف غض�ون هذا األس�بوع» ،مؤك�دة بدورها عىل
رضورة عق�د الجلس�ة ه�ذا األس�بوع «يف ح�ال
اتفقت األطراف السياسية».
ورأت بأن «مس�ألة تش�كيل الحكوم�ة ال يمكن
حله�ا ب�ن ليل�ة وضحاه�ا» ،موضح�ة أن أي
مفاوض�ات جدية «لم تج�ر إىل اآلن ،ونحن نأمل
ب�أن تبدأ املفاوضات الجدي�ة مع جميع األطراف
داخ�ل الربمل�ان بع�د العيد».وأضاف�ت أن «البيت
الش�يعي لم يتفق عىل مرشح لرئاسة الوزراء إىل
اآلن ،ولم يحس�م اإلطار التنس�يقي من املرش�ح
الذي سيختاره لرئاس�ة الوزراء إىل اآلن».ولفتت
صربي إىل أن رئيس الجمهورية «مسألة معقدة،
وال يمك�ن حس�مها بق�رار م�ن ط�رف واح�د،
ونحن يف الحزب الديمقراطي الكردس�تاني لدينا
مرش�حنا ،لكن م�ن الصعب أن نك�ون جزءا ً من
معادلة ش�بيهة بما حدث يف ع�ام  ،2018لذا البد
من التوصل إىل اتفاق كونكريتي».

التفاصيل ص2

العراق حيرض وثائقه :آن أوان االنضامم ملنظمة التجارة العاملية

النجف األرشف :خطة من ثالثة حماور لتأمني زيارة عيد الغدير األغر

ص2

ص2

مستشار حكومي يروي انعكاسات مشاركة العراق
يف ق ّمة جدة :مهمة وفاعلة

بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د حس�ن ع�الوي مستش�ار رئي�س
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،أمس
االح�د ،أن مش�اركة الع�راق يف قمّة جدة
كانت مهم�ة وفاعلة وته�دف إىل تطوير
السياس�ة اإلقليمي�ة املش�رتكة .وذك�ر
عالوي إن «مشاركة رئيس الوزراء يف قمة
ج�دة مهم�ة وفاعلة ،وته�دف إىل تطوير
السياس�ة اإلقليمية املش�رتكة ،وتحقيق
الرشاكة املستقبلية يف مواجهة التحديات
االقتصادي�ة واملناخية والصحي�ة ،وبناء
منظوم�ة التع�اون اإلقليم�ي املش�رتك

استمرار االحتجاجات لليوم املئة يف رسيالنكا :نرفض الرئيس القادم
بغداد  /المستقبل العراقي

تواصلت االحتجاجات يف رسيالنكا ،أمس األحد ،لليوم املئة
عىل التوايل ،منذ إطالق حركتهم االحتجاجية.
ويص�ب املتظاه�رون الذي�ن عجل�وا بس�قوط الرئي�س
الرسيالنكي غوتابايا راجاباكسا بعد أن حملوه مسؤولية
األزم�ة االقتصادي�ة الكارثي�ة يف الب�الد ،غضبه�م اآلن
ع�ىل خليفته .وكان�ت حملة «النض�ال» املطالب�ة برحيل
راجاباكس�ا ،التي تم التنس�يق لها عىل نطاق واس�ع عرب
وس�ائل التواصل االجتماعي ،بدأت يف التاس�ع من نيسان
املايض ،حينما نصب عرشات اآلالف من املتظاهرين ،الذين

الطرق واجلسور تقرتح:
 3حلول ملعاجلـة االختناقـات
املرورية يف بغداد
ص3

القائمة عىل مزايا القوة لدول املنطقة».
وأض�اف أن «هذا ما يجع�ل نظرية األمن
اإلقليم�ي ترتك�ز ع�ىل أجن�دة االقتصاد
والتع�اون املش�رتك يف مج�ال الطاق�ة
والكهرباء والتكنولوجيا واالستثمارات يف
مجال البنى التحتية ومواجهة التحديات
الجدي�دة يف الصح�ة والبيئ�ة والتعلي�م
ومجابه�ة مخاطر اإلره�اب والتهديدات
املتطورة للجماعات اإلرهابية» .وأوضح
أن «تطوي�ر ق�درات الع�راق مه�م ج�دا ً
للتعاطي والتفاع�ل اإليجابي واالنضمام
م�ع دول املنطق�ة نحو بناء السياس�ات
اإلقليمية املشرتكة» .ولفت عالوي إىل أن

«الكاظمي نجح بإقناع القوى السياسية
العراقي�ة ب�رورة دع�م السياس�ة
الخارجية للحكوم�ة املبنية عىل االنفتاح
والحياد اإليجابي ،وتصفري املش�اكل مع
دول املنطق�ة» .م�ن جهت�ه ،ق�ال رئيس
مركز التفكري السيايس يف العراق إحسان
الش�مري ،إن «الدور العراقي يف قمة جدة
مه�م ج�داً ،فمن جه�ة هو بل�د أصبحت
له مس�احة عىل مس�توى رسم السياسة
الخارجي�ة ،ودلي�ل ذل�ك مثالً الوس�اطة
الناجحة التي أجراها بن اململكة العربية
الس�عودية وإي�ران» .وأضاف الش�مري
أن «الع�راق بات يتمت�ع بثقة كبرية نحو

التوازن الفاعل وليس املرتدد التابع ،وهو
ما جعله م�ن الدول التي يمك�ن التعامل
معها عىل كل الصع�د بما يف ذلك التعاون
ما ب�ن بغداد وعم�ان والقاه�رة .فضالً
ع�ن العالقة املتميزة م�ع اململكة العربية
الس�عودية والخليجي�ة عموم�ا ً وهو ما
جعل دوره مكمالً يف قمة جدة» .وأوضح
الش�مري أن «العراق يريد أن يتفاعل مع
طبيعة املقاربة التي س�تطرحها الواليات
املتحدة ال سيما االستدارة األمريكية نحو
منطقة الخليج العربي ،حيث من املهم أن
يكون للعراق حضور مهم فيها».

التفاصيل ص2

توضيح من القضاء بشأن إلغاء األحكام الغيابية وتقديم الطعام للموقوفني

جاؤوا من سائر أنحاء البالد ،خيما ً أمام مكاتب الرئاسة يف
العاصمة كولومبو.
ورغ�م أنه كان من املفرتض يف البداية أن تس�تمر الحركة
ملدة يومن ،فإن املنظمن الذين فوجئوا باستجابة الحشود
التي فاقت بكثري التوقعات ،قرروا اإلبقاء عىل االعتصام إىل
أجل غري مسمى .يشار إىل أن األزمة االقتصادية ،التي أدت
إىل نقص حاد يف الغذاء والدواء والوقود والكهرباء ،نجحت
يف تحقيق ما لم تحققه أي جهود أو محاوالت س�ابقة ،إذ
وحدت الغالبية العرقية السنهالية البوذية وأقليات التاميل
واملسلمن  -وهي املجموعات العرقية التي يصعب التوفيق
بينها  -يف كراهية راجاباكسا ومحيطه.

نائب عن القانون :اإلطار سيقدم نفسه الكتلة األكرب يف جلسة الربملان املقبلة
إجرام بغداد تقبض عىل متهم بقتل صديقه ورمي جثته يف النهروان

بعد حتذير من ارتفاع احلرارة..
الدفـاع املدين يصـدر توصيات
عدة للمواطنني
ص3

ضبطت قطع أثرية ..وكالة االستخبارات
تطيح بـ( )14مته ًام بينهم متهمون بتجارة
املخدرات والتزوير
ص2

الـزوراء يظفـر
بـخـدمـات املـهـاجـم
عيل يوسف
ص7

ص2

ص2

ص2

الرتبية تفتح باب الرتشيح للتقديم عىل اإلرشاف الرتبوي واالختصايص
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

فتح�ت وزارة الرتبي�ة ،أمس األح�د ،باب الرتش�يح للتقديم عىل
اإلرشاف الرتبوي واالختصايص للعام الدرايس .2023 �� 2022
وقال عضو هيئة الرأي قيس الكالبي إن «املديريات برتبيات بغداد
واملحافظات فتحت باب التقديم لإلرشاف الرتبوي واالختصايص،
وس�يخضع جميع املتقدمني لالختبارات التنافس�ية من املقابلة
ونقاط التقييم» .وأضاف أنه «تم إعداد آلية خاصة بالتقديم عىل
اإلرشاف الرتبوي بحس�ب ال�روط الخاصة بالتقديم ،وس�تتم
دراس�ة جميع الطلبات بدقة وش�فافية عالية م�ن أجل اختيار
األكفأ منهم ،وس�يكون القبول عىل أس�اس التخصص ورشوط
التقديم ،بينما س�يتم إرشاك املقبولني بدورة تأهيلية يف املديرية
العامة لإلعداد والتدريب والتطوير الرتبوي».

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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الدميقراطي واالحتاد «بال اتفاق» حتى اآلن ..واإلطار والربملان يدفعان إليقاف «حالة االنسداد»

القوى الكردية تبحث عن «اتفاق كونكريتي» بشأن الرئيس
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أك�دت رئي�س كتل�ة الح�زب الديمقراط�ي
الكردس�تاني يف الربملان في�ان صربي ،أمس
األح�د ،ع�ىل رضورة عقد مفاوض�ات جادة
بشأن منصب رئيس الجمهورية بني الحزب
الديمقراطي الكردس�تاني واالتحاد الوطني
الكردس�تاني ،وحتى مع اإلطار التنس�يقي
وتحال�ف الس�يادة ،مش�ددة ع�ىل رضورة
التوص�ل اىل «اتفاق كونكريتي» بش�أن هذا
امللف.وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي
الكردس�تاني ،في�ان ص�ربي ،إن «األطراف
السياس�ية العراقي�ة ت�رى رضورة أن تعقد
جلسة الربملان النتخاب رئيس الجمهورية يف
غضون هذا األس�بوع» ،مؤكدة بدورها عىل
رضورة عقد الجلس�ة هذا األسبوع «يف حال
اتفقت األطراف السياسية».
ورأت بأن «مسألة تشكيل الحكومة ال يمكن
حلها بني ليل�ة وضحاه�ا» ،موضحة أن أي
مفاوض�ات جدي�ة «لم تج�ر إىل اآلن ،ونحن
نأم�ل بأن تبدأ املفاوضات الجدية مع جميع
األطراف داخل الربملان بعد العيد».
وأضاف�ت أن «البيت الش�يعي ل�م يتفق عىل
مرش�ح لرئاس�ة الوزراء إىل اآلن ،ولم يحسم
اإلطار التنسيقي من املرشح الذي سيختاره
لرئاس�ة الوزراء إىل اآلن».ولفتت صربي إىل أن
رئيس الجمهورية «مس�ألة معقدة ،وال يمكن حس�مها
بق�رار من ط�رف واحد ،ونح�ن يف الح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني لدينا مرش�حنا ،لكن من الصعب أن نكون
جزءا ً من معادلة شبيهة بما حدث يف عام  ،2018لذا البد
من التوصل إىل اتفاق كونكريتي».

رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية،
أشارت إىل رضورة أن «تبدأ من املفاوضات الجدية حول
منص�ب رئي�س الجمهوري�ة ب�ني الح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني واالتحاد الوطني الكردستاني ،وحتى مع
اإلطار التنسيقي وتحالف السيادة».
وبيّن�ت فيان صربي أن املوض�وع «ال يقترص عىل رئيس

الجمهوري�ة ،ب�ل يش�مل رئي�س الجمهوري�ة ،رئي�س
الوزراء ،الربنامج الحكومي والعالقات بني حكومة إقليم
كردستان والحكومة االتحادية».
يف وق�ت س�ابق ،دعا اإلطار التنس�يقي رئاس�ة مجلس
النواب اىل عقد جلس�ة انتخاب رئيس الجمهورية خالل
هذا االسبوع لغرض اكمال االستحقاقات الدستورية.

اإلط�ار التنس�يقي طال�ب يف الوقت نفس�ه
األط�راف الكردي�ة ب�»تكثي�ف حواراته�م
واالتف�اق عىل ش�خص رئي�س الجمهورية
أو الي�ة اختي�اره ،قبل عقد جلس�ة مجلس
النواب من اج�ل االرساع يف اكمال متطلبات
تش�كيل الحكومة واملبارشة بتنفيذ خطوات
البناء واالعمار والخدمات وغريها».
ويتخ�وف العراقي�ون م�ن اس�تمرار حالة
االنس�داد الس�يايس الت�ي تعط�ل تش�كيل
مؤسس�ات الدول�ة ،التي يقع ع�ىل عاتقها
النه�وض بالب�الد الت�ي تعان�ي اضطرابات
أمنية واقتصادية وسياسية.
جدير ذكره انه مرت أكثر من تس�عة أشهر
عىل اجراء االنتخابات الربملانية العراقية دون
أن تتش�كل الحكومة الجدي�دة ،وهي أطول
فرتة بني االنتخابات وتش�كيل الحكومة بعد
ع�ام  ،2003وت�رى قوى سياس�ية بأن هذا
التأخري يؤكد رضورة تعديل الدستور.
يش�ار اىل ان تحقي�ق النص�اب يف مجل�س
النواب ،املطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية ،واملحدد ب�� 220نائبا ً من أصل
 ،329لم يتحقق ،يف ظل الخالفات السياسية
والش�د والجذب ،والت�ي تنذر بح�ل الربملان
والذه�اب نحو انتخابات مبك�رة حال تكرر
فشل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ،فيما
اتخذ زعي�م التيار الصدري قرارا ً باس�تقالة
كل نواب البال�غ عددهم  73نائباً ،حيث قدم نواب التيار
الصدري استقاالتهم اىل رئيس الربملان محمد الحلبويس،
من ضمنهم النائ�ب األول لرئيس الربملان حاكم الزاميل،
ومن ثم وافق االخري عليها ،وعقب ذلك أدى النواب البدالء
اليمني الدستورية.

مستشار حكومي يروي انعكاسات مشاركة العراق يف ق ّمة جدة :مهمة وفاعلة

بغداد  /المستقبل العراقي

أكد حسني عالوي مستشار رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظم�ي ،أمس االحد،
أن مش�اركة الع�راق يف قمّ�ة ج�دة كانت
مهمة وفاعلة وتهدف إىل تطوير السياسة
اإلقليمية املشرتكة.
وذكر عالوي إن «مش�اركة رئيس الوزراء
يف قم�ة ج�دة مهم�ة وفاعل�ة ،وتهدف إىل
تطوي�ر السياس�ة اإلقليمي�ة املش�رتكة،
وتحقي�ق الراكة املس�تقبلية يف مواجهة
التحديات االقتصادية واملناخية والصحية،
وبناء منظومة التعاون اإلقليمي املش�رتك
القائمة عىل مزايا القوة لدول املنطقة».

وأض�اف أن «ه�ذا ما يجع�ل نظرية األمن
اإلقليم�ي ترتك�ز ع�ىل أجن�دة االقتص�اد
والتع�اون املش�رتك يف مج�ال الطاق�ة
والكهرباء والتكنولوجيا واالس�تثمارات يف
مجال البنى التحتي�ة ومواجهة التحديات
الجدي�دة يف الصح�ة والبيئ�ة والتعلي�م
ومجابه�ة مخاط�ر اإلره�اب والتهديدات
املتطورة للجماعات اإلرهابية».
وأوضح أن «تطوير قدرات العراق مهم جدا ً
للتعاط�ي والتفاعل اإليجاب�ي واالنضمام
م�ع دول املنطق�ة نح�و بناء السياس�ات
اإلقليمية املشرتكة».
ولف�ت ع�الوي إىل أن «الكاظم�ي نج�ح
بإقناع القوى السياسية العراقية برضورة

دعم السياس�ة الخارجية للحكومة املبنية
ع�ىل االنفتاح والحي�اد اإليجابي ،وتصفري
املشاكل مع دول املنطقة».
م�ن جهت�ه ،ق�ال رئي�س مرك�ز التفكري
الس�يايس يف العراق إحس�ان الشمري ،إن
«ال�دور العراق�ي يف قم�ة جدة مه�م جداً،
فمن جهة هو بلد أصبحت له مساحة عىل
مستوى رس�م السياسة الخارجية ،ودليل
ذلك مثالً الوس�اطة الناجح�ة التي أجراها
بني اململكة العربية السعودية وإيران».
وأضاف الش�مري أن «الع�راق بات يتمتع
بثق�ة كبرية نح�و الت�وازن الفاعل وليس
امل�رتدد التاب�ع ،وه�و ما جعله م�ن الدول
الت�ي يمكن التعامل معه�ا عىل كل الصعد

بم�ا يف ذل�ك التعاون ما بني بغ�داد وعمان
والقاهرة .فضالً ع�ن العالقة املتميزة مع
اململك�ة العربي�ة الس�عودية والخليجي�ة
ً
مكم�ال يف
عموم�ا ً وه�و م�ا جع�ل دوره
قمة جدة» .وأوضح الش�مري أن «العراق
يري�د أن يتفاعل مع طبيع�ة املقاربة التي
س�تطرحها الوالي�ات املتح�دة ال س�يما
االس�تدارة األمريكية نحو منطقة الخليج
العربي ،حي�ث من املهم أن يك�ون للعراق
حضور مهم فيها».
ولف�ت إىل أن «العراق بدأ اآلن خطوات نحو
الدبلوماسية الضامنة حيث تكون عالقاته
ضامن�ة ملصالحه .إذ إن�ه يتعامل مع دول
ارت�كاز عاملي�ة مث�ل الوالي�ات املتح�دة،

وعربية مثل السعودية والدول املشاركة يف
قمة جدة».
وأشار إىل أنه «من خالل سعيه إىل االندماج،
س�تكون للع�راق تداعي�ات إيجابي�ة عىل
مستوى البالد».
وردا ً عىل س�ؤال بش�أن ما يث�ار من جدل
داخيل بشأن هذه املشاركة ،يرى الشمري
أن «ه�ذا الج�دل ه�و يف الواق�ع ج�دل
الخصومة السياس�ية مع الحكومة وجدل
الوالء للخ�ارج ،حيث هناك أطراف عراقية
تريد استمرار العراق كدولة تابعة ،وبالتايل
ه�م يرفضون أي تق�ارب عراق�ي مع أي
منظوم�ة عربية أو إقليمي�ة لتعارضه مع
أجنداتهم ومصالحهم».

العراق ّ
حيض وثائقه :آن أوان االنضامم ملنظمة التجارة العاملية
بغداد  /المستقبل العراقي
أوض�ح مرك�ز التج�ارة ال�دويل ،أم�س األح�د ،أهمية
انضمام الع�راق إىل منظم�ة التجارة العاملي�ة ،وفيما
أش�ار إىل إعداد وثائق خاصة بشأن ذلك ،أكد أن العراق
يف منتصف طريق االنضمام للمنظمة العاملية.
وقال�ت منس�قة التج�ارة الدولي�ة يف املرك�ز ارساء
الجب�اري إن «العراق يف مرحلة االنضم�ام اىل منظمة
التج�ارة العاملي�ة ،حيث تق�دم بط�����لب االنضمام
من س�نة  2004ووافقت عليه املنظمة وحاليا العراق

«أثناء دخوهلم لكركوك»..
القبض عىل إرهابيني اثنني
ومتهم بقضايا فساد
أعلن�ت خلية اإلعالم األمن�ي ،أمس األحد،
القب�ض ع�ىل إرهابي�ني اثن�ني ومته�م
بقضايا فساد مايل أثناء محاولتهم دخول
محافظة كركوك.وذك�رت الخلية يف بيان
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه «تأكيدا
ملهامه�ا يف إفش�ال أي مخط�ط لدخ�ول
محافظ�ة كرك�وك م�ن قب�ل اإلرهابيني
والخارج�ني ع�ن القان�ون واس�تنادا إىل
معلوم�ات دقيق�ة لش�عبة اس�تخبارات
الفرقة اآللية الثامنة وبالتنسيق مع قسم
املخابرات املقر املتقدم للعمليات املشرتكة
يف كركوك وبالتعاون مع لواء املش�اة اآليل
 ،31ت�م إحب�اط عملية دخ�ول إلرهابيني
اثن�ني من املطلوبني للقض�اء وفق أحكام
امل�ادة  4إره�اب وآخ�ر مته�م بقضاي�ا
فس�اد مايل تس�ببت بهدر يف امل�ال العام،
أثناء محاولتهم دخ�ول محافظة كركوك
قادمني من إحدى املحافظات».

عض�و مراق�ب يف املنظمة».وأش�ارت إىل أن «املنظمة
عاملية تحتوي عىل  168دولة ولديها اتفاقيات وقوانني
ورشوطها الخاصة من اج�ل االنضمام» ،موضحة أن
«اي دول�ة ترغ�ب أن تكون عض�وا باملنظمة يجب أن
تطبيق قوانينها واس�رتاتيجاتها وسياساتها الداخلية
بما يوافق اتفاقيات منظمة التجارة العاملية».
وأش�ارت إىل أن «مرك�ز التج�ارة ال�دويل يعم�ل ع�ىل
مس�اعدة الع�راق لتقدي�م الدع�م الفن�ي والتقني يف
مواءم�ة القوان�ني واتف����اقيات�ه بم�ا يت���عل�ق
بانضمام�ه اىل التج�ارة العاملي�ة ،وه�����ناك وثائق

مهمة يتم العمل عليها».
ولفتت إىل أن «الجزء األس�ايس للتواص�ل مع املنظمة
بغية االنضمام هي وزارة التجارة ،والتي بدورها تقدم
امللف والذي يش�مل جميع ال�وزارات املعنية يف العراق،
إضافة اىل القطاع الخاص» ،مؤكدة «السعي إىل العمل
عىل اعداد الوثائق الخاص�ة لالنضمام وفق ما يتواءم
مع اتفاقيات منظمة التجارة».
وأضاف�ت ،أن «الع�راق لدي�ه املؤه�الت الصناعي�ة
والزراعي�ة والتب�ادل التج�اري ،اال أن�ه بحاجة للعمل
عىل دراس�ة وتطوير السياسات املطبقة لتكون هناك

مواءم�ة مع قوانني املنظمة» ،مبينة أن «العراق حاليا
يف منتصف الطريق لالنضمام».
ونوهت ،عىل «أهمية انضمام العراق اىل املنظمة ،كونه
يس�تحق أن يكون جزءا من املجتمع ال�دويل التجاري
الصناعي واالقتصادي ،خاصة وأن انضمامه سيكون
ج�زءا م�ن ه�ذا املجتم�ع ال�دويل ويس�تطيع تنظيم
سياس�اته االقتصادي�ة والتجاري�ة التي م�ن ضمنها
التب�ادل التج�اري وف������ق القوان�ني الدولية التي
تخدمه م�ع كافة األطراف املعنية الت�ي يتعامل معها
يف املستقبل».

النجف األرشف :خطة من ثالثة حماور لتأمني زيارة عيد الغدير األغر
كش�فت قيادة رشط�ة محافظة النج�ف االرشف ،أم�س األحد،
عن تفاصيل خطتها األمنية بمناس�بة عي�د الغدير األغر ،مؤكدة
أن املحافظ�ة آمن�ة وال يوجد فيها أي خرق.وقال الناطق باس�م
قيادة رشطة املحافظة املقدم الحقوقي مقداد املوسوي ،إنه «تم
تقس�يم املدين�ة اىل عدة مناط�ق أمنية بموجب الخط�ة» ،مؤكدا ً
«تأمني كامل الرقع�ة الجغرافية للمدينة».وأض�اف ،أن «الخطة
األمنية ش�ملت تأمني مركز املدينة ثم األقضية والنواحي والقرى
والقصبات واألرياف وكل األماكن السياحية واملتنزهات واالسواق
الكب�رية املهم�ة واملوالت ،كما ت�م تأمني املرقد العل�وي املطهر».

وأكد أن «جميع القطعات االمنية والجهد االس�تخباري ستشارك
يف تنفي�ذ الخطة االمنية يف املحافظة ،إضافة إىل اش�رتاك الحش�د
الش�عبي» ،الفت�ا اىل أن «هنال�ك خط�ة خدمية مرافق�ة للخطة
االمنية ستش�رتك بها دوائر املاء والكهرب�اء والبلدية والصحة و
دوائ�ر أخرى ،وبإرشاف االدارة املدنية للمحافظة التي ستس�خر
جمي�ع االمكاني�ات االمني�ة والخدمي�ة والصحي�ة الس�تقبال
زائ�ري عي�د الغدير».ون�وه بأن «وج�ود تواصل عال م�ع وزارة
الداخلي�ة يف مجال مفارز املرور وكش�ف املتفج�رات ،فضالً عن
الجهود االس�تثنائية التي تقوم بها الرطة النس�وية واالجهزة

االس�تخبارية من االمن الوطني وجهاز املخابرات واالستخبارات
واالمن العس�كري وباقي االجهزة االس�تخبارية االخرى».وتابع
ً
أن « هن�اك اس�تنفارا ً
كام�ال ملوارد رشطة املحافظ�ة ،إضافة إىل
وجود مس�ح ميداني وش�امل ملحيط املدينة القديمة حيث مرقد
االمام عيل (عليه السالم) الذي يكون هو املحطة الرئيسية بهذه
الزي�ارة ،فضال عن الغطاء الجوي».وأكد املوس�وي ،أن «محافظ
النجف االرشف آمنة وال يوجد اي انهيار امني عدا بعض الجرائم
الجنائية االعتيادية وتم كش�فها» ،موضحاً ،ان «االجهزة االمنية
تنتر يف عموم املحافظة وتؤدي واجباتها عىل أحسن وجه».

ضبطت قطع أثرية ..وكالة االستخبارات تطيح بـ( )14مته ً
ام بينهم متهمون بتجارة املخدرات والتزوير
بغداد  /عمر البدري
ألق�ت مفارز وكال�ة االس�تخبارات ،القبض ع�ىل  14متهما ً
بينهم متهمني بتج�ارة املخدرات والس�الح والتزوير وضبط
قطع أثرية وادوية منتهية الصالحية يف محافظات متفرقة.
وذك�ر بيان لخلي�ة اإلعالم األمن�ي تلقت املس�تقبل العراقي
نسخة منه «ألقت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية

يف وزارة الداخلي�ة القب�ض عىل  4من تجار املخ�درات بينهم
ام�رأة يف محافظت�ي كربالء والنجف وبحوزته�م كميات من
م�ادة الكرس�تال وادوات التعاط�ي ،فيم�ا تم ضب�ط مذخر
يحت�وي عىل أدوي�ة منتهية الصالحية واخ�رى غري خاضعة
للفح�ص بلغت كميتها  2طن والقبض عىل صاحب املذخر يف
محافظة صالح الدين» .وأضاف «كما القت القبض أيضا ً عىل
مته�م بتزوير العم�الت بمحافظة ذي ق�ار و 3متهمني وفق

امل�واد القانونية  240و 372يف محافظ�ة بابل» .وتابع البيان
«كم�ا تم إلقاء القبض عىل مته�م ومتهمة بحوزتهما قطعة
اثري�ة يف محافظة كرب�الء ،ومتهم آخر بالرتوي�ج للحركات
الديني�ة املتطرفة يف املحافظة ذاته�ا ،فيما ألقت القبض عىل
أحد تجار السالح يف محافظة ميسان وبحوزته كميات كبرية
من األس�لحة املتنوعة واألعتدة والقبض عىل متهم بالتهريب
الكمركي وبحوزته أسلحة رشاشة يف محافظة البرصة».
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بدء تدفق الزوار االيرانيني اىل العراق
من دون تأشريات دخول
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مساعد الشؤون االمنية لوزير
الداخلي�ة االيران�ي ،أم�س األح�د،
بدء تواف�د  50الف زائ�ر ايراني اىل
العتب�ات املقدس�ة يف الع�راق م�ن
مس�اء الس�بت .وق�ال مجي�د مري
احم�دي ،يف ترصي�ح اعالم�ي ،ان
توجه هؤالء الزوار اىل العراق يجري
وف�ق االتف�اق املوق�ع م�ع وزارة
الداخلي�ة العراقي�ة ،مضيفا ان 50

الف زائر ايراني يمكنهم التوجه اىل
العراق عرب الحدود الربية عىل شكل
انفرادي او ضمن قوافل.
واضاف مس�اعد الش�ؤون االمنية
لوزي�ر الداخلي�ة ان ع�دد ال�زوار
االيراني�ني الذي�ن س�يتوجهون اىل
العتبات املقدسة يف العراق سريتفع
خالل شهر محرم الحرام.
وبني مري احمدي ان الزوار يمكنهم
الرتدد عرب منفذي شلمجة ومهران
الحدوديني.

توضيح من القضاء بشأن إلغاء األحكام الغيابية
وتقديم الطعام للموقوفني
بغداد  /المستقبل العراقي
ً
توضيحا بش�أن إلغاء األحكام
أص�در مجلس القض�اء األعىل ،أمس األحد،
الغيابي�ة وتقديم الطعام للموقوفني.وذكر بيان للمجلس تلقت املس�تقبل
العراقي نسخة منه أنه «بنا ًء عىل املناشدة املقدمة من لفيف لذوي السجناء
تقرر إلغاء األحكام الغيابية عن املتهمني يف حالة تنازل املش�تكني واملدعني
بالحق الشخيص يكون يف حالة ما إذا كانت الجريمة موضوع الدعوى من
جرائ�م الحق الخاص ،أم�ا إذا كانت من جرائم الحق الع�ام فإن التنازل ال
يعني إلغ�اء الحكم».وأوضح البي�ان ،أن «وزارة العدل هي املختصة بذلك،
حيث تتعاقد الوزارة التي تدير الس�جون ومؤسسات تأهيل األحداث ودور
املالحظة مع رشكات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي
يقدم للنزالء واملودعني واملوقوفني».وأشار إىل أن «القضاة وأعضاء اإلدعاء
العام يتابعون خالل جوالتهم التفتيشية مدى صالحية الطعام الذي يقدمه
املتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام يف األوقات املحددة».

الصحة تصدر حتذير ًا جديد ًا بشأن «كورونا»:
هذه رسالتنا للمواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي
أوضحت وزارة الصحة ،أمس األحد،
اجراءاتها تج�اه الحجاج العائدين
إىل الب�الد ،فيم�ا وجهت رس�الة اىل
املواطنني بعد االرتفاع الحاد باعداد
اصابات كورونا.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،سيف
الب�در ،إن «وزارة الصح�ة ج�زء
اس�ايس من بعثة الح�ج ،حيث إن
البعث�ة الطبي�ة رافق�ت الحجي�ج
من�ذ األي�ام األوىل ملوس�م الح�ج يف
كل املنافذ».وأش�ار إىل أن «هن�اك
أكث�ر من مرك�ز صح�ي مؤقت يف
مك�ة املكرم�ة واملدينة املن�ورة تم
افتتاحها ملتابع�ة الحاالت الصحية
وتقدي�م الرعاي�ة الطبي�ة» ،مؤكدا ً
«اس�تمرار عم�ل البعث�ة يف املنافذ

الحدودية لغاية اآلن».
وأوضح ،أن «مجموعة من االطباء
واملالكات الصحي�ة ترافق الحجيج
إثن�اء الع�ودة ،وه�ذا وف�ق خط�ة
معدة مس�بقا ً وبمتابع�ة من وزير
الصحة من خالل مديرية العمليات
والخدمات الطبية الطارئة».
وعن زيادة االصابات بكورونا ،أكد
الب�در ،أن «الع�راق يش�هد ارتفاعا ً
حادا ً يف إع�داد االصابات بكورونا»،
ً
الفت�ا إىل أنه «ال يزال االلتزام ش�به
مع�دوم بم�ا يخ�ص االج�راءات
الوقائية ،إضاف�ة إىل ضعف اإلقبال
عىل تلقي اللقاح».
ودعا املواطن�ني ،إىل «االقبال لتلقي
اللق�اح وااللت�زام باالج�راءات
الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد
الجسدي».

نائب عن القانون :اإلطار سيقدم نفسه الكتلة
األكرب يف جلسة الربملان املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن عض�و يف إئت�الف دولة القان�ون ،أمس األح�د ،ان اإلطار التنس�يقي
س�يقدم نفس�ه ككتلة أكث�ر عددا ً يف جلس�ة مجلس النواب املقبلة بش�كل
رس�مي .وق�ال وائ�ل الركابي «الجلس�ة املقبلة س�تتضمن تقدي�م اإلطار
التنس�يقي نفس�ه الكتلة النيابية األكثر عدداً ،وانتخاب رئيس الجمهورية
الذي سيكلف رئيس الوزراء» .وبني ان «املرشح لرئاسة الوزراء سيخضع اىل
تفاهمات واتفاق الكتل واالطراف السياسية» .ولفت اىل ان «سيكون هنالك
اجتماع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبويس مع رؤساء الكتل السياسية
يف الربمل�ان لتحديد موعد الجلس�ة املقبلة» .وكان النائ�ب عن دولة القانون
محم�د الصيهود قال إن عدد نواب االطار يف الربملان س�يصل إىل  170نائباً.
واضاف الصيهود «هناك تش�ديد عىل االرساع بتشكيل الحكومة عىل اعتبار
ان الفص�ل التريع�ي انتهى وعطلة عيد االضحى انته�ت ايضا» ،مبينا ً أن
«الكتلة النيابية االكرب ستش�كل من االطار التنس�يقي والنواب الشيعة من
املستقلني حيث سيصل عدد كتلة االطار التنسيقي اىل  170نائبا».

إجرام بغداد تقبض عىل متهم بقتل صديقه
ورمي جثته يف النهروان
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت مف�ارز مديري�ة مكافحة
إجرام بغداد من الكشف عن جريمة
قت�ل غامض�ة ملتهم قت�ل صديقه
ورمى جثت�ه يف منطق�ة النهروان
رشقي بغداد.
وذكر بيان للمديرية تلقت املستقبل
العراق�ي نس�خة من�ه أن�ه «جرت
عملي�ة القب�ض بع�د أن اس�تنجد
ش�قيق املجني عليه بمفارز مكتب

بغ�داد الجدي�دة ملكافح�ة اإلجرام
ع�ن خطف أخيه من قبل ش�خص
مجه�ول ،وع�ىل الف�ور وألهمي�ة
املوض�وع تم تش�كيل فري�ق عمل
ملتابع�ة الحال�ة وبع�د التح�ري
وجم�ع املعلومات وبع�د جهد كبري
ومميز وخالل (خمس ساعات) تم
التوص�ل إىل العجلة التي اس�تقلها
املجني عليه ،حيث تم ضبط العجلة
والقبض عىل املتهم وانتشال الجثة
من منطقة النهروان».
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حمافظ البرصة وسفري إيطاليا يناقشان إمكانية إرشاك املوانئ تعلن قرب استالمها املرحلة األوىل من الطريق
الرابط بني ميناء الفاو الكبري والنفق املغمور
رشكات إيطالية يف مشاريع البنى التحتية
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
بحث�ت حكوم�ة الب�رصة متمثل�ة بمحافظه�ا
أس�عد العيداني ،أمس األحد ،مع السفري اإليطايل
يف الع�راق مج�االت مختلفة عىل رأس�ها املجال
الخدم�ي والبن�ى التحتية والجان�ب االقتصادي
ومناقش�ة إمكاني�ة ق�دوم رشكات إيطالي�ة
للعم�ل يف املحافظة.وق�ال الس�فري اإليط�ايل
موريتس�يو كريكانت�ي خ�الل مؤتم�ر صحفي
عقد بمبنى دار االس�رتاحة إن العالق�ة املتبادلة
ب�ني اإليطاليني والش�عب العراقي والبرصي عىل
وجه الخص�وص طيبة وجيدة من�ذ عام .2003
وب�ني أن الحض�ور اإليط�ايل يف الب�رصة فع�ال جدا
حيث لدى الجانب اإليطايل عدة رشكات مهمة تعمل
يف القط�اع االقتص�ادي يف املحافظ�ة ،والبرصة من
أهم املحافظ�ات العراقية ع�ىل الصعيد االقتصادي

«ومن دواعي رسورنا إعادة إطالق التعاون املشرتك
ب�ني الطرف�ني» وتعزي�ز العالق�ات االقتصادية من
خالل التعاقد م�ع رشكات إيطالية للعمل بمجاالت
مختلف�ة كالبنى التحتية وغريه�ا إلعادة اإلعمار يف
املحافظ�ة «ونح�ن عىل عل�م بأن محاف�ظ البرصة

يعمل عىل هذا األم�ر بالذات ،ونحن متأكدون أن
زيارتنا للبرصة ستكون مفيدة للطرفني».وأشار
إىل الصعي�د الثق�ايف قائال إنهم يدعم�ون العراق
بهذا الجانب من خالل دعمه بإعادة إعمار جميع
املعال�م األثرية يف العراق.فيما لفت إىل أن إيطاليا
تدع�م العراق بضمان حقه يف الدفاع عن ش�عبه
ضد اإلره�اب من خالل تدريب القوات املس�لحة
العراقية.كريكانتي أثنى عىل حس�ن االس�تقبال
خالل زيارتهم للبرصة التي تعد األوىل للمحافظة
بعد تسنمهم املنصب منذ أشهر قليلة.
من جهته ،رحب محافظ البرصة أسعد العيداني
بالس�فري اإليطايل والوف�د املرافق ل�ه ،فيما قال
خ�الل املؤتم�ر إن هن�اك إمكانية للتع�اون مع تلك
الدولة ونقل تجاربها الناجحة للمحافظة والتعاون
ما بني الشعبني وباإلمكان إيجاد صيغة للتوأمة بني
إحدى املدن االيطالية والبرصة.

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت الرشكة العامة ملوانئ العراق أمس
األحد عن قرب استالمها املرحلة األوىل من
الطري�ق الرسيع الرابط ب�ني ميناء الفاو
الكب�ري والنفق املغمور.وق�ال املدير العام
للرشك�ة فرح�ان الفرط�ويس إن موان�ئ
العراق ستس�لم املرحلة األوىل من الطريق
الرسيع يف نهاية الش�هر املقبل بطول 51
كم وبع�رض  45م وبارتفاع 1م من مادة
السبيس.مبينا أن الرشكة املنفذة استبقت
األحداث وب�دأت بتنفي�ذ الطبق�ة الثانية
وبأط�وال مختلفة.وأض�اف الفرط�ويس
أن الرشك�ة املنفذة ب�دأت بتهيئة الطبقة
الثالثة حي�ث أن كل طبقة لها مواصفات
م�ن أج�ل التنفيذ.موضح�ا أن األعم�ال

يف الطري�ق الرسي�ع تجري بش�كل متقن
ومطاب�ق للخرائ�ط والتصاميم.يذك�ر أن
الطري�ق الرسيع س�يكون بط�ول  63كم

بدأت بتلقي االعرتاضات على نتائج الثالث املتوسط

الرتبية حتسم اجلدل بشأن تأجيل جدول االمتحانات لطلبة السادس اإلعدادي

بغداد  /المستقبل العراقي

حسمت وزارة الرتبية ،أمس األحد ،الجدل بشأن تأجيل
وتغيري جدول االمتحانات لطلبة السادس اإلعدادي.
وقال املتحدث باس�م الوزارة حيدر ف�اروق ،يف ترصيح
صحف�ي إن «امتحان�ات الس�ادس اإلعدادي س�تجري
يف موعده�ا املحدد م�ن قبل وزارة الرتبي�ة والتوجد نية

لتغيريها».
وأض�اف« ،اليمك�ن إرب�اك الطلب�ة بتغي�ري ج�دول
االمتحان�ات» ،مؤك�داً ،أن «االس�تعدادات تام�ة إلجراء
االمتحانات وفق الجدول املعد من قبل الوزارة».
وأك�دت لجن�ة الرتبي�ة النيابي�ة ،يف وق�ت س�ابق ،أن
امتحانات طلبة الس�ادس اإلع�دادي قائمة يف موعدها،
مش�رية إىل أن تأجيل االمتحانات يتع�ارض مع انطالق

العام ال�درايس ل�وزارة التعليم الع�ايل ،ورضورة تهيئة
القاعات االمتحانية ،التي تحتاج تنس�يقا مس�بقا مع
الوزارة وفق تواريخ محددة ،فضال عن امتحانات الدور
الثان�ي التي س�تتأجل يف هذه الحالة إىل ش�هر ترشين
الثاني ،بينم�ا يكون قبول الطالب وب�دء العام الدرايس
يف ترشين األول.
إىل ذلك ،حدد وزارة الرتبية موعدا ً لبدء تقديم االعرتاضات

بعد حتذير من ارتفاع احلرارة ..الدفاع املدين يصدر
توصيات عدة للمواطنني
بغداد /المستقبل العراقي
اعلنت مديرية الدفاع املدني ،أمس االحد ،عن
توصي�ات لتجن�ب الحرائق م�ع تحذير هيأة
االن�واء الجوية م�ن ارتفاع درج�ات الحرارة
يومي االثنني والثالثاء.
وق�ال اع�الم الدف�اع املدني انه« ،م�ع اعالن
الهيأة العامة لالن�واء الحوية ارتفاع درجات
الح�رارة لليومني املقبل�ني ندعو املواطنني اىل
ع�دم التع�رض املبارش اىل اش�عة الش�مس،
فض�ال ع�ن ع�دم إبق�اء عل�ب املعط�رات

(السربيه) داخل الس�يارات والتي قد تنفجر
وتؤدي اىل حريق داخل العجلة بسبب تمددها
بالحرارة».
كما دعا الدفاع املدن�ي ،اصحاب العجالت اىل
«إبق�اء جزء م�ن النافذة مفتوحا ً للتنس�يم،
واالهايل اىل متابعة اسالك الكهرباء وتخفيف
الحم�والت عنها الن ارتف�اع درجات الحرارة
يؤدي اىل سحب امبريية اعىل».
وايض�ا طال�ب ب�»إبقاء قنات�ي الغاز خارج
املن�ازل ،ووض�ع اوان�ي املي�اه للطي�ور
والحيوان�ات الت�ي س�تتعرض للعط�ش مع

النزاهة تستقدم مسؤوالً
يف وزارة املالية لـ «ارتكابه
خمالفات بعقد رشاء سيارات»
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاهة ،أمس األحد ،اس�تقدام مدير ع�ام يف وزارة
املالية الرتكابه مخالفات بعقد رشاء سيارات.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ،أن «حكمة تحقيق الرصافة املختصة بقضايا النزاهة
أصدرت أمر استقدام بحق املدير العام للرشكة العراقية للخدمات
املرصفي�ة س�ابقا؛ عن قضي�ة املخالفات الحاصل�ة يف عقد رشاء
س�يارات ،مبينة أن الرشكة ارتكبت مخالفات يف عقد رشاء ()10
سيارات نوع (فورد)».
وأضاف�ت أن «الهيئة س�بق أن ألفت لجن�ة تحقيقية تتوىل تدقيق
إجراءات العقد ال�ذي أبرمته الرشكة العراقية للخدمات املرصفية
يف وزارة املالي�ة» ،الفتة إىل أن «اللجن�ة يف مراحلها األخرية إلنجاز
وإكمال تحقيقاتها».
وأك�دت الدائرة أن «املحكم�ة أصدرت أمر االس�تقدام بحق املدير
العام يف وزارة املالية س�ابقا وف�ق أحكام املادة ( )340من قانون
العقوبات العراقي رقم ( 111لسنة .»)1969

الزراعة تعلن إعادة
العمل بالروزنامة
الزراعية

بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة ،أم�س األح�د ،إع�ادة العم�ل بالروزنامة
الزراعية ألجل «حماية املنتج املحي».
وذكر الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه ،أنه «بناء عىل ما عرضه وزير الزراعة محمد
كريم الخفاجي عىل مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والعرشين
واملنعقدة يف 2تموز ومن أجل حماية املنتج املحي تم إعادة العمل
بالروزنامة الزراعية من خالل تخويل وزير الزراعة يف عملية فتح
ومنع االس�ترياد استنا ًدا إىل وفرة وشحة املنتج املحي استثناء من
قرارات مجلس ال�وزراء ذات العالقة».وأضاف ّ
أن «هذا القرار هو
ألج�ل حماي�ة املنتج الزراعي املحي بش�قيه النبات�ي والحيواني،
وكذلك حماية املس�تهلك من جانب آخر».وأشار إىل ّ
أن «هذا القرار
ج�اء لدعم الفالحني واملزارعني ومنتج�ي الدواجن وزيادة اإلنتاج
ً
فضال عن استقرار أسعاره».
املحي

ارتفاع حرارة الجو».
وأص�درت هيأة االنواء الجوي�ة ،اليوم األحد،
التقرير الخاص بأرتفاع درجات الحرارة التي
تشهدها البالد أعتبارا ً من يوم غد االثنني.
واش�ار تقرير الهيأة ،اىل تأث�ر البالد بأرتفاع
درجات الحرارة نتيجة تعمق تأثري املنخفض
الج�وي الح�راري املوس�مي وال�ذي يس�بب
ً
ارتفاع�ا تدريج ًيا يف درجات الحرارة يف عموم
البالد تستمر ليومني إبتدا ًء من يوم غد االثنني
ً
ً
قلي�ال لتعود اىل
انخفاضا
وتنخفض بعده�ا
معدالتها العامة.

املوارد تطلق إحصائية
رسمية بعدد اآلبار املحفورة
منذ بداية العام
بغداد  /المستقبل العراقي
أحصت وزارة املوارد املائية ،أمس األحد ،عدد اآلبار املحفورة منذ
بداية العام ،فيما أشارت اىل أن من ضمنها  150برئا ً يف دياىل.
وق�ال املتحدث باس�م وزارة امل�وارد املائية ع�ي رايض إن «دائرة
املياه الجوفية التابع�ة لوزارة املوارد املائية والتي تمتلك خارطة
واس�عة لحجم الخزانات املائية الجوفي�ة يف العراق ،باالضافة اىل
امتالكه�ا أجهزة وكوادر فنية متخصص�ة ،قامت بتحديد مقدار
الخزي�ن املائ�ي» ،مش�ريا ً اىل أن «ه�ذه الدائرة قام�ت من خالل
املعدات وضمن ضوابط ومحددات الوزارة بحفر املئات من اآلبار
يف جمي�ع محافظ�ات الع�راق وخاص�ة يف املناط�ق التي يصعب
وصول املياه السطحية لها».
واض�اف ،أن «اله�دف من ذلك ه�و تأمني املياه الخ�ام ملحطات
ً
فض�ال عن تأمني املياه للبس�تنة،
اإلس�الة إلنتاج مياه الرشب،
ِّ
الش�ح املائ�ي ع�ن ه�ذه املناط�ق» ،مؤك�داً ،أن
لتخفي�ف آث�ار
«اس�تخدام املياه الجوفية يجب أن يتم ضمن ضوابط ومحددات
وزارة امل�وارد املائي�ة ،والبد من املحافظة عىل هذه الثروة اس�وة
بالحف�اظ عىل الخزين املائي للمياه الس�طحية الس�تخدامها يف
ِّ
الشح املائي».
ظروف
واش�ار اىل أن «الوزارة التس�مح بعملية الحف�ر الجائر والتجاوز
عىل املي�اه الجوفي�ة ،خاصة وان التج�اوز عليه�ا اليختلف عن
التج�اوز عىل املياه الس�طحية» ،مش�ددا ً عىل «أهمي�ة أن يكون
الحفر ضمن مح�ددات وضوابط ال�وزارة ،باالضافة اىل تأكيدها
االستخدام األمثل للمياه الجوفية من اجل تحقيق الغاية املرجوة
من هذه املياه وعدم هدرها».
ولف�ت رايض اىل أن «االس�تخدام الجائر للمي�اه الجوفية ادى اىل
مشاكل كثرية  ،كما حصل يف محافظة املثنى التي انحرست فيها
املياه عن بحرية س�اوة بسبب الحفر الجائر» ،الفتا ً اىل «استمرار
حملة رفع التجاوزات وردم الكثري من اآلبار املتجاوزة ،إضافة اىل
تأهيل العديد من اآلبار».
بدوره قال مدير عام املركز الوطني إلدارة املوارد املائية بالوزارة
حات�م حميد لوكال�ة األنباء العراقي�ة (واع) ،ان «اآلب�ار التي تم
حفره�ا خالل النصف األول من هذا الع�ام تبلغ نحو  500برئاً»،
مبيناً ،أن هذه اآلبار موزعة عىل جميع محافظات العراق».
وأض�اف ،أن «م�ن بني هذه اآلب�ار هناك  150ب�رئا ً تم حفرها يف
ً
محافظ�ة دياىل ملعالجة ِّ
موضح�ا ،أن «أغلب هذه
ش�ح املياه»،
اآلبار تم حفرها يف املناطق البعيدة لتوفري مياه الرشب فضالً عن
توفري مياه ري للبس�اتني».وبني أن «حفر اآلبار يتم وفق خطط
مدروس�ة ،إال إن هناك أعدادا ً كبرية من اآلبار املتجاوزة ،والوزارة
تعمل عىل الحد من ظاهرة التجاوز يف اآلبار بالتنس�يق مع وزارة
ِّ
ش�ح املياه كانت هناك حاجة كبرية
الزراعة».واكد ،انه «بسبب
لحف�ر اآلبار ،من اجل س�د النق�ص يف مياه ال�رشب ومياه ري
البس�اتني ،وان خطط الوزارة الزراعية للموس�م الصيفي كانت
نح�و مليون دون�م اعتمادا ً عىل املي�اه الجوفية التي اس�تنزفت
بسبب التجاوز عليها».

عىل نتائج الثالث املتوسط يف عموم املحافظات.
وذكرت الوزارة يف بيان ،تلقت املستقبل العراقي نسخة
من�ه ،عن «ب�دء تقدي�م االعرتاضات عىل نتائ�ج الثالث
املتوسط ابتدا ًء من اليوم وملدة  15يوماً».
واعلنت وزارة الرتبية يف  7تموز الجاري النتائج النهائية
لالمتحان�ات العام�ة للص�ف الثال�ث املتوس�ط ،للعام
الدرايس . 2022- 2021

وس�ريبط مين�اء الف�او الكب�ري بالطريق
ال�دويل الرسيع ع�رب النفق املغم�ور الذي
ينفذ تحت قناة خور الزبري املالحية.

حمافظ واسط يعلن استبعاد «الكثري
ممن ايدهيم غري نظيفة»

السيد أمحد الصايف يبدي قلقه من هجرة الكفاءات
ويوجه دعوة للجهات احلكومية ختص اخلرجيني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعرب وكيل املرجعية الدينية العليا الس�يد
أحمد الص�ايف ،أمس األحد ،ع�ن قلقه من
هج�رة الكف�اءات العراقي�ة إىل الخ�ارج،
فيما دعا الجه�ات الحكومية إىل االهتمام
بالخريجني.
وقال الس�يد الصايف يف كلمة له خالل حفل
تخرج جماع�ي نظمته العتبة العباس�ية
ّ
«لدي
نرشها «موقع األئم�ة االثنا عرش»،
مخ�اوف م�ن أن تهاج�ر ه�ذه العق�ول

الطيبة والنرية إىل خارج البلد ،وأخىش من
ذلك فهذا البلد له حق علينا جميعاً».
وأض�اف «يج�ب أن نتحمل ظ�روف البلد
ونس�عى لتغي�ري ه�ذه الظ�روف نح�و
األحس�ن» ،داعي�ا ً الجه�ات الحكومية إىل
«االهتم�ام بالخريج�ني والس�عي الج�اد
لتوفري فرص عمل حقيقية».
وأكد وكي�ل املرجعية ،أن «الع�راق اليبنيه
إال أهله» ،الفتا ً اىل أن «العراق س�يبنى بكل
مجاالت�ه العلمي�ة والطبي�ة واالقتصادية
واإلدارية عرب هذه الكفاءات».

التجارة تعلن «انسيابية» بتجهيز املطاحن باحلصة
الرابعة :حققنا نسب متقدمة يف التوزيع
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة ،أمس األحد ،انس�يابية تجهيز املطاحن للحص�ة الغذائية الرابعة،
فيما أكدت تحقيق نسب متقدمة يف التوزيع.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،أنها «املطاحن العاملة يف
دياىل وواسط وكربالء والنجف والبرصة وذي قار وكركوك مستمر بتوزيع مادة الطحني
إىل ال�وكالء ضمن مخصص الحصة الرابعة مع انس�يابية تدفق الحبوب من الس�ايلوات
وتحقيق نسب متقدمة يف توزيع الطحني».
وأضاف�ت أن «س�ايلوات تجارة الحب�وب تواصل تجهي�ز املطاحن بوجب�ات جديدة من
خلطات الحبوب إلكمال عملية انتاج وتجهيز مخصص الحصة الرابعة من الطحني».
كما أش�ار بيان الوزارة «إىل مواصلة اللجان املش�رتكة متابعته�ا لعملية تجهيز الطحني
عند الوكالء يف محافظات نينوى وبابل والسماوة والديوانية وصالح الدين».
وأوضح�ت أن «ف�رق الس�يطرة النوعية تقوم بس�حب النم�اذج من الحبوب املس�تلمة
والطحني املنتج الغراض الفحص املخربي ،فضال عن ارشافها عىل تدعيم الطحني بمادة
الربيمكس» ،مش�ريا إىل «ارشاف الوحدات الرقابية عىل فح�ص الخبازة وتجهيز الوكالء
وتجري اس�تبيانات منفصل�ة لعينات من العوائ�ل عن نوعية الطح�ني املجهز ومتابعة
اسعار الطحني يف االسواق املحلية».

الطرق واجلسور تقرتح 3 :حلول ملعاجلة
االختناقات املرورية يف بغداد
بغداد /المستقبل العراقي
اقرتحت دائ�رة الطرق والجس�ورالتابعة
ل�وزارة اإلعم�ار ،أم�س األح�د 3 ،حلول
ملعالج�ة االختناقات املرورية يف العاصمة
بغداد.
وقال مدير عام الطرق والجس�ور عدنان
أحم�د مظل�وم خالل ندوة عق�دت بنادي
الصي�د يف بغ�داد إن�ه «ت�م إعداد دراس�ة
لحل مش�كلة االكتظاظ املروري يف بغداد،
اعتم�ادا ً ع�ىل كونه�ا مدينة م�دورة منذ
تأسيسها» ،مؤكدا ً أن «املدن
املدورة ال تنف�ع معها عمليا ً
إال الشوارع الحلقية».
وأض�اف مظل�وم« ،بدأن�ا
التفك�ري بف�ك االختناق�ات
املروري�ة من�ذ ع�ام 2001
عندم�ا كان�ت بغ�داد فيه�ا
خمسمائة ألف سيارة فقط،
وه�ي اآلن تكت�ظ بمالي�ني
العج�الت الت�ي ال يمك�ن

إحصاؤها برقم معني عىل وجه الدقة».
ولف�ت إىل أن «لجنة مطلق�ة الصالحيات
تش�كلت م�ن ش�خصيات متخصص�ة
وضع�ت ث�الث خط�ط تح�ل مش�كلة
الزحامات نهائي�اً ،والخطط ما زالت بني
ي�دي الجه�ات املعني�ة حالي�اً» ،ملخصا ً
الحل�ول ب� ( )3نق�اط تتمثل بانش�اء 4
ش�وارع حلقي�ة ح�ول بغ�داد ،وتف�اوت
ال�دوام بني دوائ�ر الدولة ،ونق�ل املناطق
الصناعي�ة والتجاري�ة والكراج�ات اىل
محيط العاصمة».

المستقبل العراقي /الغانم
أك�د محافظ واس�ط محمد املياحي ،أمس األح�د ،عدم وجود اي
ش�خص يمثله ،أو مخ�ول او له بقرب�ى او عالق�ة اجتماعية او
وظيفية ،فيما منع التعامل مع من يدعي مثل هذه الصالت.
وأك�د املياحي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه عىل
اس�تبعاد الكثري ممن ايديهم غري نظيفة ،وحاولوا استغالل اسم
املحافظ او استغالل مواقعهم.
ودع�ا املياح�ي اي مواط�ن لديه ادل�ة حقيقة عىل اس�تغالله اًو
الضغط عليه من أي ش�خص او دائرة إىل الحضور ليتم أخذ حقه
يف اي وقت.

الرافدين يعلن
شمول املتقاعد بعمر  ٧٣سنة بسلفة
 ٢٥مليون دينار
بغداد  /المستقبل العراقي
حدد مرصف الرافدين ،أمس األحد ،عمر املتقاعد يف منح الس�لفة
التي تبدأ من  5ماليني وحتى  25مليوناً.
وأوض�ح املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه ان «تعليمات املرصف حددت  73س�نة كحد
أقىص لعمر املتقاعدين ملنحهم السلفة».
وأشار اىل ان «التقديم عىل السلفة يكون من خالل فروع املرصف
املنترشة يف بغداد واملحافظات».
وأضاف ان «منح السلفة يكون للمتقاعدين املوطنة رواتبهم لدى
املرصف حرصاً».

متجاوز يفتح نريان
سالحه عىل موظف يف املوارد أثناء
محلة لرفع التجاوزات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة امل�وارد املائية ،أم�س األحد ،ع�ن إصابة موظف يف
املوارد املائية بطلق ناري أثناء رفع التجاوزات يف واسط.
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
انه «ضمن سلس�لة األعتداءات املتكررة التي يتعرض لها مالكات
وزارة امل�وارد املائي�ة يف عم�وم محافظ�ات الع�راق أثن�اء تنفيذ
واجبهم الرس�مي بإزال�ة التجاوزات لتأمني أيص�ال املياه لكافة
املحافظات ،تعرض هذا اليوم أحد منتس�بي مديرية املوارد املائية
يف واسط ش�عبة الدجيي ألطالق نار من قبل أحد املتجاوزين بعد
كسب الوزارة الدعوى القضائية عىل املتجاوز وتغريمه».
وأضاف�ت ان «املصاب يرقد حاليا باملستش�فى ألج�راء العمليات
الجراحي�ة ألصابت�ه البليغ�ة» ،موضحة ان «وزير امل�وارد املائية
مهدي رش�يد الحمدان�ي وجه بأتخاذ كافة األج�راءات القانونية
بحق املجرم الذي قام باألعتداء وأحالته للمحاكم املختصة».

اعالنات

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

Public Tender Announcement for Tender No: 016-SC-22-EBS (2nd Round)
Provision of Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development Implementation Service
(Social Contribution Project)
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 Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development Implementation Service
(Social Contribution Project)
Tender No.: 016-SC-22-EBS (2nd Round)
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 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
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide Provision of Rain and
Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development Implementation Service (Social Contribution Project).
Contractors shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not limited to the following:
Item

Qty

Unit

Description

1

1

LOT

Implementation of Sewage Networks (Heavy Rain) in Separate Streets in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed
quotation list, please refer to ITB)

2

1

LOT

Schools Street Development in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

3

1

LOT

Communications Work to Develop Almadars Street in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please
refer to ITB)

4

1

LOT

Implementation of Rain and Heavy Sewage Line in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please
refer to ITB)

5

1

LOT

Extending Water Line to Al-madras Street in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area(for detailed quotation list, please refer to
ITB)

6

1

LOT

Development and De-suffocation of Transforms in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please
refer to ITB)

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing 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 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 insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its
affiliates at Company’s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
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 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 tender
submission deadline 16:00 PM, 2nd August 2022 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 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 compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 6000.00 USD.
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. 3 days
before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.
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وزارة النفط
)رشكة مصايف اجلنوب (رشكة عامة
 قسم العقود واملشرتيات/ هيأة املواد

2022/260 املناقصة العامة املحلية
12/ جتهيز حموالت كهربائية عدد
اعادة اعالن للمرة الثانية عىل املوازنة التشغيلية

رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالش�راك يف املناقصة اعاله عىل ان يكون املراج�ع املدير املفوض او وكيل له بوكالة/ � ي�ر رشك�ة مصايف الجنوب1
رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الرشكة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه وصف ورقم املناقصة
 دينار) مائتان الف دينار عراقي)فقط200,000(  � تقديم طلب تحريري معنون اىل قس�م العقود واملش�ريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة2
) اثنان مليار دينار عراقي2( مع صورة من هوية غرفة التجارة النافذة وشهادة تاسيس الرشكة عىل ان ال يقل راسمال الرشكة عن
) دينار فقط اثنان مليار وستمائة وسبعون مليون دينار عراقي2,607,000,000(  � الكلفة التخمينية تبلغ3
) دينار اثنان وخمس�ون مليون ومائ�ة واربعون الف دينار عراقي ال غري صادرة من مرصف معتمد لدى رشكة مصايف52,140,000(  � التامين�ات االولية املطلوبة4
 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري28 الجنوب ونافذ لغاية
 ولالستفس�ار عن اية معلومات يمكنكم مراس�لةwww.src.gov.iq  � ملقدم�ي العط�اء الراغب�ن يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكروني للرشكة5
contracts@src.gov.iq : رشكتنا عىل الربيد االلكروني التايل
غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تالم العطاءات الس�اعة الثانية عرش ظهرا/  � يتم تس�ليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة6
 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة2022/8/31 ليوم الغلق املصادف
وسيتم رفض العطاءات املتاخرة
/  يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة البرصة2022/8/24  � س�يكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفس�ارات املشاركن يف املناقصة الس�اعة العارشة صباحا يوم7
الشعيبة
 � يتم تقديم القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة (ضمن القسم الرابع حرصا ) وحسب ما موضح8
يف الوثيقة وتقديم القس�م الس�ادس للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت
) للوثيقة كامل�ة اضافة لظرف ثاني يتضمنCD( علي�ه العن�وان القانون�ي الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واس�م املناقصة م�ع تزويدنا بقرص
املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية
 الهوية الرضيبية واستخدام,  هوية غرفة التجارة النافذة،  قرار التاسيس، املحرض االول للتاسيس،  � املستمسكات املطلوبة عند التقديم شهادة تاسيس الرشكة9
 كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة،  تاييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للرشكة او املكتب،  تاييد سكن مصدق خاص بعنوان الرشكة، الرقم الرضيبي
 براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي، للرضائب لالشراك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب
) واس�م املرصف والفرع الذي تم فتح الحس�ابIBAN(  � يلتزم مقدمي العطاءات من القطاعن (العام والخاص) توزيد رشكتنا برقم الحس�اب املرصيف للرشكة10
فيه لغرض اجراء التحويل املايل اليه
) يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي90(  � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة11
 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء12
 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها المالء القس�م الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك13
عند التقديم
 غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية/  � سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة14
يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا
 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات15
) من قيمة0,003( ) عرشة االف دينار ورس�م طابع بنس�بة10,000(  � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تس�ديد رس�م عديل بمبلغ16
العقد
2014 ) لسنة2(  � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم17
 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاء18

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Public Tender Announcement for Tender No: 014-SC-22-EBS (2nd Round)

Public Tender Announcement for Tender No: 013-PC-22-EBS
Provision of Campus Network Coverage and Monitoring System for EBS
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

300mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project)
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

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong

headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of

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 Campus Network Coverage and Monitoring System for EBS

East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: 300mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project)
Tender No.: 014-SC-22-EBS (2nd Round)

Tender No.: 013-PC-22-EBS

Tender Information:

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

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies

ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept,

date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.

starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned

Part One: Scope of work

below.

EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide 300mm Water Pipeline Project

Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who has enough experience and ability to Provide Campus Network

from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project). Contractors shall perform study and design the implementation plan for the

Coverage and Monitoring System for EBS.

proposal include but not limited to the following:
SN

Note: For more details, please refer to ITB document.

1

Part Two: Procedure for purchasing the ITB:

Description
300 mm Water Pipeline Project from Al
Zafaraniya to Jasir Diyala

Scope of Work
300 mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.

tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:

Part Two: Procedure for purchasing the ITB:

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.

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 and submit the following documents one day in advance:

B: Valid Copy of Company Registration Documents, etc.

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with
Company or its affiliates at Company's sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
NOTE：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who
is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at

2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company

Company's sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.

2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company

Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the
tender submission deadline 16:00 PM, 3rd August 2022 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 mentioned above.

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 tender submission
deadline 16:00 PM, 2nd August 2022 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

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 compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and
compiled).

deadline 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 compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).

C. Bid Bond with a value of 11,600.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted

C. Bid Bond with a value of 4000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance

strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information

with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the

should be clearly mentioned on the envelope.

envelope.

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before

Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.

the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.

Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .

Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

اعالن
 عبد الحسن كريم جويرب/ اىل الرشيك
 وذلك/ اقت�ىض حضورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي
لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام الرشيك الس�يد ( كرم
اي�وب يوس�ف ) بالبناء ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة
ثعالب�ة) لغ�رض/9( ) مقاطع�ة9561 / 8( املرقم�ة
. تسليفه قرض االسكان
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر
خ�ارج العراق م�ن تاريخ العراق وش�هر خ�ارج العراق
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف
. االعراض مستقبال
وزارة االعمار واالسكان
صندوق االسكان العراقي
�����������������������������������������������
اعالن
 لينا ياسن محسن ورضا عيل حسن/ اىل الرشكاء
 وذلك/ اقت�ىض حضورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي
لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل قيام الرشيك ( بتول مطرش
صال�ح ) بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة
راغب�ة خات�ون ) لغ�رض/22( ) مقاطع�ة18 / 1146(
. تسليفه قرض االسكان
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر
خ�ارج العراق م�ن تاريخ العراق وش�هر خ�ارج العراق
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف
. االعراض مستقبال
وزارة االعمار واالسكان
صندوق االسكان العراقي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
2022 /  ت/ 585 : رقم االضبارة
2022 / 7 / 17 : التاريخ
اعالن
 عزيز بلد1  م170 تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلس�ل
الواقع يف بلد العائد للمدين سعدون جواد محمود املحجوز
15000000 لق�اء طلب الدائن حيدر منعم عي�دان البالغ
دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل
م�دة ثالثن يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانونية ع�رشة من املائة م�ن القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل
. والداللية عىل املشري
منفذ العدل
حميد دليل حبر
: املواصفات
.  عزيز بلد1 م170 : موقعه ورقمه-1
 ارض مش�يدة م�ن الطاب�وق وه�و ارض: واوصاف�ه-2
زراعي�ة خالية من املش�يدات تحدها من الجنوب ش�ارع
فرع�ي ومن جهة الرشق دور س�كنية وم�ن جهة الغرب
. شارع فرعي ومن جهة الشمال
6478 : مساحته-3
 سعدون جواد محمود: الشاغل-4
.  خمسون مليون دينار50000000 : القيمة املقدرة-5
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
2013/562 : رقم االضبارة
2022/7/7 : التاريخ
اعالن
 نوريه حسن محمد/ اىل املنفذ عليه
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار مختار محلة الرباق
حس�ن عيل الحداد انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه
 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا27 واستنادا للمادة
بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوم
تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية
باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل االقدم
احمد حسن داخل
 � ق�رار محكمة بداءة النج�ف بالعدد1 اوص�اف املح�رر
 املتضم�ن تس�ديد2012/12/9  يف2012/3ب/2707
مبلغ مائتان وستة عرش مليون دينار للدائن حيدر هادي
توم�ان وهو كتعويض عن ف�رق البدلن الخاص بالعقار
محلة املرشاق وتحميلك الرسوم واملصاريف واتعاب/819
املحاماة
2012 /1ب/2739  � قرار محكمة بداءة النجف بالعدد2
 املتضم�ن ال�زام املدع�ى عليه�ا نوريه2012/12/10 يف
حس�ن محمد بتاديتها للمدعي حيدر هادي تومان مبلغ
/819 قدره س�تون ملي�ون دينار وهو بدل بي�ع العقار
محلة املرشاق وتحميلها الرسوم واملصاريف يف الدعوى

2021/452 - 451 / العدد
2022/7/17 التاريخ

اعالن

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الساموة
25 تنفيذ

تبيع مديرية تنفيذ السماوة باملزاد العلني االالت واملعدات سهام املدين حامد مرداس
 من سهامه باالالت واملعدات املوجودة يف معمل طابوق عامر%50 عبد الحسن البالغة
الخفاجي لقاء طلب الدائن عامر جاسم جوين والبالغ ثمانية وثمانون مليون ومائة
وخمسة وعرشون الف دينار ويكون مدة النرش عرشة ايام تبدا املدة من اليوم الثاني
للن�رش واملزايدة تجري يف معمل طابوق عامر الخفاج�ي يف منطقة الرشاكية الغربية
يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا والقيمة املق�درة لالالت واملعدات ثالثة وعرشون مليون
وخمس�مائة الف دينار وعىل املش�ري مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة
 من القيمة املقدرة اعاله%10
القيمة التقديرية
 اربعة ماليين دينار4000000
 ثالثة ماليين وخمسمائة الف دينار3500000
 مليونان دينار2000000
 مليونان دينار2000000
 مليون دينار1000000
 ثالثة ماليين دينار3000000
 ثمانية ماليين دينار8000000
 ثالثة وعشرون مليون23500000
وخمسمائة الف دينار

املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزرجياوي

نوع المعدات واوصافها والمنشا
كاصوصة ايرانية الصنع
هوبر ايراني الصنع
خباطة فاكيوم ايرانية الصنع
خباط ارضي ايرانية الصنع
حزام ناقل ايراني الصنع
طاحونة ايرانية الصنع
مولدة كهرباء كمنز امريكي المنشا
في/  كي500 ذات قدرة
المجموع المبلغ

ت
1
2
3
4
5
6
7

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
2022/ 1346/رقم االضبارة
2022/7/17/التاريخ
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت سهام
 ام37 م8/3 املدي�ن العق�ار تسلس�ل
هلي�ل الواق�ع يف الكوت العائ�د للمدين
)(هيث�م صبي�ح عب�د ع�يل و جماعت�ه
املحج�وز لقاء طلب الدائن (احمد رايض
) خمس�ة25.000.000( مط�ر ) البالغ
و ع�رشون مليون دين�ار فعىل الراغب
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل
يوما) تبدأ من اليوم التايل للنرش30(مدة
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية
ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م
. التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
 منطقة ام/  كوت-: موقعة ورقم�ه-1
 طريق كوت � بغداد قرب محطة/ هليل
توزيع الطاق�ه الكهربائية و هي بعيده
عن الشارع العام و بعيدة عن نهر دجلة
 ام هليل37  م8/3 العقار املرقم
 أرض زراعية تسقى: جنس�ه ونوعه-2
بالواسطة
 كم�ا مثب�ت يف:ح�دوده و اوصاف�ه-3
ص�ورة قي�د العق�ار ارض خالي�ه م�ن
املشيدات وقت اجراء الكشف
-: مشتمالته-4
: درجة العمران-5
سهم و الحصة31635900 : املساحة-6
سهم168724 املباعة
-: – الشاغل-7
 ثالثون30,000,000 : القمية املقدرة-8
مليون دينار عراقي ال غري
���������������������������������
اعالن
 منذر عايص حسن/ اىل الرشيك
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي لغرض
/ 1 اس�تخراج اج�ازة البن�اء للعق�ار
.  سبع البور16869
الرشيك
ستار فاضل مريف
���������������������������������
اخطار
/  محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل/ م�ن
. املنطقة الثانية
 م عمر قاس�م.  ش/  املتهم الهارب/ اىل
. مهدي نصيف الحياني
.  مجهول االقامة/ الساكن
اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة
 ) يوما من تاريخ نرشه30 ( خ�الل مدة
اذا كنت داخل العراق او خارجه لالجابة
( عن الجريمة املس�ندة الي�ك وفق املادة
 ) ق ع د املعدل وبعكس�ه س�وف تتخذ5
االج�راءات القانوني�ة ض�دك وتطب�ق
 ق أ د املتضمنة69 بحق�ك احكام امل�ادة
: ما ييل
الحك�م علي�ك بالعقوب�ة املق�ررة-1
. لجريمتك
اعطاء املوظفن العمومين صالحية-2
. القاء القبض عليك اينما وجدت
ال�زام املواطن�ن باالخب�ار عن محل-3
. اختفائك
.حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة-4
لواء الرشطة الحقوقي
سعد عبيد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية
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اعالنات

العدد ( )2647االثنين  18تموز 2022

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد 557 :
التاريخ 2022/7/17 :

اعالن رقم ()43
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون
( )21لس�نة ( )2013املعدل فع�ى الراغبني باالش�راك يف املزايدة
العلني�ة مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خ�ال ( )30
ثاثون يوما تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االعان يف الصحف املحلية
لاطاع ع�ى الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة ( )%20من القيمة
املقدرة لكامل مدة االيجار مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة
وتجري املزايدة يف مقر مديري�ة بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى
الس�اعة الع�ارشة صباحا لليوم االخري من م�دة االعان ويف حالة
مصادف�ة اليوم املح�دد لاعان عطلة رس�مية او اي ظرف يحول
دون اقام�ة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم
عم�ل الذي يليه يف نفس املوقع اعاه ويتحمل من ترس�و بعهدته
اجور خدمة بنسبة ( )%2لكامل املدة من بدل االيجار
*ج�زء من القطعة املرقم�ة ( )64/2571مقاطع�ة  40القاضية
النشاء ملعب خمايس لكرة القدم الواقع يف حي الحدباء بعد جامع
الغفران مجاور مولدة املحروق وبمساحة ( )1500م 2وملدة ثاث
سنوات
املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

العدد 29696 :
التاريخ 2022/7/17

اعالن

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013املعدل
بالنظ�ر لحص�ول حالة كرس قرار تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كرباء املقدس�ة عن ايجار (العق�ارات ) املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد
مرور ( )15يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف اليومية فعى الراغبني باالش�راك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة
العارشة صباحا مس�تصحبني معهم صك او وصل التامينات القانونية البالغة  %30من القيمة املقدرة ولكامل فرة االيجار ونس�خة من هوية االحوال
املدنية وبطاقة الس�كن عى ان تبقى امانات الضم ضمانا لس�امة املاجور ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة  %2من مبلغ االحالة ويف حال
حص�ول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي ي�يل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وص�ل 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 وخال  30يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عى ان تكون
املوافقات ضمن املدة القانونية وعى الراغبني مراجعة البلدية لاطاع عى رشوط املزايدة
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اعالن

تعلن مديرية الوقف الشيعي يف املثنى عن اجراء مزايدة علنية
لتأج�ري محات تجارية عدد  16محل واملتمثلة بالعقار املرقم
 25/50م 4بس�اتني الس�ماوة الغربية والعائدة اىل وقف سيد
سيد هويدي عباس والتي تقع يف السماوة شارع باتا مقابل
الحمام الحس�يني س�ابقا فعى الراغبني االش�راك باملزايدة
الحضور اىل مقر مديريتنا الكائن يف السماوة � املدخل الجنوبي
� ق�رب االذاع�ة بعد عرشة اي�ام من تاريخ ن�رشه بالجريدة
الرس�مية وذلك يوم االربعاء املصادف  2022/7/27الساعة
( )9التاسعة صباحا مستصحبني معهم التأمينات القانونية
البالغة  %20من بدل التقدير ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اجور النرش واالعان

مديرية الوقف الشيعي
يف املثنى

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4293 :ش2022/2
التاريخ 2022/7/17
اعان
املدعى عليه  /ضياء طالب عوده
اقام�ت املدعية اين�اس كاظم رمض�ان الدعوى
بالع�دد /4293ش 2022/2والت�ي تطل�ب فيه�ا
تايي�د حضان�ة االطفال كل م�ن ( يونس ومحمد
وادم ) اع�اه وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي الريموك
 /النج�ف عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور امام
هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم
 2022/7/26الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول
القايض
عمار هادي املوسوي
����������������������������������������
محافظة بغداد
مديرية بلديات بغداد
مديرية بلدية قضاء الزهور
الشعبة القانونية
العدد 3788 :
التاريخ 2022 / 7 / 5 :
م  /اعان
قدمت لدائرتنا معاملة ترويج اجازة بناء للقطعة
املرقم�ة (  28885 / 6م  10الحس�ينية ) والعائد
لل�رشكاء ( ع�ادل خضري عباس  /نج�م عبد الله
رسح�ان  /مها محس�ن كري�م ) وبغي�ة ترويج
واكم�ال اجراءات اج�ازة البناء من قب�ل مديرية
بلدي�ة الزه�ور وعليه فمن لدي�ه االعراض خال
س�بع ايام يت�م مراجعة دائ�رة البلدي�ة وبخافه
سيتم منح االجازة .
املهندس
محمد طالب عبد الحسني
مدير بلدية قضاء الزهور
����������������������������������������
مديرية زراعة محافظة النجف االرشف
قسم االرايض واملساحة
التعاقد والتوزيع
انذار
اىل ورث�ة الفاح املتويف(علوان عاجل عبد) املوزع
علي�ه مس�احة  5دون�م ضم�ن الس�لف حس�ن
عبد وعب�د س�لمان مقاطع�ة 61و62و/25 63
الحري�ة بموج�ب ق�رار التوزي�ع املرق�م  407يف
 1971/11/16بالنظ�ر الرتحالك�م ع�ن املنطقة
وتركك�م املس�احة املوزع�ة عى مورثك�م اعاه
عرض�ة للتج�اوزات واالس�تغال من قب�ل الغري
وع�دم امتثالك�م للتعليمات رقم  4لس�نة 1970
ل�ذا ننذرك�م بوجوب التقي�د بما اوجب�ه القانون
واس�تغالكم املس�احة خ�ال ف�رة  10ايام من
تاريخ النرش ومراجعة مديريتنا  /قس�م االرايض
واملس�احة وبخافه س�وف نقوم بالغاء التوزيع
وفق الضوابط والتعليمات املعمول بها
منعم شهيد حسني
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف
����������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /2253 /ش2022/6
التاريخ 2022/7/17
اعان
املدعى عليه محمد عبد الرزاق كاظم
اقامت املدعية اعتماد حسن جابر الدعوى بالعدد
/2253ش 2022/6الدع�وى والت�ي تطل�ب فيها
اثاث زوجي�ة وملجهولية اع�اه وملجهولية محل
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار
مختار حي االنصار النجف عليه قررت املحكمة
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني
وعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد
املرافعة القادم املوافق يوم  2022/7/28الساعة
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني عباس سمني
����������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 1470 :
التاريخ 2022/5/15
اعان
اىل املدعوه  /فضيلة حبيب حسني
اعان
ق�دم طالب حج�ة الوف�اة (عبد حبيب حس�ني)
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة
وف�اة بح�ق املدع�وه (فضيل�ة حبي�ب حس�ني)
قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك
الحض�ور امامه�ا خال ع�رشة ايام م�ن تاريخ
نرش االعان وبخافه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق
القانون
القايض
حسني عباس سمني

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش10673 /
التاريخ 2022/7/17
اعان
بن�اء عى طلب املواطن (احمد مهدي عبيد) الذي
ي�روم تبدي�ل لقبه وجعله (الش�يباني ) بدال من
(االبراهيم�ي) فمن لديه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�ال م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
����������������������������������������
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
العدد 345
التاريخ 2022/5/30
قرار حكم غيابي
تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة
الخامس�ة بتاري�خ  2022/5/30برئاس�ة اللواء
الدكت�ور الحقوق�ي عم�ار ماه�ر عب�د الحس�ن
وعضوبة كل من العمي�د الحقوقي عباس نارص
غري�ب والعمي�د الحقوق�ي ع�ادل مط�رش جلود
والعميد الحقوقي حيدر عبد الحسن عليوي
واص�درت قراره�ا االت�ي بعد التدقي�ق واملداولة
بأسم الشعب :
القضية املرقمة 2022/345
اسم املشتكي الحق العام
اس�م املج�رم الغائ�ب  /الرشطي محمد جاس�م
حسون معرض مشتت
املنس�وب اىل  /مديرية رشط�ة محافظة البرصة
واملنشات
امل�ادة القانوني�ة / 32م�ن ق ع د رقم  14لس�نة
 2008املعدل
 � 1تعديل مادة االحالة من املادة  / 32اوال وثانيا
من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل اىل املادة 35
اوال وثاني�ا من ق ع د رقم  14لس�نة  2008كون
الفع�ل وقع قبل صدور تعدي�ل قانون قوى االمن
الداخ�يل وعما احكام املادة  31من ق أد رقم 17
لسنة 2008
 � 2الحك�م ع�ى املج�رم الرشطي محمد جاس�م
حسون معرض مشتت بالسجن ملدة سبع سنوات
وف�ق اح�كام امل�ادة /35اوال م�ن ق ع د رقم 14
لس�نة  2008وبداللة امل�واد 61اوال و  69اوال من
ق ا د رقم  17لس�نة  2008الختاس�ه املسدس
الحكومي الذي بذمته واملرقم
ن�وع كلوك م�ع ملحقات�ه وهي مخزن مس�دس
ع�دد  2اثنان  FWS895وعتاد مس�دس عدد 45
خمس�ة واربعون اطاقه وكراب مس�دس عدد 1
واحد وجعبة مسدس عدد  1واحد وفرشة تنظيف
ع�دد  1واحد ومرود تنظيف ع�دد  1واحد وماية
مخازن عدد  1واحد وعلبة حافظة مس�دس عدد
 1واحد والتي استصحبها معه عند غيابه بتاريخ
2014/4/25
 � 3تضمين�ة مبلغ مقداره  7,520,000س�بعة
مايني وخمسمائة وعرشون الف دينار عن قيمة
املس�دس الحكوم�ي املختلس اع�اه وملحقاته
املش�ار اليها اعاه وحس�ب االس�عار الس�ائده
وق�ت الحادث اس�تنادا الح�كام امل�ادة  35ثانيا
من ق ع د رقم  14لس�نة  2008تس�تحصل منه
بالطرق التنفيذية
 � 4اعتب�ار جريمته الوارده اعاه مخلة بالرشف
اس�تنادا للم�ادة /21أ –  6ق ع رق�م  111لس�نة
 1969املعدل
 � 5ط�رده م�ن الخدم�ة وتنحيه ع�ن الوظيفة
نهائي�ا عما باح�كام امل�ادة /41اوال من ق ع د
رقم  14لس�نة  2008بعد اكتساب الحكم الدرجة
القطعية
 � 6اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صاحية القاء
القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر
بحقه والزام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه
استنادا الحكام املادة / 69ثانيا وثالثا من من ق أ
د رقم  17لسنة2008
 � 7حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا
الح�كام املادة /69رابعا من ق ا د رقم  17لس�نة
2008
 � 8تنزي�ل املس�دس الحكوم�ي املرق�م اع�اه
وملحقات�ه املوصوفة اعاه من ذمة املجرم اعاه
بع�د دفع مبلغ التضمني واكتس�اب ق�رار الحكم
الدرجة القطعية
 � 9تعمي�م اوصاف املس�دس الحكومي املختلس
املرق�م اع�اه ع�ى كاف�ة مديريات ق�وى االمن
الداخيل
 � 10تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب (
رفاه محس�ن صالح ) البالغة (  )30,000ثاثون
الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام
املادة  /60سادس�ا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
قابا لاع�راض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة
/71اوال وثاني�ا من نفس القانون وافهم بتاريخ
2022/5/30
اللواء الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد /41 :ب2019/
التاريخ 2022/7/4 :
اعان
تبيع ه�ذه املحكمة العقار املرقم  3/49مقاطعة
 27املش�خاب واملزال ش�يوعه بيعا بموجب قرار
الحكم املرقم /41ب 2019/واملكتس�ب الدرجة
القطعي�ة واملبين�ه اوصافه وقيمت�ه ادناه فعى
الراغب�ني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خال
خمس�ة عرش يوما من اليوم الثاني لنرش االعان
يف صحيفتني محليتني مستصحبا معه التامينات
القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة بموجب
ص�ك مصدق لام�ر محكمة بداءة املش�خاب من
مرصف الرافدين فرع املشخاب وستجري املزايدة
واالحال�ة يف الس�اعة الثانية عرش ظه�را يف اليوم
الخامس عرش من اليوم التايل للنرش يف صحيفتني
محليتني
املواصفات :
 � 1العق�ار املرق�م  3/49مقاطعة  27املش�خاب
عبارة عن قطعة زراعية تس�قى سيحا مساحتها
 1دون�م و  21اول�ك و  80م 2تق�ع ع�ى طري�ق
مشخاب غماس وبالقرب من ناظم املشخاب
 � 2ان قيمة حق الترصف لعموم مس�احة العقار
املرق�م  3/49مقاطع�ة  27املش�خاب هي س�تة
وستون مليون دينار
القايض
سجاد محمد اسماعيل
����������������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/ 116 :ش2022/
التاريخ2022/6/15 :
م /تبلغ املدعى عليه (نامس مشعان عبد(
للدعوى املقام�ة من قبل املدعية (س�مره يحيى
عب�د) واملدع�ى علي�ه (نام�س مش�عان عب�د)
واملرقم�ة /116ش 2022/فق�د أص�درت ه�ذه
املحكم�ة بتاري�خ  2022/6/12حكم�ا يق�ي
بتأييد الحضانة ألوالدها القارصين كل من محمد
و جنة و اية أوالد نامس مشعان وملجهولية محل
اقامت�ك فقد تق�رر تبليغك بصحيفت�ني يوميتني
محليتني وبعكس�ه س�وف يكتس�ب قرار الحكم
الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
فائق مشعل صالح
����������������������������������������
اىل الهيئة العامة لنادي النجف االرشف الريايض
م /إنذار نهائي
تهديك�م إدارة الن�ادي أطي�ب التحي�ات وتود ان
تحيطك�م علم�ا بأن اخ�ر موع�د لتس�ليم مبلغ
االش�راك السنوي الخاص بأعضاء الهيئة العامة
س�يكون بعد مرور س�بعة ايام م�ن تاريخ نرش
اإلع�ان ويعت�ر ه�ذا التبليغ ان�ذارا نهائيا ومن
يتخل�ف عن الدفع س�تتخذ االج�راءات القانونية
بحق�ه وحس�ب اللوائ�ح املعم�ول فيه�ا بقانون
االنتخابات الرقم  18لسنة  1986املعدل
الهيئة اإلدارية لنادي النجف االرشف الريايض
����������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش10672 /
التاريخ 2022/7/17
اعان
بن�اء عى طلب املواطن (حيدر مهدي عبيد) الذي
ي�روم تبدي�ل لقبه وجعله (الش�يباني ) بدال من
(االبراهيم�ي) فمن لديه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�ال م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
����������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش10671 /
التاريخ 2022/7/17
اعان
بناء ع�ى طلب املواطن (مش�تاق مه�دي عبيد)
ال�ذي يروم تبديل لقبه وجعله (الش�يباني ) بدال
م�ن (االبراهيم�ي) فمن لديه اع�راض مراجعة
هذه املديرية خال مدة اقصاها خمسة عرش يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
����������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش10674 /
التاريخ 2022/7/17
اعان
بناء ع�ى طلب املواطن (عيل مه�دي عبيد) الذي
ي�روم تبدي�ل لقبه وجعله (الش�يباني ) بدال من
(االبراهيم�ي) فمن لديه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�ال م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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األزمات تولد من رحم املؤامرات

غازي فيصل

ع�ادة تك�ون حياك�ة املؤام�رات
وصناعته�ا تحتاج إىل أج�واء هادئة،
وابتع�اد كام�ل ع�ن أع�ني املراقبني
وعدس�ات املالحقني ،وهذا ال يتحقق
اال بوج�ود أزم�ة أو ح�دث نوع�ي
يبع�د األنظار والتوجه�ات عن صناع
املؤام�رة ،وخطوطه�ا الحقيقي�ة
ويجعله�م يف مأمن ع�ن أي خطر أو
فضيحة مستقبلية ،فاألزمة املفتعلة
له�ا ق�وى صن�ع تق�وم بصياغته�ا
وإعداده�ا ،من خالل توزي�ع األدوار
عىل القوى املش�اركة ،وتهيئة البيئة
التنظيمية الالزم�ة ،وتقديم املربرات
الكافية لتعزيزها ،والتصعيد يف توتري
األج�واء إىل حني تحقي�ق الهدف من

افتعال األزمة.
م�ن الطبيع�ي أن يكون لكل س�لوك
غاية ،وال ب َّد أن يكون للطرف املفتعل
لالزمة أهداف يسعى لتحقيقها يمكن
حرصها ،بتمويه وإخفاء املش�كالت
األساسية املوجودة بالفعل ،حيث إن
األزم�ة وتأثريها تجعل املس�تهدفني
ينهمكون بالتفكري ،تنفيذ املش�اريع
ع�ن طري�ق افتع�ال اختناق�ات
وانس�دادت وهمية ،لك�ي يلفت نظر
ال�رأي الع�ام واملس�تهدفني لقضي�ة
يصع�ب االهتم�ام به�ا يف الظ�روف
العادية عادة ما تكون األزمة شاملة
وفوضوية لدرجة يصعب اس�تيعابها
بكليته�ا ،ويح�اول الن�اس جاهدين
فهم ما يحصل خاصة يف بداية األزمة،
مما يولد لدى املواطنني الشعور بعدم

األم�ان وتثأرالكثري من التس�اؤالت،
وبعد ذلك يتحول إىل الش�عور باليأس
والف�زع والغض�ب واإلحب�اط .الذي
يحص�ل يف الع�راق م�ا بعد إس�قاط
النظ�ام هي مؤامرة وأزمات متتالية،
وكل س�نة تتج�دد وبص�ورة أعن�ف
من الس�نة التي س�بقتها .والضحية
ث�روات الع�راق ودماء ش�عبه .ولكن
املتتب�ع ملجري�ات األح�داث يف العراق
يس�تخلص حقيق�ة األم�ر صن�اع
األزم�ات واملؤام�رات ،منذ تأس�يس
العملية السياسية يف العراق ،لم يكن
اله�دف بن�اء الع�راق ولم يك�ن بناء
اإلنس�ان العراقي ،الذي عانى سابقا ً
م�ن تهدي�م الفكر،وعىل ه�ذا الحال
واملنوال ما أن يقوم الش�عب من أزمة
مفتعل�ة ،اال ويقع يف أزمة أخرى أقل

رأي

م�ا فيها أنها تهم�ش العقول وتدعو
للخمول وتعود بالب�الد أعواما أخرى
إىل ال�وراء ،تعودت األح�زاب املتنفذة
والحكوم�ات املتعاقبة ع�ىل صناعة
األزم�ات ،لتك�ن وس�يلة لتحقي�ق
أهدافه�م املرس�ومة لعب�وره ،حيث
الغايات النهائية لتحقيق مشاريعهم
الفئوي�ة الضيق�ة ،فاملؤام�رات هي
الت�ي تجل�ب األزم�ات لالس�تمرار
لتهدي�م ما تبقى م�ن انقاض الوطن
املحطم ،وس�لب ما تبقى من ثروات،
وال يمكن معالجة مسلس�ل األزمات
والتخل�ص م�ن اختناقاته�ا م�ا دام
اتخذوا من املؤامرة عىل العراق جرسا ً
للعبور ،األمر ال يشكل التباسا ً يف فهم
ما يحصل ،فاألزمات تولد من رحمها
املؤامرات وليس العكس.

املرحلة االنتقالية وعملية بناء الدولة

حسين علي الحمداني

يف األخب�ار إن الق�وى السياس�ية العراقي�ة يف مرحلة
ما بعد انس�حاب الكتل�ة الصدرية ،تحاول أن تش�كل
حكوم�ة (مرحل�ة انتقالي�ة) ،تكون مهمته�ا اإلعداد
النتخاب�ات مبك�رة جدي�دة وف�ق قان�ون انتخاب�ي
جدي�د ،وهذا األمر بح�د ذاته قد يكون مقب�وال ،إذا ما
عرفن�ا أن املرحلة االنتقالية يف أبس�ط تعريف لها هي
االنتقال من مرحلة غري مستقرة إىل مرحلة مستقرة.
وه�ذا يعن�ي أننا من املمكن أن نرى س�لوكا ً سياس�يا ً
جدي�دا ً يف املرحلة القادمة ،أي مرحل�ة ما بعد املرحلة
االنتقالية من ش�أنه أن ينهي الكثري من التش�وهات،
التي أصابت العملية السياس�ية يف السنوات األخرية أو
ع�ىل األقل تؤس�س لعملية بناء الدولة ومؤسس�اتها.
ونج�د كتابع�ني أن حال�ة عدم االس�تقرار الس�يايس
َ
تسع
تكمن يف أداء القوى السياس�ية العراقية التي لم
من�ذ  2005وحتى هذه اللحظ�ة يف ترشيع الكثري من
القوان�ني ،التي تؤس�س ملفهوم بناء الدول�ة بمعناها
الحقيقي ،حتى وإن كان�ت بطريقة التوافق املعروفة

والس�ائدة ،بل عمدت القوى السياسية إىل مبدأ ترحيل
األزم�ات من حكومة إىل أخرى وم�ن دورة برملانية إىل
الت�ي تليها ،وهذا بحد ذاته ش�كل مأزقا كبريا للجميع
مع تراك�م األخطاء م�ن جهة ،والرتحيل للمش�كالت
م�ن جهة أخرى ،حتى وصل الجميع لطرق مس�دودة
بفع�ل غياب الحلول القانونية حينا وتغافل الدس�تور
حينا آخر لهذا وجدنا عقدا ً ومش�كالت  2005و،2006
م�ا زالت موجودة يف املش�هد الس�يايس لع�ام ،2022
وأبرزها بالتأكيد قانون النفط والغاز وتفعيل مجلس
االتح�اد ،وحت�ى عملي�ة التع�داد العام للس�كان ذات
الطبيعي�ة االقتصادي�ة والتنموي�ة ،كان�ت الكثري من
القوى السياس�ية تقف بالضد من ذلك متذرعة بشتى
األس�باب .وهذا يعني أن القوى السياسية ظلّت ألكثر
م�ن عقد م�ن الزمن تدح�رج األزم�ات دون أن تفكر
بإيج�اد الحلول لها .لهذا نجد أن ح�وارات اليوم يجب
أن تركز عىل كيفية بناء الدولة العراقية ،وليس كيفية
تش�كيل الحكومة ،ألن أية حكومة قادمة ال يمكن لها
أن تعمل ،ما لم تكن هنالك قوانني وأنظمة وترشيعات
ن�ص الدس�تور العراقي ع�ىل ترشيعها يف م�واد عدة،

هذه القوانني من ش�أنها أن تنظم الحياة السيايس يف
البلد وتعط�ي كل ذي حق حقه ،بعيدا عن االجتهادات
والتفسريات التي يسعى البعض لها من أجل مصلحته،
وإن تعارض�ت مع ذلك يق�ف ضدها ،وقد ملس�نا ذلك
بوضوح يف مواقف بعض القوى السياسية من قرارات
املحكمة االتحادية يف الكثري من القضايا ،التي طرحت
عليه�ا .من هنا نجد أن س�عي بعض القوى ألن تكون
الحكوم�ة القادم�ة كما أس�لفنا (مرحل�ة انتقالية)،
فاألفض�ل أن يك�ون الربملان الحايل ه�و اآلخر ذا مهام
ترشيعية ،وعلي�ه أن يضع جدول أعم�ال ذات طبيعة
ترشيعية للكثري من القوانني ،التي ظلت دون مناقشة
بم�ا يف ذل�ك قانون النف�ط والغ�از ومجل�س االتحاد
وترشي�ع قان�ون انتخاب�ات جدي�د ،كما تري�د بعض
القوى السياس�ية ،مضاف�ا لذلك مناقش�ة التعديالت
الدس�تورية ،التي يمكن طرحها لالستفتاء الشعبي يف
ظل مطالبة الكثري من السياسيني ومنظمات املجتمع
املدني ،برضورة إجراء تعديالت دس�تورية من شأنها
أن ترتقي بالعملية السياسية ،نحو األفضل خاصة يف
ظل وجود تفسريات عديدة للمادة الواحدة.
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اعالن
إىل الرشي�ك نه�ى ش�الكه ج�واد اقت�ض
حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 10984/3
حي ص�دام خالل ع�رشه اي�ام وبخالفه
ستتم اإلجراءات دون حضورك
����������������������������������
اعالن
إىل الرشي�ك عقيل س�لمان عب�اس توجب
علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق اإلس�كان
العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافق�ه ع�ىل قي�ام رشيك كري�م عبيد
محم�د بالبن�اء ع�ىل حصته املش�اعه يف
القطع�ه املرقمه  14489/3حي ميس�ان
خ�الل م�ده خمس�ه ع�رش يوم�ا داخل
العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تأريخ
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
باالعرتاض مستقبال
����������������������������������
اعالن
تعل�ن ادارة وق�ف ال مصيوي ع�ن اجراء
مزاي�دة علنية لتاجري محالت تجارية عدد
 7مح�ل واملتمثلة بالعق�ار املرقم 58/24
بس�اتني الغربي فعىل الراغبني االش�رتاك
باملزاي�دة الحضور اىل مكان الوقف الكائن
يف السماوة شارع الفنادق مقابل مدرسة
س�ومر االبتدائية الساعة ( )9من صباح
ي�وم االربع�اء املص�ادف 2022/7/27
مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية
البالغ�ة  %20من بدل التقدير ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن
ادارة وقف ال مصيوي
����������������������������������
اعالن
اىل ال�رشكاء محمد عبدالحس�ني جاس�م
و ابتس�ام عبداله�ادي جاب�ر اقت�ىض
حضورك�م اىل مق�ر بلدي�ه النجف لغرض
اص�دار اج�ازه بناء للعق�ار املرق�م / 3
 59111النج�ف الن�داء رق�م املقاطع�ه
 4اس�م املقاطعه جزي�ره النجف خالل
عرشه ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون
حضوركم
طالب االجازه واثق عباس عبدالله

اعالن
إىل ال�رشكاء قبيل�ه حم�ادي عب�ود و باس�م
وخمائ�ل ورائ�ده اوالء وبن�ات نج�اح دي�وان
توجب عليك�م الحضور إىل صندوق اإلس�كان
العراق�ي ف�رع النجف وذل�ك لتثبي�ت اقراركم
باملوافق�ه ع�ىل قي�ام رشيككم عاص�م نجاح
دي�وان بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه
 3345/3ح�ي العروب�ه خ�الل مده خمس�ه
عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر خارج العراق
من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط
حقك باالعرتاض مستقبال

����������������������������������
اعالن
إىل الرشكاء منري س�مري س�عيد وامري س�مري
سعيد و سالم مس�افر نجم اقتىض حضوركم
إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض اص�دار اجازه
بن�اء للعقار املرقم  45421/3حي امليالد خالل
عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون
حضورك اس�م طالب االجازه زمن حسن عيل
الشطري
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس
العدد  /405ب 2021
التاريخ 2022 /7 /17
طال�ب األطف�اء وزي�ر امل�وارد املائي�ة إضافة
لوظيفته
املطل�وب اإلطفاء ضده�م عبد الكاظ�م كنان
حمزة وجماعته
اعالن
اىل املطلوب اإلطفاء ضدهم
االول عبد الكاظم كنان حمزة
الثاني مدلول كنان حمزة
الثالث عيل كنان حمزة
الرابع نظيم كنان حمزة
الخامس ناكه محمد بديوي
السابع عدنان هلوس كنان
الثامن ناهدة هلوس كنان
التاسع ساهرة هلوس كنان
العارش اقبال هلوس كنان
قررت هذه املحكمة تبليغكم إعالنا عن طريق
صحيفة محلية يومية واحدة اس�تنادا ألحكام
املادة  /11ثانيا من قانون االستمالك بالحضور
بموعد املرافعة املصادف  2022 /7 /25وعند
ع�دم حضورك�م أو ارس�ال م�ن ين�وب عنكم
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك�م غيابيا
وعلنا بحكم القانون
القايض
مهند محمد عيل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة /1650 /ت2022/
التاريخ 2022/7/17
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النج�ف االرشف االرشف
العق�ار تسلس�ل  3/17971الواق�ع يف النجف
ح�ي النرص العائد للمدي�ن جنان زغري عيىس
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن (ريس�ان جابر
مش�كور ) البالغ س�تون مليون دينار فعىل
الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل
مدة ثالثني يوما تبدا م�ن اليوم التايل والداللية
عىل املشرتي
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقم�ه  /النج�ف ح�ي الن�رص
3/17971
 � 2جنسه ونوعه  :دار
 � 3حدوده واوصافه  /بلدية النجف
 � 4مش�تمالته عبارة عن دار يقع عىل شارع
فرع�ي مس�احة 125م�رت يتكون من س�احة
امامية وصحيات مشرتكة مغلفة بالسرياميك
وارضية الس�احة الخارجية مبلط�ة بالكايش
ويوج�د باب حدي�د ي�ؤدي اىل االس�تقبال من
مس�احة 8×4م مغلفة بالسرياميك ارتفاع مرت
واحد وباقي الج�دران بالبورك واالرضية صب
ويوجد باب خش�ب يف الساحة يؤدي اىل املطبخ
عرض  5×3مغل�ف ارتفاعه مرت بالس�رياميك
وباقي الج�دران بالبورك واالرضية من الكايش
وفيه باب ي�ؤدي اىل الصالة والج�دران مغلفة
بالس�رياميك والباق�ي ب�ورك االرضي�ة كايش
والس�قوف مغلف�ة بالس�قوف الثانوية وباب
ي�ؤدي اىل غرفة النوم يوجد ب�اب داخل الغرفة
ي�ؤدي اىل الس�طح وهن�اك غرفت�ان وصال�ة
والس�قف م�ن الش�يلمان والج�دران مبلط�ة
بالب�ورك والبن�اء م�ن الطابوق وال�دار مجهز
باملاء والكهرباء
 � 5مساحته 125م
 � 6درجة العمران  /دون املتوسط
 � 7الشاغل  /املدينه جنان زغري عيىس
 � 8القيم�ة املق�درة  102,500,000 /مائ�ة
واثنان مليون وخمسمائة الف دينار

����������������������������������

اىل الرشيك  /فاتن كاظم محمد
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل صندوق االس�كان
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك
باملوافق�ة عىل قيام رشيك كري�م نعمه كاظم
مومن بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة  710/1الهيب�ات مقاطع�ة  51خالل
مدة خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

ديوان حمافظ البرصة /القسم :العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq
Basra Governorate

( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول )
مناقصة (  /4بلدية ) 2022 /
( اعامل غري املنجزة العامل البنى التحتية الكاملة ملناطق الطوبة والنخيلة  /افراز االساتذة )
استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة – شعبة تخطيط القطاعات يف محافظة البرصة ذي العدد ( ت 2732/
يف . )2022/7/5
يرس (محافظة البرصة  /قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم
(املغلقة) ملرشوع اعمال غري املنجزة العمال البنى التحتية الكاملة ملناطق الطوبة والنخيلة  /افراز االساتذة )
 وبكلفة تخمينية قدره( )67,752,264,115س�بعة وستون مليار وسبعمائة واثنان وخمسون مليون ومائتانواربعة وستون الف ومائة وخمسة عرش دينار عراقي .
 بمدة االنجاز (  ) 360يوم.وبعرض فني تبويب املرشوع ()39,21,13,4,1,47,3 ضمن خطة البرتودوالر لسنة 2021موقع املرشوع (مركز ) الدرجة والصنف املطلوبة  :ممتازة  /انشائية /كهرباء /ميكانيك – كيمياوي /رشكات متخصصة يف هذا املجالوان تكون الهوية نافذة
أوالً -س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية العامة رقم ( )2لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط  ،ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثاني�اً -يمكن للمناقص�ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا ع�ىل معلومات إضافية من (قس�م العقود الحكومية
 /ش�عبة اعالن املش�اريع) يف العنوان أدناه وذلك من الس�اعة  8:00صباحا اىل  2:00ظهرا حس�ب التوقيت املحيل
ملحافظة البرصة
ثالثاً -تشمل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ) ما ييل :
•القدرة املالية  :عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
 -1الحس�ابات الختامي�ة تقديم امليزانية العامة املدققة من قبل املحاس�بني القانوني�ني تعرض الوضع املايل الخر
س�نتني ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحس�ابات الختامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام
2014
-2معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع س�نوات يجب ان ال يقل عن ( )68,693,268,000ثمانية وس�تون
مليار وس�تمائة وثالثة وتس�عون مليون ومائتان وثمانية وستون الف دينار عراقي محسوبا من الدفعات الكلية
املس�تلمة عن األعمال املنفذة للعقود املنجزة اوتلك املس�تمرة وملدة ال تقل عن سنتني والتزيد عن عرش سنوات من
تاريخ غلق املناقصة ويتم احتساب معدل االيراد السنوي وفقا ً للسنوات املقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة
عدم رضورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة .
-3متطلبات السيولة املالية  :عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة النقدية بمبلغ اليقل قدره عن ()16,938,067,000
س�تة عرش مليار وتس�عمائة وثمانية وثالثون مليون وسبعة وس�تون الف دينار عراقي عىل شكل كشف مرصيف
يب�ني حركة التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة مالي�ة باملبلغ املطلوب من خالل التس�هيالت املرصفية وللفرتة التي
تسبق تاريخ غلق املناقصة .
ً
ً
•الخ�ربة والقدرة الفنية عىل مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقا يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية
املدرجة أدناه:
•تقديم عقد واحد منجز خالل مدة التتجاوز ( )3سنوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء .
•ع�ىل مقدم العط�اء أن يقدم دليالً موثقا ً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية ( الخربة التخصصية
املشاركة بصفة مقاول  ,أو ادارة عقود ,او كمقاول ثانوي يف (  )1عقد وللسنوات(  )10العرشة السابقة قبل املوعد
النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ اليقل عن( )40,651,358.469اربعون مليار وس�تمائة وواحد وخمس�ون مليون
وثالثمائة وثمانية وخمسون الف واربعمائة وتسعة وستون دينار عراقي .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد
و تم أنجازها بنجاح بالكامل .و يعنى باملماثلة حجم العمل  ،تعقيداته  ،األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار
اليها يف الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)
• توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل يف الوثيقة القياسية
رابع�اً -يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف العنوان أدناه*

ودف���ع رس���م غي����ر مست���رد ق���درة ( )300,000ثالثمائة ال����ف دين����ار عراق���ي اعتب����ارا
م����ن ي����وم االثنني املص���ادف 2022/7/18
خامس�اً -س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد املصادف  2022/8/14الس�اعة العارشة
صباحاً.
سادس�ا ً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف  2022/8/21الساعة  1:00ظهرا حسب التوقيت
املحيل ملدينة البرصة العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها) .العطاءات املتأخرة سيتم رفضها .سيتم فتح العطاءات
فعليا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل :
الوقت  :الساعة  1:00ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ  :يوم االحد املصادف 2022/8/21
العنوان  :ديوان محافظة البرصة  /قاعة لجنة فتح العطاءات.
س�ابعا ً  -يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (  ) 677,523,000ستمائة وسبعة وسبعون مليون
وخمسمائة وثالثة وعرشون الف دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة  28يوم
بع�د تاريخ نفاذية العطاءات  .وفيما يتعلق بالرشكات االجنبية مراعاة ماورد يف كتاب البنك املركزي العراقي /دائرة
مراقب�ة الصريفة /قس�م مراقبة املصارف االس�المي ذي الع�دد ( )153/3/9يف  2020 /5/17املعمم بموجب كتاب
وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قسم االستشارات والتدريب ذي العدد  8566/7/4يف .2020/6/30
ثامنا ً  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
تاسعا – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
( -1رس�الة العطاء وملحق العطاء -2الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة
القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد ( )14-12من تعليمات ملقدمي العطاءات .
-3تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء -4.الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة
يف ورق�ة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات
املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه  .وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا  -يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احدى عرش  -اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة.
اثنى عرش  -للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس�ب
مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
ثالثة عرش -االلتزام بتفضيل رشاء املنتج املحيل من القطاعني العام او الخاص اس�تنادا اىل كتاب وزارة التخطيط
/دائرة العقود الحكومية العامة /قس�م االستش�ارات والتدريب املرقم  2118/7/4يف  2021/1/27ومرفقة قرار
مجلس الوزراء رقم  20لسنة 2021
اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة basra.gov.iq .
عىل مقدم العطاء مالحظة ما ييل :
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أربيل يضم العب ًا من الزوراء ويفاوض
حمرتف ًا أفريقي ًا

الزوراء يظفر بخدمات املهاجم
عيل يوسف

المستقبل العراقي /متابعة

أعل�ن الزوراء،تعاق�ده م�ع المهاجم علي
يوس�ف ،قادما من الش�رطة ف�ي صفقة
تمتد لموسم واحد.
وأب�رم ف�الح حس�ن ،رئي�س ال�زوراء،
الصفق�ة مع الالعب الش�اب الذي س�اهم
في حص�ول الش�رطة على لق�ب الدوري
الممتاز للموسم المنقضي.
وس�بق ليوس�ف أن مث�ل الق�وة الجوي�ة
في الموس�م قب�ل الماضي ،وخ�الل فترة
مش�اركاته بال�دوري المحل�ي نج�ح
ف�ي الظف�ر باللق�ب م�ع الق�وة الجوية،
والشرطة.
وسيعوض علي يوس�ف ،رحيل المحترف
الجزائ�ري له�واري بن طويل ،وس�يلعب
إلى جانب مهاج�م المنتخب العراقي عالء
عباس المنضم حديثا لصفوف الزوراء.

يذكر ان علي يوس�ف ،دخل في حس�ابات
الم�درب أيوب أوديش�و بع�د تعثر صفقة

مفاجأة ..دي يونج خيدع
برشلونة بعلم تني هاج!

انتقال مهند عبد الرحيم الذي فضل اللعب
مع القوة الجوية بالموسم المقبل.

هل عرض ساين خدماته
عىل ريال مدريد؟

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
وج�ه الدويل اإلس�باني ألفارو مورات�ا مهاجم أتلتيكو
مدريد ،صدمة قوي�ة إيل يوفنتوس االيطايل بخصوص
إمكانية انتقاله بشكل دائم إيل السيدة العجوز الصيف
الحايل.
كان ألفارو موراتا قد عاد إيل أتلتيكو مدريد ،مع ختام
املوسم املايض  ،2022-2021بعد قضاء موسمن عىل
سبيل اإلعارة.

ذك�رت صحيفة “أس” اإلس�بانية ،إن ألف�ارو موراتا
يش�عر بثقة كبرية يف بقاءه مع أتلتيكو مدريد بنسبة
 %99املوسم الجديد .2023-2022
واضاف�ت الصحيفة ،إن موراتا إتخ�ذ خطوات توحي
باس�تمراره م�ع أتلتيك�و مدري�د وع�دم االنتقال إيل
يوفنتوس بش�كل نهائي ،حيث قام بالفعل بتس�جيل
أطفال�ه يف إحدى مدارس العاصمة اإلس�بانية مدريد،
كم�ا انتق�ل إىل منزله بإس�بانيا ،فيما ينتظ�ر الالعب
وزوجته طفال رابعا.

أكملت ،إن ألفارو موراتا أبدي إعجابه بأداء األرجنتيني
دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو خالل معسكر اإلعداد
للموسم الجديد.
ش�ارك ألف�ارو مورات�ا يف  48مب�اراة م�ع يوفنتوس
بجميع املسابقات املوسم املايض وسجل  12هدفا.
جدي�ر بالذك�ر إن إدارة يوفنت�وس اش�رتطت إتم�ام
صفق�ة ألفارو موراتا بمبل�غ أقل من  35مليون يورو
قيم�ة خيار ال�رشاء املنصوص عليه ىف عقد اس�تعارة
الالعب املوقع بينهما منذ عامن.

ميالن جيهز عرضه الثالث لضم دي بروين اجلديد

المستقبل العراقي /متابعة

يواصل ميالن العمل عىل صفقة البلجيكي
ش�ارل دي كيتيلياري ،نجم كلوب بروج،
خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وسبق أن قدم ميالن عرضن لضم الالعب
البلجيك�ي ،بل�غ األول  20ملي�ون يورو،
باإلضافة إىل املتغريات ،بينما وصل الثاني
إىل  30مليون يورو ش�املة املكافآت ،لكن
رفضه كلوب بروج العرضن.
ً
ووفقا لصحيفة «الجازيتا ديللو سبورت»
اإليطالي�ة ،ف�إن مي�الن جاه�ز إلرس�ال
العرض الثالث لكلوب بروج ،والذي سيبلغ
 30مليون ي�ورو ،باإلضاف�ة إىل متغريات

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني ،األحد ،حقيق�ة عرض
خدم�ات األملان�ي لريوي س�اني ،نجم باي�رن ميونخ ،عىل
ريال مدريد ،خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وزعمت صحيفة «ماركا» اإلس�بانية ،من�ذ أيام أن ممثيل
س�اني عرض�وا الالعب ع�ىل ري�ال مدريد مؤخ�رًا ،ضمن
مفاوضات بيع لوكا يوفيتش ،إىل فيورنتينا.
ويعود ذلك إىل أن س�اني صاحب ال�� 26عامً ا يرتبط بعقد
مع نفس الوكالة التي تمثل لوكا يوفيتش.
ً
ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية ،فإن هذه
ً
األنب�اء غري صحيح�ة ،كما أن س�اني ال يفك�ر مطلقا يف
مغادرة بايرن ميونخ هذا الصيف.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن ري�ال مدريد ال يفك�ر ً
أيضا يف
التعاقد مع أي صفقة يف الهجوم حال ًيا ،إال يف حالة مغادرة
ماركو أسينسيو أو ماريانو دياز.
وس�يخوض الريال  3مباريات ودية يف األرايض األمريكية،
حي�ث س�يواجه برش�لونة يف الس فيجاس ،ث�م أمريكا يف
سان فرانسيسكو ،وأخريا يوفنتوس يف لوس أنجليس.
ويف الع�ارش من أغس�طس/آب القادم س�ينافس الفريق
امللكي عىل أول لقب يف املوسم ،وهو كأس السوبر األوروبي،
أمام آينرتاخت فرانكفورت يف هلنسكي (فنلندا).

بقيمة  5مالين يورو.
وأش�ارت الصحيفة اإليطالي�ة إىل أن هذا
الع�رض يق�ل بمليون�ي ي�ورو فقط عن
عرض ليدز يونايتد لضم دي كيتيلياري.
ويلق�ب دي كيتيلي�اري يف بلجيكا ب�»دي
بروين الجديد» ،بس�بب التشابه مع نجم
مانشسرت سيتي يف الجنسية واملركز.
وعان�ى ميالن يف مركز صانع األلعاب منذ
رحيل الرتكي هاكان تشالهانوجلو إىل إنرت
يف الصي�ف امل�ايض ،وع�دم تعويضه بأي
ً
هدفا
العب آخر.وأحرز دي كيتيلياري 18
مع كلوب ب�روج يف  78مب�اراة بالدوري،
وظه�ر ألول مرة م�ع منتخ�ب بلجيكا يف
نوفمرب/ترشين الثاني .2020

بايرن ميونخ :أعيننا مفتوحة لصيد دي ليخت

المستقبل العراقي /متابعة

أعرب أوليفر كان ،الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ ،عن
اعتقاده بأن هن�اك حاجة إىل الصرب يف صفقة انضمام
ماتياس دي ليخت ،مدافع يوفنتوس.
وقال كان ،يف ترصيح لتلفزي�ون صحيفة «بيلد»« :لقد
أجرينا محادثات وتبادلنا وجهات النظر».

وأضاف« :ماتياس العب مثري لالهتمام جدا جدا ،وكذلك
عىل مستوى عقليته أيضا .ويجب اآلن التمهل ومتابعة
كيف ستتطور املسألة برمتها».
يش�ار إىل أن�ه ت�ردد أن يوفنت�وس طل�ب  90ملي�ون
يورو لفس�خ العق�د مع دي ليخ�ت ( 22عام�ا) ،فيما
ع�رض بايرن  60مليون ي�ورو باإلضافة إىل  10مالين
مكافآت.

أول تعليق من إيكيتيكي بعد انضاممه إيل باريس سان جريمان

عل�ق هوج�و إيكيتيكي نج�م ملعب ريم�س الفرنيس ،عىل
انتقال�ه بش�كل رس�مي إيل باري�س س�ان جريم�ان خالل
الساعات القليلة املقبلة.
وق�ال إيكيتيك�ي يف ترصيح�ات للموق�ع الرس�مي للنادي،
«باريس ه�و اختيار قلبي ،مش�اعري مختلطة اآلن  ،هناك

الكثري من العواطف الجيدة  ،من الواضح أنني أش�عر بفرح
كبري وفخر باالنضمام إىل باريس س�ان جريمان  ،إنه لفخر
كبري أن أكون هنا».
واضاف إيكيتيكي»:أنا فرنيس ً
أيضا  ،إنه نادي بلدي  ،ثم إنه
ن�اد يتطور فيه أعظم الالعب�ن  ،حيث يوجد طاقم عمل ذو
ج�ودة وخ�ربة  ،والرغبة يف الفوز بجمي�ع األلقاب يف جميع
املسابقات  ،هنا كل متواجد التقدم واتطور».

حترك يوفنتوس جيرب إنرت
عىل قرار بشأن صفقة بريمر

المستقبل العراقي /متابعة

يواصل مسؤولو إنرت ميالن العمل عىل
التعاقد مع الربازييل جليس�ون بريمر،
مدافع تورينو ،خالل املريكاتو الصيفي
الجاري.
وينته�ي عق�د بريم�ر م�ع تورينو يف
صي�ف  ،2024لكن�ه يرغ�ب يف خوض
تجرب�ة جدي�دة ،خاص�ة بعدما حصد
جائ�زة أفض�ل مداف�ع بال�دوري اإليطايل
املوسم املنرصم.
ووفق�ا لصحيف�ة «توت�و س�بورت»
اإليطالي�ة ،ف�إن إن�رت كان ينتظر حس�م
انتقال ميالن سكرينيار إىل سان جريمان،
الستخدام أمواله يف صفقة بريمر.
وأش�ارت إىل أن دخول يوفنتوس يف سباق
التعاق�د م�ع بريم�ر ،جع�ل إن�رت يرسع
خطوات�ه لحس�م الصفق�ة ،قب�ل بي�ع
سكرينيار.

أعلن ن�ادي أربيل ،األح�د ،تعاقده مع العب
الوسط مؤيد عبد الباسط،
قادما من الزوراء يف صفقة
تمتد ملوسم واحد.
ويع�د عب�د الباس�ط م�ن
العنارص التي برزت بشكل
كبري يف املوسم املنقيض ونال
اإلش�ادة عقب املس�تويات
الثابتة مع الزوراء.
وس�بق لعب�د الباس�ط أن
مث�ل أندي�ة غ�از الش�مال
وزاخو والزوراء يف املواس�م
الس�ابقة ،وس�يلعب إىل
جانب نبيل صب�اح املنضم
حديثا ألربيل.
يذكر أن نادي أربيل ،تعاقد

موراتا يصدم أليجري ويوفنتوس اإليطايل

المستقبل العراقي /متابعة
ينفذ الهولندي فرينكي دي يونج ،العب وس�ط برش�لونة،
خدعة ضد النادي الكتالوني ،هذا الصيف ،بحس�ب تقارير
صحفية بريطانية.
وزعمت تقارير قبل أيام أن مانشس�رت يونايتد وبرشلونة
اتفق�ا عىل قيمة صفقة دي يونج ،لك�ن الالعب الهولندي
يرفض االنتقال ل»أولد ترافورد».
وقالت صحيف�ة «مريور» الربيطاني�ة ،إن مصادر مقربة
م�ن الالعب الهولن�دي تقول إنه يف حوار مس�تمر مع تن
هاج ،ويوافق عىل االنتقال ملانشسرت يونايتد.
وأش�ارت الصحيفة ،إىل أن دي يونج لم يكشف عن رغبته
بش�كل علن�ي ،العتقاده أن ه�ذا س�يضعف موقفه أمام
برش�لونة ،يف عملي�ة حصول�ه ع�ىل أموال�ه املؤجلة لدى
النادي.
وأوضحت أن أنباء صفق�ة دي يونج ،أثارت غضب الكثري
من مش�جعي يونايت�د ،الذين ال يفهمون س�بب مطاردة
العب يرص عىل البقاء مع برش�لونة ،لكن إدارة الشياطن
الحمر وتن هاج يعرفان جيدا إسرتاتيجية الهولندي.
وذك�رت أن دي يون�ج س�يوافق ع�ىل الصفقة وس�يغادر
برش�لونة بمجرد الحصول عىل أمواله املؤجلة لدى الفريق
الكتالوني.

المستقبل العراقي /متابعة

مؤخ�را م�ع جن�اح النف�ط جاس�م محمد،
إضاف�ة إىل مداف�ع ال�زوراء أحم�د حس�ن
مكنزي.

ويقود أربيل املدرب الس�وري نزار محروس
الذي ت�م تمديد عقده ،ويس�عى خالل فرتة
االنتق�االت الصيفي�ة الس�تقطاب عن�ارص
جدي�دة م�ن املحلي�ن
واملحرتفن للظهور بش�كل
قوي يف املوسم املقبل.
وكش�ف مص�در يف ن�ادي
أربي�ل ان الن�ادي يج�ري
محادث�ات م�ع مهاج�م
افريقي.
ونق�ل اع�الم الن�ادي ع�ن
املص�در قول�ه »:يف خت�ام
جهودنا لتعزيز نادي اربيل
للموسم الجديد من الدوري
العراقي اصبح مدير النادي
يف نق�اش م�ع مهاج�م
مح�رتف أفريق�ي» .دون
الكشف عن هويته.

وأوضح�ت أن جوس�يبي ماروت�ا ،املدي�ر
التنفي�ذي إلنرت ،س�يلتقي أوربانو كايرو،
رئي�س تورين�و ،الي�وم أو غ�دا لحس�م
الصفقة.
وذكرت أن إنرت مس�تعد لدف�ع  30مليون
يورو لتورينو ،م�ع إمكانية وضع الالعب
سيزار كاسادي ضمن الصفقة.
وقال�ت «توت�و س�بورت» إن الصفقة قد
تحسم أيضا عىل سبيل اإلعارة مع إلزامية
الرشاء ،باإلضافة إىل وضع متغريات تصل
بإجمايل السعر إىل  40مليون يورو.

تابع املهاجم الش�اب «ل�دي عائلة يف منطق�ة باريس  ،وقد
تابعت دائمًا باريس س�ان جريمان  ،كل هذا جعل رغبتي يف
االنضم�ام إىل ه�ذا النادي  ،إنه الخيار الصحيح بالنس�بة يل
أن أك�ون هن�ا ،لطاملا كانت لدي ثقة يف مس�تواي ويف نفيس
 ،حت�ى ل�و كنت أتطلع بش�كل خاص إىل التواج�د يف امللعب
وأظهر ما يمكنني فعله».
واصل «ه�ديف هو إس�عاد الجماهري الذين يأتون ملش�اهدة

املباريات  ،إنها طريقتي يف رؤية األشياء  ،أنا أحب جماليات
ك�رة القدم  ،وأعتقد أنني يف باريس أفضل مكان للعب بهذه
الطريق�ة  ،ثم هناك الجانب اإلحصائ�ي املهم للغاية يف كرة
القدم اليوم  ،والرغبة يف جعل الفريق جماعيا يتألق».
أنه�ي هوج�و إيكيتيكي ترصيحات�ه ،قائ�ال «عندما يكون
هن�اك توتر  ،عندما يكون هناك توقعات حويل وهو يدفعني
إلخراج أفضل ما لدي  ،أريد أن أظهر للجماهري أنني سأبذل

ليفاندوفسكي :بايرن سيبقى يف قلبي إىل األبد
المستقبل العراقي /متابعة
بعث البولندي روبرت ليفاندوفسكي ،مهاجم بايرن ميونخ ،برسالة إىل
جمهور النادي البافاري ،عقب اقرتابه من التوقيع لربشلونة.
وأعلن الناديان ،أمس السبت ،التوصل إىل اتفاق بشأن الصفقة ،لكن لم
يوقع املهاجم البولندي مع البارسا بعد.
ونرش ليفاندوفسكي صورة قميصه مع بايرن ،عىل شبكة «إنستجرام»،
وعلق عليها« :أود أن أش�كر زمالئي يف الفريق واملوظفن وإدارة النادي

وكل من دعمني دائما ،وساعدنا عىل الفوز باأللقاب».وأضاف« :فخور
بم�ا حققناه معا ..وقبل كل يشء ،أرغب يف ش�كر الجمهور الذي جعل
باي�رن ناديا اس�تثنائيا عىل هذا النحو .يرشفني أن أمضيت  8س�نوات
رائع�ة مع هذا الن�ادي وجمهوره ..وبايرن س�يبقى يف قلبي إىل األبد».
يذكر أن ليفاندوفس�كي يف طريقه حاليا إىل ميامي األمريكية (معسكر
البارس�ا) إلج�راء الكش�ف الطب�ي هن�اك ،وتوقي�ع عق�ود انتقاله إىل
برش�لونة.وقالت تقارير إن الصفقة بلغ�ت  45مليون يورو ،باإلضافة
إىل متغريات بقيمة  5مالين أخرى.

برشلونة يضحي بالزلزويل وجونزاليس لتحقيق حلم تشايف
المستقبل العراقي /متابعة

يعم�ل نادي برش�لونة ع�ىل التعاقد م�ع مدافع
جديد خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
ً
مجانا
وتعاقد البارسا مع أندرياس كريستينسن
ه�ذا الصيف ،عقب انتهاء عقده مع تش�يليس،
لكن تشايف هرينانديز ،مدرب برشلونة ،يرغب يف
ضم مدافع إضايف.

ً
ووفقا لصحيفة «سبورت» اإلسبانية ،فإن إدارة
برش�لونة منحت األولوية للصفقات الهجومية
يف األس�ابيع األخرية ،لكنها ترك�ز اآلن عىل ضم
مدافع جديد.
وأشارت إىل أن الفرنيس جوليس كوندي ،مدافع
إش�بيلية ،يعد اله�دف الرئي�يس اآلن يف مريكاتو
برشلونة.ويس�عى البارس�ا لخف�ض طلب�ات
إشبيلية ،الذي يشرتط نحو  65مليون يورو لبيع

كوندي ،من خالل وضع نيكو جونزاليس أو
عبد الصمد الزلزويل ضمن الصفقة.
وأوضحت أن تشيليس كان املنافس الرئييس
لربش�لونة يف صفقة كون�دي ،لكنه لم يقدم
أي عروض حتى اآلن.
وذكرت أن الوكيل الشهري خورخي مينديز،
من يتوس�ط ب�ن إش�بيلية وبرش�لونة،
لحسم صفقة كوندي.

وأوض�ح كان« :س�نواصل اإلبقاء ع�ىل أعيننا مفتوحة
بحي�ث يمكننا الرد يف أي وق�ت ،وال ينبغي أن ننىس أنه
طاملا كان ثمن صفقة روبرت (ليفاندوفسكي) مرتفعا
للغاي�ة ،فإن ذلك يعطينا مزيدا م�ن اإلمكانات ملواصلة
العمل يف سوق االنتقاالت».
وتردد أن ليفاندوفسكي ( 33عاما) سريحل عن بايرن،
لينتقل إىل برشلونة مقابل  50مليون يورو.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2647االثنين  18تموز 2022

امـضـاءات

مساحة للرأي

سعدية مفرح

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني

األمن الصحي

الكفاية

تس�تند االعم�ال وامله�ن يف أساس�ها عىل ش�هادة الش�خص وخربت�ه يف مجال
تخصص�ه وعمله والتي يكتس�بها من ما مىض من الس�نوات التي مارس فيها
اختصاصه تحت أس�اتذة متخصصون يف مجال عملهم ليكتسب خربة قد تفوق
خ�ربة اس�تاذه وال ض�ر يف ذلك كونها تع�ود ملهارة وش�طارة املتلق�ي للتعليم
وتوظي�ف امكانيات�ه العلمي�ة واملهنية يف خدمة مجال عمله ليكتس�ب ش�هرة
ُتميزه عن اقرانه ومجتمعه الوظيفي والعميل.
وبعمليه حسابية فأن خربة الشخص تخضع لعوامل كثرة منها علميه وعمليه
وفنيه وتقنيه يضاف لها املهارة يف التطبيق والتوظيف الصحيح لرتتيب أولويات
عمل�ه وال ش�ك ان كل عمل ناجح الب�د ان يمر بخطوات تراتبي�ه وتصاعديه قد
ال تخل�و م�ن الخطأ والتصحيح ثم الخط�أ والتصحيح وهذه ه�ي الفائده من
سنوات العمل يف مجال التخصص.
والي�وم نحن امام موضوع مه�م كان من الواجب الوطني واألخالقي ان نتطرق
له ودراس�ة جوانبه وطرحها لنضعها امام ذوي االختصاص ،وموضوعنا اليوم
يخت�ص بالعيادات الطبي�ة التجميلية والتي اصبح بعضه�ا عباره عن دكاكني
قصاب�ة يتم فيها اجراء عمليات قد تكون ُكربى يف مفهومها الطبي والعلمي اال
ان االس�تهتار والتهور ل�دى بعض األطباء حديثي العهد وم�ن الخريجني ُالجدد
ولي�س لديه�م خربه عملي�ه او علمي�ه يف مجال عمله�م مج�رد معلومات يتم
الحصول عليها من خالل اليوتيوب او املحارضات الصوتيه والتي يتصور نفسه
ان�ه اصبح عبق�ري يف القصابه الجراحي�ة التي تحتاج ابس�ط عملية من هذه
العملي�ات اىل تحضرات وفحوصات للضغط والس�كر ونبضات القلب ونس�بة
وفصيلة الدم وحضور اكثر من دكتور بعضهم مس�اعد والبعض االخر للتخدير
وممرض�ني وكادر متخصص لضم�ان نجاح العملية ولكن ه�ذه الفوىض التي
س�جلها بعض املس�تجدين الذين يتصورون انها لعبة بيل استيشن عندما يقوم
طف�ل صغر بقت�ل املحاربني خصومه يف اللعبه او ان يفوز بس�باق الس�يارات
ليصور نفسه انه اصبح بطالً ،هكذا هم فعالً يتصورون ان املوضوع بسيط وان
عمليات النحت والشد والحقن بالسوائل السامه من األمور البسيطه جدا ً والتي
يمكن تداركها عند حدوث الكارثه بالهروب من العيادة وكأن يشء لم يكن.
وإذ ان عملية الضبط الصحي هي من اختصاص الدوائر الصحية ونقابة األطباء
والتي تس�توجب زيادة عمليات التدقيق والتفتيش املستمر للعيادات وعدم ترك
مجال للعابثني بصحة البرش .وهنا البد ان يشرتك املواطن بالحفاظ عىل صحته
وعدم السماح ملن هب ودب بالتسلسل اىل أجسادهم التي انعم الله عليهم بنعمة
الكمال الخلقي ،وال يغرهم عروض املوت التي تروجها هذه العيادات التي تفتقر
ألبس�ط املقوم�ات الصحية ويصبحوا حقول تجارب تح�ت يد بعض املراهقني.
الي�وم نحتاج فعالً اىل زج املتاجرين بصحة املواطنني يف الس�جون ليكونوا عربة
مل�ن اعترب وعدم تكرار بعض املش�اهد املأس�اويه لذوي من ذه�ب ضحية هذه
االعمال التي جرمها القانون وافرد لها نصوص عقابية ملن يخالفها.
فق�د حددت املادة ( )35من قانون العقوب�ات العراقي صور الخطأ حيث نصت
ع�ىل (تكون الجريم�ة غر عمدي�ة اذا وقع�ت النتيجة االجرامية بس�بب خطأ
الفاعل سواء كان هذا الخطأ اهماال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او
عدم مراعاة القوانني واألنظمة واالوامر).
فمن هنا تبدء عملية االمن الصحي وصوالً لخلق مجتمع آمن صحياً.

مت�ى نكتفي مما نريد ومما نحب؟ متى نش�عر أننا وصلنا إىل قمة الكفاية؟
كيف نس�تطيع الشعور بهذه القمة ،واالكتفاء بها ،باعتبارها نهاية الرحلة
ّ
واملحط�ة الت�ي ينبغي التوقف فيها ،ولو قليالً ،لالس�تمتاع بما فيها ،أو ربما
البحث يف مخابئها الرسّية عن سعاد ٍة تنتظرنا؟
رأي�ت مقطع فيديو صغرا ً ّ
تع�رب فيه مدرّبة الحياة هال�ة كاظم عن رؤيتها
مفهوم الكفاية كما تفهمه ،وكما عرفته يف الحياة بنماذج ومواقع ومواقف
وحكايات وأش�خاص .ورغ�م أن املقطع صغر ج�داً ،ولم يتج�اوز الدقيقة
الواح�دة ،كما وصل إيلّ ،إال أنه كان كافيا ً جدا ً لتش�جيعي عىل التفكر يف هذا
املفه�وم ،باعتباره أس�لوب حيا ٍة كنت أمارس�ه م�ن دون أن أح ّدد مالمحه،
كما أوضحته الصديقة الرائعة هالة كاظم.ولهالة ،باإلضافة إىل ابتس�امتها
الس�احرة الحنون التي تهوّن كل صعب ،وتسهل كل معقد ،قدرة رهيبة عىل
تبس�يط املفاهيم الحياتية ،وتقديمها للناس بأسلوب السهل املمتنع .وربما
لهذا اش�تهرت بهذا النوع م�ن املقاطع والدروس التي تق� ّدم فيها خالصات
تجاربه�ا يف الحي�اة ،بعيدا ً ع�ن التعقيد ال�ذي يلجأ إليه كث�رون من مدرّبي
الحي�اة ،ألنهم يرون أن التعقيد يعني العمق ،فتكون غالبا ً النتيجة عكس�ية،
ألنه يؤ ّدي بهم غالبا ً إىل االفتعال واال ّدعاء .وهو ما جعل هذا النوع من املهام
اإلنس�انية يف اآلونة األخرة نوعا ً من االس�تعراض اللغوي ،القائم عىل التقليد
وتردي�د العبارات الجوفاء واملصطلحات الكب�رة ،من دون فهم حقيقي لها،
باإلضاف�ة إىل التعام�ل معها باعتباره�ا ّ
حصالة للنقود الس�هلة التي يمكن
اس�تخالصها من الباحثني عن حلول ال تكلفهم س�وى م�ا يدفعونه مقابلها
من أموال .وربما ،لهذه األس�باب وغرها ،فقدت تل�ك املهام بريقها القديم،
وجعل�ت كثري�ن ،وأنا منه�م ،ينفرون منه�ا! أما هالة كاظ�م فقد أخلصت
لعمله�ا الذي اعتربته أس�لوب حي�اة حقيقياً .ولذلك احتفظ�ت بقدرتها عىل
التأث�ر اللطيف يف حي�اة الناس ،مم�ن يتابعونها ويحبّ�ون كالمها الجميل.
ومما س�اعدها ع�ىل بلوغ تل�ك املكانة يف قل�وب محبّيها أنها غ�ر متكلّفة،
وأنه�ا صادقة ج�داً ،وهو ما تأك�دت منه من خالل س�ماعي كالمها الغارق
يف عفويتها الجميلة يف أثناء مش�اركتي لها يف بعض الغرف واملس�احات عىل
ّ
تق�دم هالة كاظم يف
تطبيق�ي «كل�وب هاوس» و»توي�رت» يف اآلونة األخرة.
كل نش�اطاتها العملي�ة العامة خالصات العمر ومواجي�ز التجارب من دون
ا ّدعاء لحكمة الحكماء ،وال فلس�فة الفالس�فة ،وال تعقي�دات املعقدين .أما
مقطعها األخر ال�ذي رأيته قبل قليل ،وو ّزعته عىل من أعرف من حويل ،وها
أن�ذا أكتب عنه اآلن ،فكان جميالً إىل الحد الذي جعلني أكرّر مش�اهدته أكثر
ً
كام�ال منها ،إال أنني
م�ن مرة .ورغ�م أنني كنت أس�تطيع أن أطلب املقطع
اكتفيت بتلك الثواني ،ربما ألنني أردت تطبيقها عمليا ً عىل استيعابي مفهوم
الكفاي�ة كما ق ّدمته هالة فيه .لقد اكتفيت أنا بدوري بتلك الثواني ،كي أفهم
رؤيتها الجميلة ملفهوم الكفاية مفتاحا ً لس�عادة البرش ،عندما يكتفون بما
ّ
يحق�ق لهم الرضا والس�عادة الداخلية ،من دون النظر إىل م�ا لدى اآلخرين،
ومن دون تضييع الجهود واألوقات يف الركض وراء أش�ياء أخرى نريدها ،وال
نعرف ملاذا ،ولس�نا متأكدين أساس�ا ً أنها ستضيف لس�عادتنا أي إضافة .بل
إن ما نبذله يف س�بيل الحصول عليها غالبا ً يبدو ظلمنا ألنفس�نا ،وإلمكاناتنا
املحدودة دائماً.

كـاريكـاتـير

عرب الفراعنة ..طريقة جراحية تعد االنجح الورام الدماغ

تشمل افتتاح متحفني ..العتبة العلوية تعلن خطتها
لزيارة عيد الغدير
اعلن�ت العتب�ة العلوية املقدس�ة ،امس
االحد ،ع�ن خطتها الخاص�ة لزيارة عيد
الغدي�ر االغ�ر والت�ي من تش�مل افتتاح
متحفني.
وقال عضو الهيأة االدارية للعتبة العلوية
س�ليم الجصاني »:نتوق�ع توافد ماليني
الزائرين بأكثر من الس�نوات املاضية هذا
العام بسببب تعايف املجتمعات من الوضع
الصحي وتخفيف اإلجراءات الوقائية».
واض�اف «هن�اك خط�ة للعتب�ة العلوية
املقدس�ة لخدم�ة الزائري�ن تنقس�م اىل
{خدمي�ة وثقافي�ة} ،بالنس�بة للخدمية
من مضامينها تهيئة مس�احات واسعة
للزائري�ن وزي�ادة بحركة اآللي�ات النقل
ألماك�ن قريبة وموجبات الضيافة ب� 25
ألف وجبة» .وتابع الجصاني «أما الخطة
الثقافية تشمل مهرجان الغدير وأسبوع
ال�والء وضمنها فعالي�ات واقامة مؤتمر
علمي وبحثي من داخل وخارج العراق».
واشار اىل «مؤتمر اإلمام عيل {عليه السالم}

ومحافل قرانية للرجال والنس�اء ونثر ورود
طبيعية عىل الزائرين يف ليلة املناسبة وهبوط

نبات عشبي جينبنا اإلفراط يف تناول الطعام

أعلنت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا ،خبرة التغذية الروس�ية ،أنه بإضافة نبات
عش�بي واح�د إىل الطعام يمكننا تجنب اإلفراط يف تن�اول الطعام ،ألنه يعزز
الشعور بالشبع.
وتش�ر الخبرة يف حديث صحفي إىل أن الرغبة باالس�تمتاع بتناول الطعام،
قد تكون س�ببا رئيس�يا يف زيادة الوزن .لذلك يمكن تعزيز الش�عور بالشبع
بإضافة نوع واحد من التوابل إىل الطعام.
وتقول« ،غالبا ما يرجع الس�بب الرئييس لإلف�راط يف تناول الطعام إىل كونه
مصدرا س�هال للحصول عىل املتعة .ولكن هن�اك طريقة للحصول عىل مزيد
م�ن املتعة مع تناول كمية أقل من الطعام .وذلك بإضافة النعناع إىل الطعام
أو الرشاب».
وتضي�ف ،يظهر الش�عور باملتعة من تن�اول الطعام ،بفضل إفراز الجس�م
لهرم�ون الس�عادة -االندورف�ني .والنعناع يحت�وي عىل مادة تحف�ز إنتاج
وإفراز هذا الهرمون .وتق�ول« ،يحتوي النعناع عىل زيوت طيارة فيها مادة
املنتول ،التي تحفز إنت�اج وإفراز هرمون األندورفني ،الذي يلعب دورا مهما
يف تنظيم املزاج كما أنه مس�ؤول عن الشعور بالجوع والشبع .أي أن الدماغ
يتفاعل عند تناول النعناع مع الطعام ،ما يظهر لدى الش�خص ش�عورا بأن
حدث�ا بهيج�ا وممتعا قد وقع .ويمكن أن يعطي الش�عور بالبهجة أكثر من
تناول كميات كبرة من الطعام».

العراقـي

مظلي�ني ،باالضاف�ة اىل وافتت�اح متحف�ني
للنفائس وللحضارة االسالمية».

خلصت دراسة علمية حديثة
إىل أن طريقة فرعونية قديمة
يف إج�راء عملي�ة جراحية يف
الدماغ قد تنق�ذ آالف املرىض
س�نويا ،بص�ورة أفض�ل من
األدوية الحديثة.
وبحس�ب التفاصي�ل الت�ي
نرشتها صحيفة «دييل ميل»
الربيطاني�ة ،ف�إن الطريق�ة
الفرعوني�ة يف إج�راء العملية
الجراحي�ة تقوم ع�ىل إحداث
ثق�ب يف الجمجم�ة لتقليص
حج�م األورام املوج�ودة فيه
والضغط عىل الدماغ.
وقال�ت الدراس�ة إن امل�رىض
الذين يخضعون لهذه العملية
الجراحية التي تس�مى «قطع القحف املخفف
للضغ�ط» ،لديهم الفرص�ة يف البقاء أكثر عىل
قي�د الحياة بمق�دار الخمس مقارن�ة بأولئك
الذين اعتمدوا عىل األدوية فقط.
وذك�ر استش�اري جراح�ة األعص�اب ،يف
مستشفى أدينربوك يف كامربيدج ،الربوفيسور
بيرت هاتشينس�ون ،وهو الذي قاد الدراس�ة:

«ب�ال أدن�ى ش�ك ،العملية ق�ادرة ع�ىل إنقاذ
األرواح».
ويدخل املستش�فيات يف بريطاني�ا نحو 160
ألف شخص سنويا ،نتيجة إصابات يف الدماغ،
غالبا بسبب االصطدام والسقوط.
وعندما يصاب الدماغ ،تتجمع الس�وائل داخل
الجمجم�ة ،مما يؤدي إىل حدوث ضغط يمكن
أن يحد من تدفق الدم ،وهذا مما يؤدي بدوره

خرب سار هلؤالء املرضى ..مرشوب حيد من السكر بالدم بدقائق
قد يكون كوب عصر منعش وبارد هو الحل
األمث�ل خالل موج�ة الحر يف فص�ل الصيف،
مع ذلك فإن عصائ�ر الفاكهة عادة ما تكون
ممنوع�ة بالنس�بة مل�ن يعان�ون م�ن مرض
الس�كري من الن�وع  ،2ألنها يمك�ن أن ترفع
مستويات السكر يف الدم.
إال أن بحثا ً حديثا كشف أن مرشوبا واحدا ً قد
يكون اس�تثنا ًء ،ألنه قد يعم�ل عىل انخفاض
مستويات الس�كر يف الدم ،وفق تقرير نرشه
موقع «إكسربس».عصر الرمان
فقد بحثت دراسة يف آثار تناول جرعة واحدة
من عصر الرمان س�عة ثمانية أونصات عىل
مستويات السكر يف الدم.
ّ
وجن�د الباحث�ون  21ف�ردا يتمتع�ون ب�وزن

صحي وطبيعي ،وتم إخبارهم بشكل عشوائي
ب�رشب املاء وعص�ر الرمان وم�رشوب قائم
ع�ىل املاء ملطابق�ة محتوى الس�كر يف عصر
الرمان.
يف ح�ني أن تن�اول امل�اء ل�م يغر مس�تويات
الس�كر يف ال�دم ل�دى أي مش�ارك ،فقد حقق
عصر الرمان نتائج واعدة ،وفق البحث الذي
ُن�رش يف مجل�ة Current Developments in
،Nutrition
وتع�رض أولئ�ك الذين يعانون م�ن انخفاض
األنس�ولني يف ال�دم أثن�اء الصي�ام النخفاض
كبر يف غلوكوز الدم لديهم خالل  15دقيقة.
تنظم عملية التمثيل الغذائي
فيما خلص البحث إىل أن النتائج التي توصلوا

إليها تش�ر إىل أن املكونات املوجودة يف عصر
الرم�ان من املحتمل أن تنظ�م عملية التمثيل
الغذائي للغلوكوز لدى البرش.
يش�ار إىل أن الرمان يحتوي عىل نس�بة عالية
من األنثوسيانني ،وهي أصباغ تعطي العصر
لون�ه املمي�ز ،وه�ذه األش�ياء الجي�دة غنية
بمضادات األكسدة.
يحت�وي الرم�ان ع�ىل نس�بة عالي�ة م�ن
األنثوس�يانني  ،وه�ي أصباغ تعط�ي العصر
لون�ه املمي�ز  ،وه�ذه األش�ياء الجي�دة غنية
بمضادات األكسدةعصر الرمان (آيستوك)
وتقول إحدى النظريات إن مضادات األكسدة
ق�ادرة عىل االرتباط بالس�كر وتمن�ع التأثر
الكبر عىل مستويات األنسولني لديك.

نبه من اخلدعة اخلبيثة
واتساب ُي ّ

أعلنت إدارة تطبيق التواصل الفوري «واتساب» أن
فريق األمن لديها اكتش�ف أخ�را برامجا ً خبيثا ً تم
اخف�اؤه داخل تطبيق ُيدع�ى «.»Hey WhatsApp
وأش�ار رئي�س «واتس�اب» ،ويل كاث�كارت ،إىل أن
ه�ذا التطبي�ق ت�م تصميمه م�ن قبل جه�ة ُتطلق
عىل نفسها اس�م « ،»HeyModsوهو يقوم بإيهام
املس�تخدمني أنه�م س�يحصلون عىل مي�زات غر
مس�بوقة يف التطبي�ق بمج�رد تحميله�م برنامجا

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

ً
الحق�ا ان األمر مجرد
« ،»Hey WhatsAppليتب�ني
«خدعة خبيث�ة» هدفها رسق�ة املعلومات املخزنة
عىل هواتف مس�تخدمي «واتساب» .ويقول هشام
محمد ،الخب�ر يف التكنولوجيا ،يف حديث صحفي»
إن ضحاي�ا هذا التطبيق هم فقط من مس�تخدمي
الهوات�ف العاملة بنظام «أندرويد» ،حيث إن «Hey
 ،»WhatsAppكان متوف�را ً للتنزي�ل خ�ارج متجر
«غوغ�ل ب�الي» بعيدا ً ع�ن الرقاب�ة الت�ي توفرها

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

«غوغل» يف متجرها ،داعيا ً املستخدمني إلزالته فورا ً
ودون اي ت�ردد .وأش�ار محم�د إىل أن إدارة تطبيق
«واتس�اب» عادة ما تتجاهل التطرق اىل هذا النوع
من التطبيقات ،إال أن املخاطر الكبرة التي يحملها
« »Hey WhatsAppدفع برئي�س التطبيق للتدخل
ش�خصيا ً والتحذير م�ن مخاطره والتش�ديد عىل
رضورة اس�تخدام النسخة األصلية من «واتساب»
املوجودة عىل «غوغل بالي» و»آب ستور».
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إىل انتش�ار امل�وت ب�ني خاليا
الدماغ ،وعليه يفقد اإلنس�ان
الذاكرة ويصيبه الشلل وربما
يفقد حياته.
وغالب�ا م�ا يج�ري معالج�ة
هذه املش�كلة ع�رب األدوية،
لك�ن إذا ل�م تفل�ح يف حله�ا،
يلجأ األطب�اء إىل جراحة فتح
ثق�ب يف الجمجم�ة لترصيف
السوائل الزائدة.
لكن ه�ذه املمارس�ة الطبية
لم تكن ش�ائعة ،نظرا لوجود
دراس�ات خلص�ت إىل وج�ود
مخاط�ر صحي�ة تنط�وي
عليها.إال أن الدراسة الجديدة
التي أجريت عىل  408مرىض،
ون�رشت يف دوري�ة «»JAMA Neurology
وصل�ت إىل نتيج�ة أخرى.وقالت الدراس�ة إن
أولئك الذي�ن خضعوا للعملي�ة الجراحية عىل
الطريق�ة الفرعونية كانت احتم�االت النجاة
ملدة عام�ني لديهم أكثر بنس�ة  ،% 21مقارنة
مع أولئك الذي�ن اكتفوا باألدوية ،وكان لديهم
أيضا فرصة أكرب يف التعايف.

قلب ينبض يف الفضاء ..تردد غامض
حيري العلامء

أث�ار تردد جديد م�ن الفضاء العميق فضول العلماء بع�د أن التقطوا صوتا
يشبه نبضات القلب.
ويطل�ق عىل هذه الرتددات اس�م «تدفق�ات الراديو الرسيع�ة» (fast radio
 )burstأو « »FRDاختصارا.
وذك�ر موق�ع « »Sciencealertأن الصوت الذي التق�ط مؤخرا ،والذي أطلق
علي�ه اس�م « ،»20191221Aليس رسيعا بتاتا ،فع�ىل الرغم من أن مدته ال
تتجاوز ثالث ثوان ،إال أنه أطول بألف مرة من التدفقات األخرى.
وتمكن جهاز االستش�عار عن بعد ،»CHIME« ،بالتقاط الرتدد يف ديس�مرب
كان�ون االول ع�ام  ،2019لي�درك العلماء ف�ورا بأنهم اكتش�فوا أمرا غريبا
للغاية .وتش�كل ظاهرة « »FRDواحدة من أكث�ر الظواهر الفلكية إثارة ،إذ
تندفع إشعاعات الراديو بشكل هائل من الفضاء القائم بني املجرات.
ويش�ر املوقع العلم�ي أنه وخالل مدة زمني�ة ال تتعدى أجزاء م�ن الثانية،
تطلق هذه الظاهرة طاقة تساوي  500مليون نجم مثل شمسنا.
ولي�س من املعتاد أن تلتقط موجات « »FRDمتتالية ،فهي تش�كل يف العادة
ت�رددا واحدا يدوم أجزاء من الثانية ،ويعتمد يف التقاطه تلس�كوب موجه يف
االتجاه الصحيح ،أي بالصدفة.
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