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وزير الزراعة
حيدد عاملني أديا خلسارة مشاريع
ص3
الـدواجـن

يسجل  17ألف
العراق ّ
جراء احلوادث املرورية
حالة وفاة ّ
ص2
خالل أربع سنوات

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
أم�س الثالث�اء ،الجلس�ة االعتيادي�ة السادس�ة
والعرشي�ن ملجلس الوزراء ،جرت فيها مناقش�ة
تط�ورات األوض�اع العامة يف البلاد ،وبحث عدد
من امللفات الحيوية ذات الصلة بتقديم الخدمات
للمواطنني.
وش�هدت الجلسة اس�تضافة املخوّل بصالحيات
الوزير إلدارة وزارة الكهرباء ،الذي أطلع املجلس
عىل الوضع الحايل للكهرباء.
ويف ه�ذا الصدد ش� ّدد الكاظمي على بذل اقىص
الجه�ود لإلرساع بمعالجة بعض املش�كالت التي
تواج�ه منظومة الكهرباء حالياً ،ووجّ ه العاملني
بالوزارة وفرق الصيانة برسعة معالجة العوارض
التي تعاني منها الشبكة وأي خلل يطرأ عليها.
وناقش مجل�س ال�وزراء الخطة االستراتيجية
املركزي�ة (القصيرة ،واملتوس�طة ،وطويل�ة
األمد) ل�وزارة الكهرباء ،ووجّ ه بعرض الدراس�ة
يف اجتم�اع مشترك للمجل�س ال�وزاري للطاقة
واالقتصاد والكهرباء خلال مدة أقصاها عرشة
أي�ام ،وتعرض النتائج يف جلس�ة مجلس الوزراء
املقبلة.
واس�تعرض وزي�ر امل�وارد املائي�ة عملي�ة رف�ع
التجاوزات عىل الحصص املائية ،واملشكالت التي
تواجه العاملني املكلفني برفعها.
وق�د وجّ ه القائد العام للقوات املس�لحة ،القوات
األمني�ة املختصة بتقديم الدعم الكامل والحماية
لك�وادر وزارة امل�وارد املائي�ة يف حملته�ا لرف�ع
التجاوزات ملواجهة حالة الشحة املائية.

التفاصيل ص2

الساعدي يعلن استمرار العمليات ضد اإلرهاب :لـم يعد يشكل أي هتديد أو خطر

توجيهات من رئيس أركان اجليش للقوات يف دياىل :اضغطوا عىل اإلرهـاب

ص2

ص2

حيدد رشط ًا لعقد جلسة
نائب رئيس الربملان ّ
انتخاب رئيس اجلمهورية

بغداد  /المستقبل العراقي
ح� ّدد نائ�ب رئي�س مجل�س الن�واب
ش�اخەوان عب�د الل�ه أحم�د ،أم�س
ً
رشط�ا لعق�د جلس�ة انتخاب
الثالث�اء،
رئي�س الجمهوري�ة ورئي�س ال�وزراء،
مش�ددا ً عىل رضورة استمرار الحوارات
والتفاهم�ات واالتف�اق على اختي�ار
وترشيح الش�خصيات لرئاستي الوزراء
والجمهورية.
وق�ال نائ�ب رئي�س مجلس الن�واب ،يف
بيان صدر عن مكتبه ،وتلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،إن «اجتم�اع

بوتني يف ضيافة السيد خامنئي :مواقفنا متطابقة
بغداد  /المستقبل العراقي

عق�د الرئيس ال�رويس فالديمري بوتين واملرش�د اإليراني
األعىل السيد عيل خامنئي اجتماعهما يف العاصمة اإليرانية
طهران ،يف مقر إقامة رئيس الجمهورية اإلسالمية.
وأف�ادت وكالة «تس�نيم» اإليرانية بأن بوتين ،الذي وصل
عرص الثالثاء إىل طهران« ،توجه فور وصوله إىل مؤسس�ة
رئاس�ة الجمهورية والتقى رئيس الجمهورية اإلسلامية
اإليرانية إبراهيم رئييس».
وبح�ث الرئيس�ان تعزيز العالق�ات يف مختل�ف املجاالت،
بم�ا يف ذلك الطاقة والنقل والتب�ادل التجاري ،والتطورات
اإلقليمي�ة .ووص�ف مس�اعد بوتين ي�وري أوش�اكوف
املحادث�ات بأنها مهم�ة للغاية .ويف إيجاز عش�ية زيارته
لطهران ،أش�ار إىل أن «هذا سيكون االجتماع الخامس بني

كربالء تطلق
الـروابـط اخلـاصـة بفـرص
التعيينات
ص3

الرئي�س الرويس واملرش�د األعلى ،وقد تطور ح�وار مغلق
بينهما ح�ول أكثر القضاي�ا إلحاحا يف العالق�ات الثنائية
والوطنية وعىل جدول األعمال الدويل».
وأض�اف أوش�اكوف أن «املحادث�ات بين بوتين والزعيم
اإليران�ي كقاعدة عام�ة ،ذات طبيع�ة مفاهيمية ،وهناك
تبادل حر تماما لآلراء مع تغطية واس�عة لجميع مشاكل
الساعة وتحليل للوضع العام يف العالم».
وش�دد عىل أن «مواقفن�ا متقارب�ة أو متطابقة يف معظم
القضايا».
وم�ن املق�رر أن يعقد بوتين اجتماعا ثنائيا م�ع الرئيس
الرتكي رجب طي�ب أردوغان ،قبل قمة ثالثية لقادة الدول
الضامنة للتسوية السورية.
وم�ن املتوق�ع أن يتبن�ى الق�ادة عق�ب املحادث�ات ،بيانا
مشرتكا عن قمتهم.

رئاس�ة املجلس الذي عقده يوم أمس يف
القاعة الدس�تورية مع رؤس�اء وممثيل
الكتل السياس�ية كان الهدف منه إعادة
أعمال ونش�اطات املجلس بع�د العطلة
الترشيعي�ة ،واس�تكمال ع�دد أعض�اء
اللج�ان بالن�واب الج�دد واالتف�اق عىل
جدول األعمال وإدراج القوانني».
وأض�اف أن «املجلس ل�ن يكون طرفا ً يف
الخالفات واملشاكل ،وطاملا فشلت بعض
القوى السياسية يف االتفاق عىل شخصية
وطنية لرئاسة الوزراء قادرة عىل قيادة
البل�د يف الظ�رف الح�ايل وه�ذه املرحلة
الصعبة» .وتابع أن «هناك ولألس�ف من

يحاول زج املؤسسة الترشيعية يف األزمة
ورمي الكرة يف س�احتها ،وما حصل من
انس�داد ومعطي�ات س�ابقة واختلاف
األط�راف يف املواق�ف عق�دت املش�هد
الس�يايس» .وأك�د أن «مجل�س الن�واب
ينأى بنفس�ه عن الرصاعات والخالفات
السياس�ية ،ويح�رص على اإلرساع
بتش�كيل الحكومة وع�دم تحديد موعد
النتخاب رئيس الجمهورية ما لم يسبقه
اتفاق سيايس خارج املجلس ،واستكمال
االس�تحقاقات الدس�تورية» .وأشار إىل
أنه «أمام املجلس واجبات ومهام كبرية
تتعلق بالترشيعات والقوانني املهمة التي

تمس حياة املواطنين وتقديم الخدمات
األساسية».
ودع�ا عبد الله الق�وى الوطنية وأطراف
العملية السياسية إىل «رضورة استمرار
الح�وارات والتفاهم�ات واالتف�اق عىل
اختيار وترشيح الش�خصيات لرئاستي
ال�وزراء والجمهوري�ة ،حت�ى يتنسى
ملجلس الن�واب القي�ام ب�دوره وامليض
باإلج�راءات القانوني�ة وف�ق الدس�تور
والنظام الداخيل وتحديد جلسة انتخاب
رئي�س الجمهوري�ة وتكلي�ف مرش�ح
الكتلة األكرب».

التفاصيل ص2

وزير الداخلية حيرض حفل خترج الدورة  ٦٨يف عامدة كلية الرشطة

مرسور بارزاين وسفري فرنسا يناقشان «املشاكل» بني أربيل وبغداد

وكالة االستخبارات :إحباط رسقة  500الف لرت من النفط بعدد من املحافظات

الدفاع املدين تصدر
حتذيرات وإرشادات مع ارتفاع
درجات احلرارة
ص3

طهران :توقيع أول
اتفاقية طويلة األمد مع العراق
بمجال الكهرباء
ص3

مدرب الشباب
يكشف طموح املنتخب يف
البطولة العربية
ص7

ص8

ص2
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الرافدين يطلق سلفا جديدة لثالث رشائح :تصل اىل  50مليونا
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن مرصف الرافدين ،أمس الثالثاء ،إطالق وجبة جديدة من سلف
املوظفني والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،انه «ت�م إطلاق وجبة جدي�دة من س�لف املوظفني
والعقود ومنتس�بي الدفاع والداخلي�ة التي تبدا من  ٥مليون وحتى
 ٥٠مليون بالنس�بة للموظفني واملنتسبني و سلف العقود تبلغ  ٥و
 ١٠مليون» ،مشيرا ً إىل انه» بعد استكمال كافة اجراءات املنح وفق
الضواب�ط والتعليمات حيث يكون التقديم عىل الس�لف عن طريق
فروع املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات».
واضاف ان «الفروع مازالت مس�تمرة يف استقبال طلبات معامالت
الرتويج عن السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية».
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ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى
الكاظمي ،أمس الثالثاء ،الجلسة االعتيادية
السادس�ة والعرشين ملجلس الوزراء ،جرت
فيها مناقش�ة تطورات األوض�اع العامة يف
البالد ،وبحث عدد من امللفات الحيوية ذات
الصلة بتقديم الخدمات للمواطنني.
وش�هدت الجلس�ة اس�تضافة املخ�وّل
بصالحي�ات الوزي�ر إلدارة وزارة الكهرباء،
ال�ذي أطل�ع املجل�س على الوض�ع الحايل
للكهرباء.
ويف هذا الصدد ش ّدد الكاظمي عىل بذل اقىص
الجهود لإلرساع بمعالجة بعض املش�كالت
التي تواجه منظومة الكهرباء حالياً ،ووجّ ه
العاملني بال�وزارة وف�رق الصيانة برسعة
معالجة العوارض التي تعاني منها الشبكة
وأي خلل يطرأ عليها.
وناقش مجلس الوزراء الخطة االسرتاتيجية
املركزي�ة (القصرية ،واملتوس�طة ،وطويلة
األم�د) ل�وزارة الكهرب�اء ،ووجّ �ه بع�رض
الدراس�ة يف اجتم�اع مشترك للمجل�س
الوزاري للطاقة واالقتصاد والكهرباء خالل
مدة أقصاها عرشة أيام ،وتعرض النتائج يف
جلسة مجلس الوزراء املقبلة.
واس�تعرض وزير املوارد املائية عملية رفع
التجاوزات عىل الحصص املائية ،واملشكالت
التي تواجه العاملني املكلفني برفعها.
وق�د وجّ �ه القائد الع�ام للقوات املس�لحة،
الق�وات األمني�ة املختص�ة بتقدي�م الدعم
الكام�ل والحماي�ة لك�وادر وزارة امل�وارد
املائية يف حملتها لرفع التجاوزات ملواجهة حالة الش�حة
املائي�ة .ووجّ ه الكاظمي القي�ادات األمنية كافة باتخاذ
جمي�ع اإلجراءات املطلوبة لغ�رض رسعة إلقاء القبض
عىل الش�خص الذي قام باالعتداء بطل�ق ناري عىل أحد
كوادر الوزارة يف محافظة واسط ،وتقديمه للعدالة لينال

جزاءه العادل.
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي ،وإجراءات
وزارة الصح�ة يف مواجهة جائحة كورون�ا ،وإجراءاتها
ملواجهة ارتفاع نس�بة اإلصابات بني صفوف املواطنني،
وتوفري كل املستلزمات املطلوبة.
وبعد مناقش�ته املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال،

أصدر مجلس الوزراء القرارات اآلتية:
أوالً /املوافقة عىل إضافة (أجهزة الطباعة واالستنساخ
واملواد القرطاسية) إىل قرار مجلس الوزراء ( 137لسنة
.)2022
وكان الق�رار املذكور قد خ�وّل وزارة الرتبية واملديريات
العامة للرتبية يف املحافظات صالحية رشاء وتهيئة املواد

(ماء ،ووقود ،ومول�دات ،ومراوح هوائية)
للمراكز االمتحانية من تخصيصات (أجور
االمتحان�ات) للس�نة الحالي�ة،2022/
اس�تثنا ًء من منش�ور وزارة املالي�ة املرقم
بالع�دد ( ،)133133امل�ؤرخ يف 27كان�ون
األول ،2021واس�اليب التعاق�د املنصوص
عليه�ا يف امل�ادة ( )3من تعليم�ات العقود
الحكومية ( 2لسنة .)2014
ثاني�اً /إق�رار توصي�ة املجل�س ال�وزاري
لالقتصاد بحسب ما يأتي:
 الرتي�ث يف إص�دار إج�ازات التصدي�رللمواد العلفية (الش�عري العلف�ي ،والتبن،
والجت ،والنخالة من مخلفات الذرة) إىل 1
ترشي�ن األول  ،2022لتمكني مربي الثروة
الحيواني�ة م�ن الحص�ول على الكمي�ات
الكافي�ة من األعلاف ،ولتخفي�ف األعباء
ع�ن كاهلهم ،والحفاظ عىل توازن أس�عار
اللح�وم واملنتج�ات الحيوانية يف األس�واق
املحلي�ة ،بحس�ب ما ج�اء يف كت�اب وزارة
الزراعة املرقم بالع�دد (م ت م)337/22/
املؤرخ يف  25أيار .2022
ثالث�اً /املوافق�ة على اس�تثناء مشروع
(تأهيل مطار املوصل الدويل) من اس�اليب
التعاقد يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
( 2لس�نة  ،)2014وتعليمات تنفيذ املوازنة
االتحادية النافذة.
رابع�اً /املوافق�ة عىل تعديل ق�رار مجلس
ال�وزراء ( 423لس�نة  )2021ليصب�ح
كاآلتي:
 تويل وزارة الدفاع/قي�ادة القوة البحريةالتعاق�د لتش�ييد  3زوارق بحري�ة لخف�ر
الس�واحل ،وتتوىل رشكات وزارة النفط الرابحة لتمويل
املرشوع (كونه يخدم منش�آتها النفطية) ،بعد أن تدرج
وزارة التخطي�ط املشروع ضم�ن تخصيص�ات وزارة
الدف�اع؛ لضمان إم�كان التمويل واإلنف�اق يف حال تعذر
رشكات وزارة النفط عن استكمال التمويل.

حيدد رشط ًا لعقد جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية
نائب رئيس الربملان ّ

بغداد  /المستقبل العراقي

ح ّدد نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان
عبد الل�ه أحمد ،أمس الثالثاء ،رشطا ً لعقد
جلس�ة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس
ال�وزراء ،مش�ددا ً على رضورة اس�تمرار
الح�وارات والتفاهم�ات واالتف�اق على
اختيار وترش�يح الش�خصيات لرئاس�تي
الوزراء والجمهورية.
وقال نائب رئيس مجل�س النواب ،يف بيان
صدر عن مكتبه ،وتلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه ،إن «اجتماع رئاس�ة املجلس

وكالة االستخبارات:
إحباط رسقة  500الف لرت من
النفط بعدد من املحافظات
كش�فت وكــال�ة االس�تخـــبارات
والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة
الداخلية ،ع�ن احب�اط عملية لرسقة
املنتوجات النفطية بنحو  ٥٠٠الف لرت
وضبط  11موقع�ا ً مخالفا ً يف عدد من
املحافظات.وذك�رت الوكال�ة يف بيان،
عن »:ضبط ( )٢٤عجلة والقاء القبض
عىل س�ائقيها ،فضال عن ضبط خرق
يف احد االنابيب الناقلة قرب احد االبار
النفطية تس�تخدم للمتاج�رة وتدوير
النفط ومشتقاته بصورة غري رسمية
يف ع�دد م�ن املحافظات».واضاف�ت،
أن «هذه املواق�ع النفطية تبينت غري
مرشوعة وتستخدم للمتاجرة وتدوير
النف�ط ومش�تقاته وتحت�وي على
خزانات حديدية وبالستيكية مختلفة
األحج�ام بداخله�ا منت�وج نفط�ي
وبكميات مختلفة ضم�ن محافظات
( بغ�داد _ دي�اىل _ كرك�وك _ صلاح
الدين _ البرصة )».واش�ارت الوكالة،
اىل «تمك�ن مفارز الوكال�ة من ضبط
عجلات ن�وع صهاري�ج وحوضيات
محملة بالنفط ومشتقاته بصورة غري
رس�مية والقبض عىل سائقيها ،حيث
تم ضبطها اصولي�ا ضمن محافظات
( البصرة وبغ�داد وكرك�وك والنجف
االرشف وبابل و النب�ار وصالح الدين
ونينوى ).

الذي عقده يوم أمس يف القاعة الدستورية
مع رؤس�اء وممثيل الكتل السياس�ية كان
الهدف منه إعادة أعمال ونشاطات املجلس
بع�د العطل�ة الترشيعية ،واس�تكمال عدد
أعضاء اللجان بالنواب الجدد واالتفاق عىل
جدول األعمال وإدراج القوانني».
وأض�اف أن «املجل�س ل�ن يك�ون طرفا ً يف
الخالفات واملش�اكل ،وطاملا فشلت بعض
القوى السياس�ية يف االتفاق عىل شخصية
وطنية لرئاس�ة الوزراء ق�ادرة عىل قيادة
البل�د يف الظ�رف الح�ايل وه�ذه املرحل�ة
الصعبة».

وتاب�ع أن «هن�اك ولألس�ف م�ن يح�اول
زج املؤسس�ة الترشيعي�ة يف األزمة ورمي
الكرة يف س�احتها ،وما حصل من انس�داد
ومعطي�ات س�ابقة واختلاف األطراف يف
املواقف عقدت املشهد السيايس».
وأكد أن «مجلس النواب ينأى بنفس�ه عن
الرصاعات والخالفات السياسية ،ويحرص
على اإلرساع بتش�كيل الحكوم�ة وع�دم
تحدي�د موعد النتخاب رئي�س الجمهورية
ما لم يسبقه اتفاق سيايس خارج املجلس،
واستكمال االستحقاقات الدستورية».
وأش�ار إىل أن�ه «أم�ام املجل�س واجب�ات

ومهام كبرية تتعلق بالترشيعات والقوانني
املهمة التي تمس حي�اة املواطنني وتقديم
الخدمات األساسية».
ودعا عب�د الله الق�وى الوطني�ة وأطراف
العملية السياس�ية إىل «رضورة اس�تمرار
الح�وارات والتفاهم�ات واالتف�اق على
اختيار وترش�يح الش�خصيات لرئاس�تي
ال�وزراء والجمهورية ،حتى يتنىس ملجلس
الن�واب القيام بدوره واملضي باإلجراءات
القانونية وفق الدس�تور والنظام الداخيل
وتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
وتكليف مرشح الكتلة األكرب».

وأوض�ح أن «مجل�س الن�واب ال يفض�ل
عقد جلس�ات انتخاب رئي�س الجمهورية
وتكلي�ف ش�خصية لرئاس�ة ال�وزراء م�ا
لم يس�بقه اتفاق س�يايس خارج املجلس
ألن ذل�ك س�يؤدي إىل التعقي�د واملزي�د من
الخالفات».
ولف�ت إىل أن «مجل�س الن�واب ل�ن يكون
س�احة لتعمي�ق الخالف�ات ويس�عى من
أج�ل توحي�د ال�رؤى للق�وى السياس�ية،
َوسيعمل ألداء مهامه الترشيعية والرقابية
واستمرار أعماله اليومية مع بداية الفصل
الترشيعي الجديد».

حزب بارزاين يطرح خيارين عىل بافل طالباين لفك عقدة رئاسة اجلمهورية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت مص�ادر ،أم�س الثالث�اء ،ع�ن ط�رح الح�زب
الديمقراطي الكردس�تاني ،خيارين امام االتحاد الوطني
الكردستاني من أجل «فك عقدة» رئاسة الجمهورية.
واجتمع أمس االثنني ،فؤاد حسين رئيس الوفد املفاوض
للحزب الديمقراطي الكردس�تاني برئيس االتحاد الوطني
بافل طالباني.
ووفق�ا ملعلوم�ات نرشته�ا وس�ائل إعلام الديمقراط�ي
الكردس�تاني« ،رف�ض البارتي مرة أخرى ترش�يح برهم
صال�ح م�ن قب�ل االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني ملنصب
الرئي�س ،ومقاب�ل ذلك ط�رح خياري�ن لالتح�اد الوطني

الكردستاني».
وأض�اف أن «الخي�ار األول للبارت�ي ه�و أن يكون منصب
رئيس الجمهورية للديمقراطي كاس�تحقاق انتخابي ،ويف
املقاب�ل يحصل االتحاد على املناصب الوزاري�ة االتحادية
املخصصة للكرد».
وكان الخيار الثاني بحس�ب اعالم البارتي هو أن «يسحب
االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني بره�م صال�ح وأن يتفق
الجانبان عىل مرشح مشرتك ملنصب رئيس الجمهورية».
وذك�رت مصادر كردية مطلعة ان «باف�ل طالباني اكد ان
مرش�حهم هو برهم صالح ويرصّ ون عىل انتخابه ملنصب
الرئيس».
ووص�ل رئي�س الوف�د التف�اويض للح�زب الديمقراط�ي

الكردستاني ،وزير الخارجية ،فؤاد حسني ،إىل السليمانية،
حي�ث ب�دأ اجتماعا ً م�ع رئي�س االتح�اد الوطن�ي ،بافل
طالبان�ي ،بغية حس�م ملف انتخاب رئاس�ة الجمهورية،
وفق ما أفاد مصدر كردي.
وذك�ر مس�ؤول يف الديمقراطي الكردس�تاني ملوقع إذاعة
ص�وت اميركا _ النس�خة الكردي�ة أن البارتي ل�ن يكرر
تجرب�ة  2018للدخ�ول يف الس�باق الرئ�ايس بمرش�حني
للحزبين الكرديني ،وم�ن املمكن أن يقاط�ع الحكومة أو
رئيس الجمهورية يف حال عدم تلبية مطالبه.
ويأت�ي الحراك الكردي ،بعد مطالبات وضغوط مارس�تها
قوى سياسية ،من «اإلطار التنسيقي» عىل الكتل الكردية،
بهدف حسم ،منصب الرئاسة.
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الساعدي يعلن استمرار العمليات ضد اإلرهاب:
لـم يعد يشكل أي هتديد أو خطر
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد جه�از مكافحة االرهاب ،أمس
الثالث�اء ،أن «املجامي�ع اإلرهابية»
اصبح�ت ضعيف�ة لدرج�ة انها ال
تشكل تهديدا عىل العراق.
وق�ال قائ�د الجه�از عب�د الوهاب
الس�اعدي ّ
إن «جه�از مكافح�ة
اإلرهاب اس�تطاع قت�ل  89إرهابيا ً
م�ن املجامي�ع الت�ي تواج�دت يف
بعض املناطق خالل األشهر الستة
املاضي�ة» ،مبين�ا ً َّ
أن «العملي�ات
األمنية مستمرة ضد اإلرهاب الذي
ل�م يعد يش�كل َّ
أي تهدي�د أو خطر
عىل البالد».
وأض�اف «م�ن املس�تحيل ع�ودة
اإلره�اب إىل الع�راق كم�ا حص�ل
يف الع�ام  ،2014بس�بب اكتس�اب
القوات العسكرية الخربة والتنظيم
والتس�ليح والتجهي�ز بع�د تل�ك

الس�نوات لتق�ف بوج�ه اإلره�اب
واإلرهابيني» ،مبينا َّ
أن العراق «بات
يمتل�ك اآلن ق�وة جوي�ة ومختلف
الطائرات كالـ  F16و  Air150وT
 50وجميعها طائرات مقاتلة ،هذا
باإلضافة إىل تطور املدفعية والدفاع
الج�وي واملؤسس�ات العس�كرية
األخرى».
وبشأن عمل مكافحة اإلرهاب ،قال
الس�اعديَّ :
إن «لدى الجهاز العديد
م�ن الواجب�ات وفق استراتيجية
مكافح�ة اإلره�اب الخمس�ية
كمكافح�ة التط�رف ،وهن�اك
تنس�يق مع جميع الوزارات إلعادة
بن�اء جي�ل بالش�كل الصحيح عىل
الس�ياقني الوطن�ي واالجتماعي»،
موضح�ا ً َّ
أن «من واجب�ات الجهاز
خل�ق بيئة آمنة من جميع النواحي
لي�س ملكافح�ة اإلره�اب فحس�ب
وإنما إلعادة تأهيل املجتمع».

مرسور بارزاين وسفري فرنسا يناقشان
«املشاكل» بني أربيل وبغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئيس حكوم�ة إقليم كردس�تان مسرور بارزاني ،أم�س الثالثاء،
مع الس�فري الفرنيس لدى العراق ،املش�اكل العالقة بني اإلقليم والحكومة
االتحادية يف بغداد.
وقال�ت حكومة االقلي�م يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن
رئيس حكومة إقليم كردس�تان مرسور بارزاني استقبل السفري الفرنيس
لدى العراق إيريك شوفاليه ،مبينة أنه جرى يف اللقاء ،الذي حرضه القنصل
العام الفرنيس لدى إقليم كوردس�تان أوليفيه ديكوتيني ،التباحث بش�أن
آخ�ر املس�تجدات والتط�ورات يف العراق ،إىل جانب مناقش�ة س�بل توطيد
العالقات بني فرنسا واإلقليم.
وبحسب البيان ،فقد شغلت املشاكل العالقة بني إقليم كردستان والحكومة
االتحادية ،ورضورة حلها عىل أس�اس الدس�تور ،محورا ً رئيسيا ً يف اللقاء،
موضحة أن رئيس الحكومة أعاد التأكيد عىل موقف إقليم كردستان الثابت
تجاه حل املشاكل جذريا ً من خالل الحوار وبموجب الدستور.
وأش�ار مسرور بارزان�ي ،إىل أن بقاء املش�اكل معلقة ودون ح�ل وتأزيم
الوضع ال يصب يف مصلحة األمن واالستقرار وعموم املواطنني العراقيني.
وفيم�ا يتعل�ق بالعملية السياس�ية والجه�ود املبذولة لتش�كيل الحكومة
الجدي�دة ،ش�دد رئي�س الحكومة على رضورة احترام مب�ادئ الرشاكة،
واملشاركة الحقيقية ،والتوازن والتوافق.
كذلك تناول اللقاء مسألة التصدي للتهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش
وأهمية أن يواصل التحالف الدويل دعم البيشمركة ومساندتها.

االستخبارات تطيح بتاجر خمدرات
يف االنبار
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت وكال�ة االس�تخبارات
العس�كرية القبض على احد تجار
املخدرات يف الرمادي
وذك�رت خلي�ة اإلعلام األمن�ي يف
بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي
نس�خة منه ،أنه «ضمن مساعيها
ملالحق�ة عصاب�ات الجريم�ة
املنظمة وتجار ومروجي املخدرات
واملؤث�رات العقلي�ة وبعملية نفذت

وفق معلومات اس�تخبارية دقيقة
لشعبة استخبارات الفرقة العارشة
وبالتع�اون م�ع الف�وج االول لواء
املشاة  ٣٨وفصيل استطالع اللواء،
اثم�رت عن الق�اء القبض عىل احد
تج�ار املخ�درات يف منطق�ة الب�و
طيبان بالرمادي.».
فيم�ا تم�ت احالت�ة اىل الجه�ات
املختص�ة وفــــ�ق اح�كام املادة
 ٢٨من قانون املخ�درات واملؤثرات
العقلية

جراء احلوادث
العراق ّ
يسجل  17ألف حالة وفاة ّ
املرورية خالل أربع سنوات

توجيهات من رئيس أركان اجليش للقوات يف دياىل :اضغطوا عىل اإلرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي
وصل رئي�س أركان الجي�ش الفريق أول
رك�ن عبد األمير يار الله ،أم�س الثالثاء،
إىل محافظة دي�اىل ،فيما أصدر توجيهات

للقوات األمنية يف املحافظة.
وقالت وكالة األنب�اء العراقية إن «رئيس
أركان الجيش الفريق أول ركن عبد األمري
يار الله تفقد قاطع عمليات دياىل ،واطلع
ميداني�ا ً عىل آخ�ر العمليات االس�تباقية

التي نفذتها قيادة عملي�ات دياىل وقيادة
الفرق�ة األوىل على أوكار بقاي�ا داع�ش
اإلرهابية».
وش�دد يار الله عىل «رضورة االس�تمرار
بالضغط على اإلرهابيني وتنفيذ عمليات

نوعي�ة تس�تهدف أي تح�رك لإلرهابيني
يف السالس�ل الجبلية والودي�ان واملناطق
ذات الطبيعة الجغرافي�ة الصعبة» ،الفتا ً
اىل «أهمي�ة التأكي�د على رفع مس�توى
االستعداد القتايل والجهد االستخباري».

اإلعالم األمني يعلن انطالق املرحلة الرابعة من عملية اإلرادة الصلبة يف قره چوخ
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت خلية اإلعالم األمني ،أمس الثالثاء ،انطالق املرحلة الرابعة
من عملية اإلرادة الصلبة.وقالت الخلية يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه إنه «وفق�ا ً ملعلومات اس�تخبارية دقيقة،

وبعم�ل أمني مشترك ،انطلقت فج�ر ،اليوم الثالث�اء ،املرحلة
الرابع�ة م�ن عملي�ة اإلرادة الصلب�ة ،ملالحقة بقاي�ا عصابات
داعش اإلرهابية يف جبال قره چوخ».وأضافت أن «العملية التي
انطلقت شاركت فيها قطعات من الفرقتني  14و 16وتعزيز من
رعائل الدبابات ،وقطعات قوات البيش�مركة من بينها قطعات

زيرفان وقطعات املحور الس�ادس ،وق�وات من جهاز مكافحة
اإلرهاب ،وبإس�ناد من طريان الق�وة الجوية وطريان الجيش».
وتابعت أن «ه�ذه العملية املهمة جاءت ضمن العمل املشترك
بين الق�وات االتحادية وق�وات البيش�مركة وف�ق التفاهمات
األمنية ،لدحر اإلرهاب والجريمة بمختلف صورها».

بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت وزارة الصحة العراقية ،أمس الثالثاء ،جدوالً يوضح عدد الوفيات
بسبب حوادث املرور بني العام  2018و.2021
وبحس�ب الجدول ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،أن «عام 2021
كان األعلى من حيث الوفي�ات بنوعيها ،فيم�ا كان  2020األقل من حيث
وفيات حوادث املرور و 2019األقل من حيث عدد الوفيات بسبب اإلصابات
الخارجي�ة» .وق�ال املتح�دث باس�م الوزارة س�يف البدر يف ه�ذا الصدد:
«نحتاج عمالً مشرتكا ً ملعالجة هذا التحدي الخطري الذي يمثل ضغطا كبريا
عىل مؤسساتنا الصحية فضال عن آثاره االجتماعية واالقتصادية».
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لوح بإجراءات قانونية حبق املخالفني

حمافظ البرصة يوجه باعتامد تسعرية « 5آالف»
لألمبري من املولدات األهلية
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

أصدرت الحكومة املحلية يف محافظة البرصة،
أمس الثالثاء ،أمرا ً إداريا ً يلزم أصحاب املولدات
باعتماد تسعرية موحدة.
وبحس�ب وثيق�ة حصل�ت عليه�ا املس�تقبل
العراق�ي ،ف�إن الحكومة املحلي�ة يف محافظة
البصرة ،وبأمر محافظة البصرة ،أصدر أمرا ً
إداريا ً يلزم أصحاب املولدات باعتماد تس�عرية
موحدة ( )5آالف دينار لألمبري الواحد يف عموم
املحافظة.
ول�وح املحاف�ظ أس�عد العيدان�ي بإج�راءات
قانونية بحق املخالفني ،بحسب وثيقة رسمية
موقعة من قبل املحافظ أسعد العيداني.

www.almustakbalpaper.net

وزير الزراعة حيدد عاملني أديا خلسارة
مشاريع الدواجن
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزي�ر الزراع�ة محم�د كريم
الخفاجي ،أمس الثالثاء ،عن تعرض
صناع�ة الدواجن اىل خس�ارة كبرية
خالل األشهر املاضية ،فيما أشار اىل
فقدان أكثر من  3000مرشوع.
وقال الخفاج�ي يف ترصيح صحفي
إن «موضوع تهريب الدواجن ُعرض
إمام مجلس الوزراء ،حيث إن رئيس
مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
مهتم ش�خصيا ً باملوض�وع» ،مبينا ً
أن «صناع�ة الدواج�ن تعرض�ت
اىل خس�ارة كبيرة خلال األش�هر
املاضية».
وأكد «فقدان أكثر من  3000مرشوع

نتيج�ة التهري�ب وإغ�راق الس�وق بالس�لع
املستوردة التي جاءت عرب الدول املجاورة».
وأش�ار إىل أن «أس�عار البي�ض كان�ت تباع يف

توضيح من حمافظ ذي قار بشأن آلية تنفيذ املشاريع
ذي قار  /المستقبل العراقي
أص�در محاف�ظ ذي ق�ار املهندس محمد ه�ادي ،أمس
الثالثاء ،توضيحا ً بشأن آلية تنفيذ املشاريع فيما نفى،
املعلومات التي تداولتها بعض املنصات اإلعالمية  ،بشأن
آلية تنفيذ مشاريع الخدمات واإلعمار يف املحافظة.
وذك�ر بيان ملكت�ب املحافظ تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه «وردنا مقطع فيدي�و ألحد اإلعالميني ذكر
يف برنامج�ه الخاص معلومات غير دقيقة ،وادعى أنه
ت�م تزويده بها من أح�د موظفي الحكوم�ة املحلية يف
محافظ�ة ذي ق�ار ،ويف الوق�ت الذي ننفي في�ه تزويد
دي�وان املحافظ�ة أي معلوم�ات لهذا الربنامج بش�كل
رسمي ،فإننا ندعو هذه املنصة اإلعالمية ومثيالتها إىل
توخي الدقة بش�أن تداول املعلومات واستس�قائها من
مصادرها الرسمية».
وأضاف هادي« :نود توضيح ما يأتي  ،أن املعلومة التي
ذكرها بش�أن عدم وج�ود صالحية للمحاف�ظ بإحالة
مش�اريع تنمي�ة األقاليم مغلوطة وغير دقيقة  ،حيث
توجد صالحية لجميع املحافظني بإحالة مشاريع تنمية
األقالي�م ،وإن�ه ال تمييز بين محافظة وأخ�رى يف هذا
الجانب؛ ولكن اإلحالة يج�ب أن تتم وفق التخصيصات
املالية املتوفرة».

وتاب�ع أن «تخصيص�ات ومش�اريع صن�دوق إعم�ار
محافظ�ة ذي ق�ار ال عالق�ة له�ا بتخصيص�ات تنمية
األقالي�م؛ ب�ل ه�ي زي�ادة على تخصيص�ات التنمي�ة
وج�اءت بن�اء على اعتبار ذي ق�ار محافظ�ة منكوبة
وبس�بب األحداث التي ش�هدتها املحافظة والتظاهرات
نتيجة س�وء الخدمات يف السنوات السابقة ،وأن جميع
املش�اريع س�واء عىل تنمية األقالي�م أو صندوق إعمار
ذي ق�ار تخضع ملراقبة ومتابعة املحافظة» ،مشيرا ً اىل
أن «مجموع املش�اريع املحالة وف�ق تنمية األقاليم منذ
حوايل س�نة فقط من حزيران  2021إىل حزيران 2022
بلغت (  ) 196مرشوعاً ،بإإلضافة إىل مش�اريع صندوق
اإلعم�ار والت�ي أحيل�ت بالفرتة نفس�ها أعلاه وبلغت
( )206مش�اريع ،وإن كل جهة أحالت هذه املش�اريع
وفق تخصيصاتها».
ولف�ت اىل أن «األمانة العامة ملجلس الوزراء تس�عى إىل
تسهيل اإلجراءات املتعلقة باملشاريع وحلحلة املشكالت
الت�ي تواج�ه تنفي�ذ املش�اريع بين الجه�ات املعني�ة
وال�وزارات ،إن إدارة املحافظ�ة تت�وىل إعداد املش�اريع
والكشوفات الخاصة بصندوق إعمار ذي قار بالتنسيق
مع رؤس�اء الوح�دات اإلداري�ة يف األقضي�ة والنواحي
ً
فضلا عن اختي�ار الشركات املنفذة لتلك املش�اريع
،
وترس�ل اىل إدارة الصندوق وبكتب رس�مية موثقة لدى

الجهتني».
وبني هادي أن «األمانة العامة ملجلس الوزراء هي جهة
ترشف وتتابع تنفيذ املشاريع بمختلف جهاتها ،بهدف
اإليفاء بااللتزامات املتوجبة تجاه كل منهما كالتوقيتات
الزمنية ومواصفات التنفيذ وتوفر االستحقاقات املالية
يف أوقاته�ا املحددة» ،مؤك�دا ً أن «األمانة العامة ملجلس
الوزراء تمكنت من إعادة العمل بـ  114مرشوعا ً وزاريا ً
متلكئا ً منذ عرش س�نوات أهمها إعادة العمل بمرشوع
مط�ار النارصية الذي أحي�ل اىل رشكات صينية وبورش
العمل فيه بش�كل فعلي  ،وانش�اء أول مدينة صناعية
ودخلت العم�ل والتعاقد الفعيل يف  50مصنعا ً حتى اآلن
 ،وتنفي�ذ طري�ق الفجر آل بدير  ،وطري�ق ربط الطريق
الدويل الرسيع من جهة سيطرة فدك  ،والعمل عىل انشاء
مستشفى  200رسير بالتنسيق مع وزارة الصحة».
وذكر أن «دعم كل من رئي�س مجلس الوزراء ،واألمانة
العامة ملجلس الوزراء ،وجميع الس�ادة ال�وزراء ،يأتي
استجابة للظروف الحساسة التي عاشتها املحافظة من
 2019إىل  2021وباعتب�ار هذه املرحلة االنتقالية يجب
أن يصحبها دعم كبري للعودة باملحافظة إىل سكة الدولة
والنظام والس�يما بعد انتخابات  2021وفوز العديد من
الش�خصيات التي تمثل االحتجاج يف االنتخابات وعودة
الحياة إىل ش�كلها الطبيعي نسبيا ً وحركة اإلعمار التي

رشطة الطاقة تضبط معمل أسفلت خمالف واعتقال
 4متهمني يف حمافظتني
بغداد /المستقبل العراقي
تمكنت مفارز رشطة الطاقة من ضبط معمل
لألس�فلت مخالف يف السماوة يحوي 86000
لتر ،الفتة اىل انه تم إلق�اء القبض عىل أربعة
متهمني وضبط عجلة مخالفة يف بغداد
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه «بتوجيه مبارش من قبل
املدي�ر الع�ام اللواء غانم الحس�يني يف رضب

عصابات تهريب النفط ومشتقاته واملخالفني
حي�ث تمكنت مف�ارز الفوج الس�ادس عرش
م�ع مركز رشط�ة نفط املثن�ى بالتعاون مع
االستخبارات وأمن األفراد يف محافظة املثنى،
من ضب�ط معمل لألس�فلت مخال�ف يحوي
عىل منت�وج نفطي يقدر بأكث�ر من 86000
لرت داخ�ل خزانات حديدية كبيرة إضافة إىل
عدد من العجالت املستخدمة يف املعمل وإلقاء
القبض عىل ثالثة متهمني داخله».

كم�ا تمكنت مفرزة س�يطرة رشط�ة النفط
«العبايچي» التابعة لقس�م سيطرات مديرية
رشط�ة نف�ط الوس�ط م�ن ضب�ط عجل�ة
«صهري�ج» محمل�ة بمنتوج نفط�ي وإلقاء
القب�ض على صاحبه�ا .فيم�ا ت�م إيداعهم
التوقي�ف وحجز العجالت واملضبوطات داخل
مراكز رشط�ة النفط لعرضه�م عىل القضاء
ومحاس�بته وف�ق قان�ون تهري�ب النف�ط
ومشتقاته رقم  41لسنة .2008

زراعة ذي قار تتوقع جني  78ألف طن من التمور
ذي قار  /المستقبل العراقي
توقع�ت دائرة زراع�ة محافظة ذي قار جني  77أل�ف و  809طن من
التم�ور مع انطالق عملي�ات الجني يف عموم املحافظ�ة منذ منتصف
شهر تموز الجاري لغاية نهاية شهر أيلول املقبل.
وق�ال مدير الدائ�رة صالح ه�ادي إن أعداد النخي�ل يف املحافظة تبلغ

ملي�ون و  296ألف نخلة ويبلغ معدل إنتاجية النخلة الواحدة  65كغم
ولألصناف السعمران والربحي والشويثي والخرضاوي والزهدي والتي
تختلف كميات إنتاجها حسب العناية بها من قبل أصحاب البساتني.
موضح�ا اس�تمرار الدائرة يف دعم أصحاب البس�اتني يف إجراء حمالت
املكافح�ة املجاني�ة ملعالج�ة األمراض والتي تس�هم يف زي�ادة كميات
اإلنتاج وبنوعيات جيدة.

الدفاع املدين تصدر حتذيرات وإرشادات مع ارتفاع
درجات احلرارة
بغداد  /المستقبل العراقي

أصدرت مديرية الدفاع املدني ،أمس الثالثاء،
جملة م�ن التحذيرات واالرش�ادات بس�بب
ارتف�اع درجات الح�رارة يف الع�راق ،داعية
املواطنين إىل االلت�زام بها ملواجه�ة ارتفاع
درج�ات الح�رارة والحد من أس�باب اندالع
الحرائق.
وذكر بيان للمديرية ،تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه أن «املديري�ة أصدرت جملة من
الوصايا واإلرش�ادات بش�أن ارتفاع درجات
الحرارة يف العراق».
ودع�ت املواطنين ،إىل «اتباعه�ا ملواجه�ة
ارتفاع درجات الحرارة التي يش�دها العراق
خالل األي�ام القادمة لتقلي�ل تأثريها والحد
من أسباب اندالع حوادث الحريق».
وهذه جملة الوصايا واالرشادات:
 -1يجب إخالء الس�يارات من املواد املدرجة
يف أدناه عند ركنها-:
أ -املواد الغازية القابلة لالنفجار.
ب -القداحات بأنواعها املختلفة.
ج -قنان�ي املرشوب�ات الغازي�ة أو قنان�ي
املاء.
د -العطور وبطاريات األجهزة بشكل عام.
ه�ـ -يج�ب فت�ح نواف�ذ الس�يارة بش�كل
بسيط(تنسيم).

 -2عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.
-3تعبئة وقود السيارة يف الفرتة املسائية أو
الصباحية إن أمكن ذلك.
 -4عدم الس�فر بالس�يارة يف أوق�ات ذروة
الحرارة العالية.
-5ع�دم تعبئة إط�ارات الس�يارات أكثر من
الالزم وخصوصا ً يف السفر.
-6اإلكثار من رشب املاء والس�وائل املختلفة
الس�يما خلال التع�رض ألش�عة الش�مس
لتعويض نقص السوائل يف الجسم.
 -7الحرص عىل عدم وضع أس�طوانات غاز
الطبخ يف األماكن املشمسة.
 -8التأك�د م�ن ع�دم زي�ادة األحم�ال عىل
مفاتي�ح الكهرب�اء وعدم تش�غيل املكيفات
إال يف أماك�ن تــــــــــــــواجد العائلة
أو أح�د أفرادها وأن تكون أجه�زة الحماية
رصينة.
 -9تجنب اس�تخدام النقاط الكهربائية ذات
املناش�ئ الرديئة وكذل�ك االنتباه من أجهزة
الحماي�ة املس�تخدمة يف أجه�زة التكيي�ف
وغريها من األجهزة.
 -10ع�دم تحميل األسلاك الكهربائية أكثر
من الحد املق�رر لها فضالً ع�ن االبتعاد عن
التوصيالت يف السلك الواحد.
 -11تجنب التعرض ألشعة الشمس مبارشة
وخصوص�ا ً خلال الفترة من الس�اعة 11

صباحا ً وحـــــــــــــــــتى الس�اعة
 3ظهراً.
 -12تجنب السباحة يف األنهر وإن كان ال بد
فاختيار األماكن اآلمنة التي س�بق وأن تمت
السباحة فيها.
 -13توفير جميع مس�تلزمات السلامة يف
املس�ابح وإرش�اد رواد املس�ابح بتعليمات
وأعماق املسبح.
 -14وض�ع غط�اء عىل الرأس خالل السير
تحت أش�عة الشمس بشكل مبارش أو حمل
املظلات الشمس�ية الواقي�ة وه�و اإلجراء
األصح.
 -15محاول�ة س�قي الحدائ�ق واألش�جار
للحفاظ عليه�ا فضالً عن تحسين األجواء
املحيطة بالحدائق.
 -16تش�غيل الناف�ورات املائي�ة واإلكث�ار
منها يف مختلف الس�احات العامة والحدائق
األجـــــــــــ�واء
لتــــــحسين
الحارة.
 -17اإلكث�ار م�ن زرع األش�جار الدائم�ة
الخرضة لتوفريها الظل املناس�ب فضالً عن
تلطيف األجواء ومــــــده باالوكسجني.
 -18رضورة ورسع�ة االتص�ال على هاتف
س�يطرة الدف�اع املدن�ي ( )115املجاني من
جميع الخطوط والشبكات عنـــــــــــد
حصول أي طــــــــارئ.

أكثر من  3ماليني زائر

ش�هدتها املحافظ�ة خالل الع�ام األخري والت�ي ربما ال
تتمكن خالل عام واحد من توفري جميع الخدمات التي
تفتقدها املحافظة نتيجة اإلهمال الذي طالها لعرشات
الس�نني قبل وبعد  2003ولكن بشكل عام فإن املنصف
يرى أن هذا العام يختلف عن الفرتات الس�ابقة ويعترب
بداي�ة إلعم�ار املحافظة؛ األم�ر الذي يتطلب اس�تمرار
بغداد بالدعم نفس�ه لـخمس سنوات عىل األقل لتوفري
البن�ى التحتية والخدمات لجميع م�دن ذي قار املهملة
من سنوات».
وأش�ار اىل أنه «يف إط�ار الدعم الحكومي ل�ذي قار فقد
أسهمت قرارات مجلس الوزراء يف إحداث تغيري ملحوظ
يف الواق�ع الخدم�ي للمحافظة من خالل ق�رار مجلس
الوزراء ( )139لس�نة  ،2020الخ�اص بتأليف صندوق
إعم�ار ذي ق�ار ،إىل جانب القرار ( )142لس�نة ،2022
الذي كلف بموجبه األمني العام ملجلس الوزراء برئاس�ة
اللجنة املعنية بمتابعة املرشوعات املتلكئة واملتوقفة يف
املحافظ�ة ،ويف الوقت الذي نؤكد فيه عىل دعم رئاس�ة
ال�وزراء واألمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء وال�وزارات
فإننا نن�وه بأن املحافظة بحاج�ة اىل دعم جميع أبناء
املحافظ�ة ووس�ائل اإلعلام الح�ر وعدم االس�تماع اىل
أصح�اب الفت�ن واملضللين الذي�ن يس�عون اىل العودة
باملحافظة اىل الخراب والفوىض.

فرع جتارة احلبوب يف ميسان يواصل
جتهيز املطاحن بحصص احلنطة املقررة
بغداد  /المستقبل العراقي
تواصل مواقع فرع ميسان التابع للرشكة
العام�ة لتج�ارة الحبوب تجهي�ز مطاحن
محافظة ميسان بالحنطة املقررة للحصة
الرابعة ،أكد ذلك مدير عام الرشكة العامة
لتجارة الحبوب محم�د حنون كريم.وقال

كري�م «واص�ل الجه�د الهن�ديس والفني
يف مواق�ع فرع ميس�ان تجهي�ز مطاحن
املحافظ�ة بخلط�ة املطاح�ن ،اذ بلغ�ت
الكمية املجهزة  ٣٤٠/٦٠٥طن».
وبل�غ اإلجم�ايل ال�كيل املجهز م�ن حصة
نيس�ان  ٥٦٠/١٠٧١٦ط�ن وذل�ك لرف�د
مفردات السلة الغذائية.

املرور حتدد موعد دخول اللوحات
املرورية اجلديدة حيز التنفيذ
بغداد /المستقبل العراقي

ح ّددت مديرية املرور العامة ،أمس الثالثاء ،موعد منح اللوحات املرورية الجديدة للمواطنني،
فيما وضعت خطة لتوزيعها.وقال مدير املرور اللواء طارق اسماعيل يف ترصيح صحفي إن
«اللوحات املرورية املوحدة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ يف بغداد واملحافظات خالل اليومني
املقبلني بعد االنتهاء من توقيع العقد الخاص بها» ،الفتا ً اىل أن «مديرية املرور ستضع خطة
لتوزيع هذه اللوحات ،حيث ستكون هناك ثالثة خطوط يف بغداد ملنح اللوحات للمواطنني».
وأض�اف أن «آلية التوزيع س�يتم وضعها بع�د طباعة األرقام».وأش�ار اىل أن «تطبيق قرار
حزام األمان أس�هم يف عملية االنضباط بش�كل كبري يف الرسعة ،باإلضافة اىل تقليل مخاطر
الحوادث املرورية».ولفت اىل أن «النظام املروري وااللتزام باإلشارات الضوئية يطبقان عىل
سائق التكتك كونها تعد مركبة ويطبق عليها القانون.

النفط الوطنية تعلن املواصلة بتنفيذ خطط
إدامة وزيادة اإلنتاج الوطني
بغداد /المستقبل العراقي
اك�دت رشك�ة النف�ط الوطني�ة تواص�ل
مس�اعي تنفي�ذ املش�اريع التي تس�هم يف
أدام�ة وزيادة اإلنت�اج الوطني م�ن النفط
الخام ،والعمل عىل تحقيق انس�يابية عالية
لتدفق وضخ النفط الخام لألس�واق العاملية
دعم�ا ً لالقتص�اد الوطني.وقال�ت ال�وزارة
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ان النائب األول لرئي�س الرشكة املدير
التنفي�ذي حامد يونس اج�رى اليوم جولة
ميدانية لرشكة نفط البرصة و ميناء الفاو
النفط�ي رفق�ة مدي�ر ع�ام نف�ط البرصة
ملتابع�ة تنفي�ذ عدد م�ن مش�اريع تطوير
البنى التحتية التي ته�دف اىل ادامة وزيادة
اإلنت�اج وتصعي�د الطاق�ات التصديري�ة
ومنها مشروع منظومة االنب�وب البحري
ومحط�ات الخ�زن والضخ يف مين�اء الفاو
بمحافظ�ة البصرة.اىل ذلك ق�ال يونس ان
املالكات الوطنية وبالتع�اون مع الرشكات
العاملي�ة املتعاق�دة تواصل العم�ل من أجل
تنفي�ذ الربام�ج املخططة لهذه املش�اريع
رغ�م التحدي�ات االقتصادي�ة والصحي�ة
وارتفاع درجات الحرارة.واكد يونس س�عي

األس�واق العراقي�ة أق�ل بكثري من األس�عار يف
امل�دن الت�ي يتم التهري�ب منها» ،مش�ددا ً عىل
رضورة «من�ع التهريب للس�يطرة عىل عملية
اإلنتاج».
واقرتح�ت وزارة الزراع�ة ،يف وق�ت
س�ابق ،حلوالً ملنع دخ�ول الدواجن
املهربة اىل العراق ،فيما أكدت دعمها
لحماية هذا القطاع.
وبين�ت أن دخول الدواج�ن املهربة،
يتطل�ب أوالً تدخ�ل وزارة الزراع�ة
م�ع الجه�ات األمنية ،لوق�ف تدفق
املنتج�ات الزراعية املهرب�ة ،وكذلك
تش�ديد اإلج�راءات األمني�ة على
الح�دود ،ومتابعة األس�واق املحلية،
من أجل دعم املنتج املحيل ،والحفاظ
عىل صحة وسالمة املستهلكني.

الوزارة اىل تنفيذ املزيد من مشاريع االرتقاء
بالبنى التحتية وتوسيع القدرات التصديرية
وتطوير املوانئ الجنوبية ،وبما يتناسب مع
الزيادات املنتظرة ،مشيرا ً اىل نجاح الوزارة
يف تصدير كميات مح�دودة بإيرادات مالية
كبرية تراوحت ما بني ( )11-10مليار دوالر
ش�هرياً ،تس�هم يف دعم االقتصاد الوطني.
وخلال اجتم�اع عق�ده مع املس�ؤولني يف
رشك�ة نفط البصرة ،ش�دد نائ�ب رئيس
رشك�ة النفط الوطنية على أهمية اإلرساع
يف تنفي�ذ املش�اريع املخط�ط له�ا ،واهمية
تطوي�ر الحقول النفطي�ة يف الجنوب لدعم
اإلنتاج الوطني ،والعمل عىل االرتقاء بالبيئة
االس�تثمارية يف القط�اع النفط�ي ،لج�ذب
املزي�د من الرشكات العاملي�ة الرصينة ،وان
الرشك�ة تعمل عىل توس�يع اف�اق وتطوير
فلس�فة عملها االس�تثماري والتجاري من
أجل تعزي�ز دورها االقتص�ادي والتنموي.
وعبر يونس ع�ن امله يف تس�هم مجموعة
املشاريع التي ابرمتها الوزارة والرشكة مع
توتال بزيادة اإلنتاج وادامته ومنها مرشوع
نقل م�اء البحر للحق�ول النفطية  ،وزيادة
اإلنت�اج النفطي م�ن ارط�اوي ،فضالً عن
استثمار الغاز والطاقة النظيفة.

النجف االرشف تصـدر اإلحصائية
النهائية بزائري عيد الغدير األغر
بغداد  /المستقبل العراقي

تج�اوز ع�دد الزائري�ن يف النجف األرشف بمناس�بة عي�د الغدير
األغ�ر أكثر م�ن  3ماليني زائ�ر .وأف�اد وكالة {الف�رات نيوز} ان
«اإلحصائي�ة النهائية لزائري عيد الغدير لغاية يوم أمس االثنني/
الس�اعة الثانية عرش من منتصف اللي�ل بلغ  3ماليني و 626ألفا ً
و 839زائراً» .يشار اىل ان محافظة النجف شهدت يف األيام القليلة
املاضي�ة توافد حش�ود الزائرين من داخل وخ�ارج العراق إلحياء
مناس�بة عيد الغدير األغر وسط اس�تنفار أمني وصحي وخدمي
مع تعطيل الدوام يف النجف وعدة محافظات باملناسبة.

األمانة العامة تعلن صدور «وجبة جديدة»
من املشمولني بقانون التعويضات
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت اللجن�ة املركزي�ة األوىل لتعويض املُ ّ
ترضري�ن يف األمانة
العامة ملجلس الوزراء ،اليوم الثالثاء ،وجبة جديدة من املشمولني
بقانون التعويضات.
وذكر بيان لألمانة العامة ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
أن “اللجنة املركزية األوىل لتعوي�ض املترضرين يف األمانة العامة
ملجلس الوزراء ،أصدرت وجبة جديدة من أس�ماء املواطنني الذين
ص�درت بحقهم قرارات صحيحة ومُ ع�ادة ،بموجب القانون رقم
( 20لسنة  )2009املعدل“.

طهران :توقيع أول اتفاقية طويلة األمد
مع العراق بمجال الكهرباء
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير الطاقة اإليراني ،عيل أكرب محرابيان ،عن توقيع بالده
عىل أول اتفاقية طويلة األمد مع العراق بمجال الكهرباء ،معتربا
أن إيران القوة األوىل لتوليد الكهرباء يف منطقة غرب آسيا.
ويف ترصيح�ات لوكال�ة «ف�ارس» ،اإليرانية ق�ال محرابيان« :إن
التوجه نحو عقد االتفاقيات اإلستراتيجية طويلة األمد يف مجال
الكهرباء يعتبر من أهم محاور الدبلوماس�ية للحكومة الحالية
التي أدت إىل نتائج مرشقة إليران وفقا لتعبريه.
ولفت إىل «الطاقات املوجودة يف إيران يف مجال الكهرباء» ،مشيرا
إىل أن «إي�ران ه�ي البلد األعلى يف مجال الكهرب�اء بني دول غرب
آسيا».

كربالء تطلق الروابط اخلاصة
بفرص التعيينات

كربالء  /المستقبل العراقي
أطلقت حكومة كربالء املحلية املقدس�ة ،أم�س الثالثاء ،الروابط
الخاص�ة بف�رص التعيينات بواق�ع  3140درجة  .وق�ال املكتب
االعالمي ملحافظ كربالء يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه انه «ت�م إطالق الرواب�ط الخاصة بف�رص التعيينات بواقع
 3140درج�ة» ،مبين�ا ان «ه�ذه الدرجات ش�ملت  1000درجة
ضمن قانون األمن الغذائي و 2140درجة ضمن العمل يف مصفى
كربلاء» .وذك�ر البي�ان ان «التقديم على الرابط سيس�تمر ملدة
عرشين يوما من تاريخ إطالق الرابط الخاص بالتقديم».
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السويد وفنلندا يف حلف الناتو
سناء الوادي
بعد قرابة املئة عام من التزام الحياد تخلت فنلندا
والسويد -الدولتان من الخمس امللتزمة بالحياد-
ع�ن تلك السياس�ة الت�ي منعتها م�ن االنضمام
ألي حلف عس�كري ،وذلك بتقدم الدولتني لطلب
العضوي�ة قبل ش�هر م�ن اآلن لحل�ف الناتو.قد
تكون الحرب الروس�ية على أوكرانيا هي الدافع
األكرب له�ذه الخط�وة ،رغم أن فنلندا والس�ويد
تجمعهما مع روس�يا عالقة ودية منذ توقيعهما
ملعاه�دة عام  1948والتي تن�ص عىل أن االتحاد
الس�وفياتي س�ابقا ً يس�مح لفنلندا باالستقالل
بشرط التزامها بالحي�اد ،وأال تكون ج�زءا ً من
كتلة عس�كرية تش�كل خطرا ً عىل أمن روس�يا .
ه�ذه العالقات بين الجارتني ّ
رح�ب بها االتحاد
األوروبي والغرب لس�نواتٍ طوال ،ولكن ما حدث

م�ن غ�زو رويس ألوكراني�ا أثار هل�ع الفنلنديني
فارتفع�ت نس�بة املطالبني باالنضم�ام للحلف،
وذل�ك بحثا ً عن الحماي�ة والدعم التي قد يوفرها
ً
خاصة
لها الناتو يف حال فكرت روس�يا بغزوها،
أنها خرست س�ابقا عقب الحرب العاملية الثانية
 % 10من أراضيها لصالح روسيا  .يف املقابل فإن
الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني ظهر هادئا ً جدا
يف ر ّده عىل انضمام الجارتني للناتو أثناء تواجده
يف قمة بحر قزوين برتكمانستان منذ أيام ،ولكنه
توعد بأنه يف حال وجود أي بنى تحتية للناتو عىل
حدود روسيا فإنها سرتد وبقوة ،فهي لن تسمح
ألحد بتهديد س�يادتها وأمنها السرتاتيجي ،وأكد
ذلك ما جاء عىل لس�ان الرئيس الس�ابق ديمرتي
ميدفي�دف نائ�ب رئي�س مجلس األم�ن القومي
ً
قائلا :إن الخط�أ الستراتيجي ال�ذي وق�ع ب�ه
أسلافه عىل الحدود الغربية لن يتكرر ،ويف هذه

وضع خا ٍل
الحالة ال يمك�ن الحديث بعد اآلن عن
ٍ
م�ن األس�لحة النووي�ة ،وتابع أن إنش�اء قواعد
عس�كرية جديدة يعني أن يصب�ح بحر البلطيق
نوويا ً ملمح�ا ً يف ذلك إىل تفعيل روس�يا ملنظومة
صواري�خ الش�يطان  ، 500 Sتلك التي تعجز عن
صدها الدفاعات الجوية واملميزة بأنها أرسع من
الص�وت بمرّات فقد تصل لقلب واش�نطن بثالث
دقائق فق�ط .موافقة الناتو النضم�ام الدولتني
قد تك�ون مكيدة الس�تدراج بوتين لفتح جبهة
جديدة بع�د جبهة أوكرانيا التي لم تحس�م بعد.
ناهيك عن أن أمريكا تعتمد عىل سياس�ة َ
النفس
الطويل التي ترتكز عىل إضعاف روسيا اقتصاديا
وانهاكها بتوريطها بجبه�ات عدة يف وقت واحد
ما يشكل عبئا ً وضغطا ً كبريا ً عىل الدب الرويس.يف
ذات الس�ياق فقد شككت شبكة  CNNاألمريكية
بنجاح هذه السياس�ة ،بعدما فاجأ بوتني العالم

بتقاربه الوثيق مع الصني اقتصاديا مع احتمالية
تطوره لتحالف عس�كري للوق�وف بوجه الناتو
وم�ن وراءه أميركا ،التي تس�تميت للدفاع عن
سياسة القطب الواحد والنظام العاملي القديم.
ه�ل س�تقبل روس�يا دخ�ول فنلن�دا والس�ويد
للحلف؟
ال أعتق�د ذل�ك فقد تتش�ارك م�ع فنلن�دا حدودا َ
بط�ول  1340ك�م س�ينرش النات�و قوات�ه فيها
إضافة للشمال الغربي النرويجي ودول البلطيق
الثالث ،ه�ذا ما يعني بالضرورة تهديدا ً مبارشا ً
للعاصمة موس�كو القريبة م�ن الحدود الغربية،
ومن جهة أخرى فإن ذلك س�يكبل روسيا بقيود
الناتو م�ن جهتها الغربية ويحرمه�ا نفوذها يف
بحر البلطيق ،حيث أن أحد أكرب أس�اطيل روسيا
الحربي�ة موجود في�ه وتمر خالل�ه أنابيب الغاز
والنفط وتعرب منه سلس�لة النق�ل التجاري لها،

وبهذا س�يغلق املنفذ البح�ري البلطيقي يف وجه
روسيا إضافة لخنق منطقة كالينغراد الروسية.
أمني ع�ام الناتو أعلن يف اجتم�اع قادة الحلف يف
مدريد مفهوما ستراتيجيا جديدا ،معتربا ً روسيا
املهدد املبارش ألمنه .وإن موافقة تركيا املرشوطة
عىل دخ�ول الدولتين ورفع الحظ�ر عنهما هي
رس�الة واضح�ة لتأرج�ح العالقات الروس�ية–
الرتكية ،فاألخرية التي بدأت اليوم بدعم أوكرانيا
عس�كريا ً بتقديم رشكة بايكر العس�كرية ثالث
طائ�رات مسّي�رّ ة بريقدار  TB2دعم�ا للحكومة
األوكرانية .أميركا ومن وراء هذا املش�هد تدعم
تركي�ا بصفقة محتمل�ة لبي�ع  40مقاتلة 16 F
و 80من معدات تحدي�ث لطائرات حربية حالية
مايعني تس�ليحا ً ضمنيا ً لها ألي حرب محتملة
م�ع روس�يا ،أردوغ�ان وبموافقته على دخول
الدولتين يضم�ن الس�كوت الغربي ع�ن عملية

روسيا وأمريكا ..رصاع عىل األرض وتعاون يف الفضاء
كريستيان دافينبورت
أزاح الكرملني يوم الجمعة ( 15يوليو الجاري)
ديمتري روجوزين ع�ن منصب رئي�س وكالة
الفضاء الروس�ية ،بع�د أن أصبح وجوده يهدد
بالقض�اء عىل الرشاكة م�ع الواليات املتحدة يف
محطة الفض�اء الدولية .وجاءت هذه الخطوة
م�ع إعالن وكال�ة الفض�اء األمريكية «ناس�ا»
أنه�ا توصل�ت إىل اتف�اق م�ع وكال�ة الفض�اء
الروس�ية «روس�كوزموس» ،لعملي�ة مبادل�ة
ُيبح�ر بموجبه�ا رائد فض�اء رويس على متن
ص�اروخ أمريكي ،ويس�افر أمريكيان عىل متن
مركبة فضائية روسية .وهذا يدل عىل مواصلة
الدولتني العمل معا ً يف مجال الفضاء.
وجاء يف بيان لناس�ا أن محطة الفضاء الدولية
ُ
«صممت لتكون تبادلية االعتماد وتس�تند عىل
مس�اهمات م�ن كل وكال�ة فض�اء ك�ي تقوم
بعملها .وال توجد وكالة واحدة لديها القدرة عىل
العمل بشكل مس�تقل عن األخريات» .وامتدت
التوترات بني البلدين بشأن أوكرانيا من األرض
إىل الفضاء ،بعد سنوات ظل التعاون يف الفضاء
خالله�ا بمنأى ع�ن التوترات الجيوسياس�ية.
ويف وق�ت س�ابق م�ن ه�ذا الش�هر ،أدان بي�ل
نيلس�ون ،مدير ناس�ا ،روس�يا بع�د أن نرشت
وكالته�ا للفضاء صورا لثالث�ة من روادها عىل
محطة الفضاء الدولية ومعهم أعالم جمهورية
لوهانس�ك الش�عبية وجمهوري�ة دونيتس�ك
الش�عبية .وما يطلق عليهما جمهوريتان هما

منطقت�ان أوكرانيت�ان أعلنت�ا انفصالهما وال
يعترف بهم�ا كدولتني مس�تقلتني إال روس�يا
وسوريا .وأعلن رواد الفضاء الروس أن االستيالء
على املنطقتين كان «ي�وم تحري�ر ُيحتفل به
على األرض ويف الفضاء».وج�اء يف بيان وكالة
الفضاء األمريكية أنها «تشجب بشدة استخدام
محط�ة الفض�اء الدولي�ة ألغ�راض سياس�ية
لدع�م (الح�رب) ض�د أوكرانيا ،مم�ا يتعارض
أساس�ا مع الوظيفة األولية للمحطة بني الدول
الخمس عشرة املش�اركة والخاص�ة بتطوير
العل�وم والتكنولوجيا لألغراض الس�لمية» .ويف
وقت سابق من هذا العام ،مع تصاعد التوترات
بس�بب العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا،
أعلن روجوزين أن روس�يا مكلف�ة بتوفري قوة
الدف�ع الالزمة إلبقاء املحطة الفضائية يف املدار
الصحي�ح ،ول�ذا بمقدوره�ا أن تدف�ع املحطة
إىل االنهي�ار .كم�ا ه�دد ببحث احتم�ال تفكيك
الرشاكة ،قائال :إن روس�يا «ستراقب عن كثب
ترصفات رشكائنا األمريكيني ،وإذا اس�تمروا يف
العمل العدائي فس�نعود إىل بحث مسألة وجود
محطة الفض�اء الدولية».لك�ن الكرملني أعلن
يف بي�ان أن «ي�وري بوريس�وف» ،نائب رئيس
الوزراء ،سيحل محل روجوزين كرئيس لوكالة
«روس�كوزموس» .واس�تنكر مس�ؤولون يف
وكالة «ناس�ا» األمريكي�ة تهديداته إىل حد كبري
ووصفوها بأنها مبال�غ فيها ،وأكدوا تركيزهم
عىل استمرار الرشاكة وأشاروا إىل أن اإلجراءات
الرسمية لروسيا تتناقض مع خطاب روجوزين.

وزارة االعامر واالسكان واالشغال والبلديات العامة
رشكة اشور العامة للمقاوالت االنشائية
القانونية

اعالن مزايدة للمرة الثانية

تعل�ن رشك�ة اش�ور العام�ة للمق�اوالت االنش�ائية اح�دى
تش�كيالت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات العامة عن
اج�راء مزايدة علني�ة لبيع مخلف�ات ومواد مخزني�ة راكدة
يف ادارة مش�اريع كريلاء  /موقع الورش�ة املركزية العائدة
لرشكتن�ا وذلك يف الس�اعة العارشة من صباح ي�وم االربعاء
املصادف  2022/7/27وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة
املرقم ( )21لس�نة  2013املعدل فعىل الراغبني بالرشاء جلب
ما ييل :
 1ـ ص�ك مصدق بمبلغ ( )5,000,000خمس�ة ماليني دينار
او نقدا
 2ـ تكمل�ه باق�ي مبل�غ التامينات بموجب ص�ك مصدق او
نقدا
 3ـ بطاقة السكن والتموينية لتثبيت العنوان
 4ـ يتحمل املشرتي اجور خدمة بنسبة  %2من بدل اليع
 5ـ يل�زم املشتري برف�ع املواد خلال ( )15يوم م�ن تاريخ
املصادق�ة على البيع ويتحم�ل اجور ارضية بمبل�غ % 2 / 1
نصف باملائة عن كل يوم تاخري
املهندس
سيف سامي عبد الرزاق العسايف
املدير العام وكالة ورئيس جملس االدارة
اعالن
إىل الشركاء رساج محم�د علي حسين و آالء
حس�ن مه�دي و احم�د حس�ن مه�دي توج�ب
عليك�م الحض�ور إىل صندوق اإلس�كان العراقي
فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقراركم باملوافقه عىل
قيام رشيككم هبه عبد مسلم كاظم بالبناء عىل
حصته�ا املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 3864/2
ح�ي الغدير خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل
الع�راق وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تأريخ نرش
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض
مستقبال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشكاء حس�ن ورضوان وشيرين اوالد باقر
محم�د حس�ن اقتضى حظوركم إىل مق�ر بلدية
النج�ف لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم
 1505/331حي الحنانه اس�ماء طالبي االجازه
احم�د ورف�ل ومحم�د اوالد باق�ر محمد حس�ن
خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون
حضوركم

اعالن
إىل الشركاء راني�ه عامر هادي و احمد حس�ن
عيل توجب عليكم الحضور إىل صندوق اإلسكان
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقراركم
باملوافق�ه على قي�ام رشيكك�م غس�ان خرض
عيدان بالبن�اء عىل حصته املش�اعه يف القطعه
املرقمه  86605/3حي النداء خالل مده خمسه
عشر يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق
من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط
حقكم باالعرتاض مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تنويه  /ورد يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد
(  ٢٢٣٥يف  )٢٠٢٠ / ١٠/ ١٤ادن�اه نم�وذج
االعالن الخاص باملوما اليه حيث جاء اسم مدير
ش�ؤون االحوال املدنية ( العقيد الحقوقي حيدر
عبد جاس�م عنوز) خطأ والصحيح اس�م مدير
الجنس�ية العام ( اللواء ري�اض جندي الكعبي)
وف�ق احكام امل�ادة ( )٢٢م�ن قان�ون البطاقة
الوطني�ة رق�م  ٣لس�نة  ٢٠١٦واالم�ر االداري
 ٢٤١٩٥يف  ٢٠١٦ /٦/ ١٢لذا اقتىض التنويه

وجاء يف بيان «ناس�ا» ي�وم الجمعة أنها كلفت
رائد الفضاء فرانك روبيو بالسفر مع اثنني من
رواد الفض�اء الروس عىل مت�ن مركبة الفضاء
«س�ويوز» إىل محطة الفضاء وه�و األمر الذي
من املقرر القيام به يف  21سبتمرب.ويسافر رائد
فضاء آخر من ناس�ا« ،لورال أوهارا» ،عىل متن
«س�ويوز» يف الربيع املقبل .كما كلفت روسيا،
يف غض�ون ذل�ك ،رائ�دة الفض�اء ،آن�ا كيكينا،
بالس�فر مع اثنني م�ن رواد الفض�اء التابعني
لناس�ا« ،نيك�ول م�ان» و«جوش كاس�يدي»،
على متن مركبة «دراج�ون» الفضائية التابعة
لرشكة س�بيس إكس .ومن املقرر القيام بهذه
الرحل�ة إىل محط�ة الفض�اء يف س�بتمرب أيضا.
ويس�افر رائد الفض�اء «أندري�ه فيدياييف» يف
مهمة تالية منطلقا من الواليات املتحدة الربيع
املقبل .وأكدت «ناسا» أن تبادل الطواقم يساعد
يف «ضم�ان اس�تمرار العملي�ات اآلمنة ملحطة
الفض�اء الدولي�ة وحماي�ة أرواح رواد الفضاء
وضمان استمرار الوجود األمريكي يف الفضاء».
وذكرت ناس�ا أن التكامل بني األطقم الروس�ية
واألمريكية ،وهو نمط متبع منذ سنوات« ،يوفر
الحماية من حاالت الطوارئ مثل وقوع مشكلة
م�ع أي مركب�ة فضائي�ة للطاقم ،أو مش�اكل
طبي�ة خطيرة للطاق�م ،أو حالة ط�وارئ عىل
متن املحط�ة تتطلب طاقما وأن تع�ود املركبة
املخصص�ة له�م إىل األرض يف وقت أق�رب مما
كان مزمعا»* .صحف�ي أمريكي متخصص يف
شؤون الفضاء.
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6042 :ب2021/5
التاريخ 2022/6/20
اعالن
بن�اءا عىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة
شيوع العقار املرقم (  236 /1505حي الحنانة )
يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار
املذك�ور اعلاه واملبين�ة اوصافة وقيمت�ه املقدرة
ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة
خالل ثالث�ون يوما من الي�وم الثاني لنرش االعالن
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر هذه
املحكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين
 /رقم ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف
الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري من االعالن
يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوصاف  :العقار املرقم  236/1505حي الحنانة
يف النجف عبارة عن دار بطابقني تقع عبى ش�ارع
بع�رض  20متر بواجه�ه  20متر ون�زال 30,6
بمس�احة اجمالي�ة مقداره�ا  612متر ويحتوي
عىل كراج مس�قف بالحديد املغلون وحديقة وممر
صغري وصحيات خارجية عدد  2واس�تقبال 4×7
وصال�ة وس�ية  3,5×5وه�ول وغرفة ن�وم عدد 2
مس�احة الواح�دة  5×4ومم�ر  1,5×3وصحي�ات
داخلية ع�دد  2ومطبخ  6×4علم�ا انه من الداخل
مفرز منه مش�تمل واملشتمل املذكور يحتوي عىل
ويحتوي عىل غرفة حمام وصالة ومطبخ صغري يف
الطاب�ق االريض وغرفة نوم واحدة يف الطابق االول
بمساحة  5×4مبني بالطابوق مسقف بالشيلمان
مبلط بالكايش جدران االس�تقبال مغلفة بالخشب
والس�قوف الثانوي�ة مطبخة مغلف بالسيراميك
يف الج�دران ه�زاره والباقي خش�ب مجهز باملاء
والكهرباء درجة عمران الدار وس�ط مش�غول من
قب�ل من�ار حس�ن محمد وه�ي ترغ�ب بالبقاء يف
العق�ار بع�د البيع بصف�ة مس�تاجرة وان القيمة
الكلية للعقار مبلغ  652,800,000فقط س�تمائة
واثن�ان وخمس�ون ملي�ون وثمانمائة ال�ف دينار
عراقي ال غريها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تعل�ن ممثلي�ة نقابة صيادلة النج�ف االرشف عن
حاجتها ملش�اور قانوني للعم�ل يف نقابة صيادلة
النج�ف فعىل م�ن لدي�ه الرغبة الحض�ور اىل مقر
نقابة الصيادل�ة يف النجف االرشف والواقع يف حي
االشرتاكي قرب جامع الصاحب ع علما ان املقابلة
س�تكون يوم الس�بت صباحا من الساعة العارشة
اىل الساعة الواحدة ظهرا واملصادف 2022/7/23
وي�وم االثنني املصادف  2022/7/25من الس�اعة
الواحدة ظهرا اىل الساعة الرابعة عرصا

مرتقب�ة ضد األك�راد يف الش�مال الس�وري ،ويف
س�ياق متصل ينبغي الحدي�ث عن وجود أصوات
كردية مناهضة يف الس�ويد ملذك�رة التفاهم مع
تركيا هذا ما يزعزع األمن الداخيل الس�ويدي.إن
م�ا قامت به تركي�ا قابله بوتني بتوجيه رس�الة
ضمنية يف سياق حديثه «أنه سنضطر للرد باملثل
وخلق تهديدات لألرايض التي تنشأ منها تهديدات
تجاه روس�يا «ما جعله يعزز الجناح العسكري
الغرب�ي بعدما رفع الناتو عدد قوات الرد الرسيع
ذات التجهي�ز العايل ل�ـ  300ألف بعد أن كان 40
ألفاً.األحداث متالحقة والس�ناريوهات مفتوحة
ل�كل االحتماالت واملش�هد الس�يايس مضطرب،
والقلق هو الحالة املس�يطرة على األجواء حول
ما س�يحدث يف قادم األيام ..وهل سيشهد العالم
حربا ً نووية روس�ية تحسم بها الحرب ..كل ذلك
يتوقف عىل ردة الفعل الرويس تجاه ما يحدث.

قصة زيارتني

كان متوقع�اً .ومع عدم القدرة عىل االتفاق عىل
بيان مشترك ،قدم كل منهما قراءاته الخاصة،
مما يوض�ح أنه ال يشء قد ح�رك البوصلة نحو
السالم.
يف بيانه ،اس�تخدم بايدن تعبيره «اإلرسائيليني
والفلسطينيني عىل حد سواء يستحقون التمتع
بتدابري متس�اوية من الحري�ة واألمن واالزدهار
والديمقراطية» ،وأعرب عن «إيمانه بأن الشعب
الفلسطيني يستحق أن يعيش حياة كريمة وأن
تتاح ل�ه فرصة التنق�ل والس�فر بحرية؛ وملنح
األمل ألبنائه بأنهم س�يتمتعون ذات يوم بنفس
الحري�ة وتقرير املصير لجريانهم ال�ذي يتمتع
ب�ه جريانه�م» .لم يق�دم الرئي�س األمريكي أي
انتقاد للس�لوك اإلرسائييل أو يق�دم أي تأكيدات
بالعمل لكبح هذه الس�لوكيات ،ولكنه أيضا بدد
آمال الفلس�طينيني بإعالن�ه مرتني أن الوقت لم
يك�ن مناس�با ألي تحرك نحو تحقي�ق الحقوق
الفلس�طينية التي ُحرم الش�عب منها منذ زمن
طويل .وعندما غ�ادر بايدن ،ت�رك اإلرسائيليني
غارقين يف عاطف�ة الرئيس والتزامات�ه بتقديم
امللي�ارات م�ن املس�اعدات والدع�م الس�يايس،
والفلس�طينيني محبطين من كلمات�ه الخالية
من الدع�م لتطلعاتهم دون تقدي�م أي التزامات
للمساعدة يف تحقيقها.
أوالً ،م�ن امله�م اإلش�ارة إىل أن�ه ال توج�د دولة
خليجي�ة «مدعوم�ة م�ن دافع�ي الرضائ�ب
ً
ثاني�ا ،بعد تلبية الرغبات بش�كل
األمريكيين».
مف�رط يف الق�دس ،م�ن الس�ذاجة الق�ول بأن

جيمس زغبي
كان نه�ج إدارة الرئي�س ج�و باي�دن والتغطية
اإلعالمي�ة لزيارات�ه إىل إرسائي�ل وفلس�طني
واململك�ة العربي�ة الس�عودية متناقضا ً بش�كل
ص�ارخ .فق�د كان لقاء بايدن م�ع اإلرسائيليني
يفي�ض بالحيوي�ة ،لكن�ه كان غامض�ا ً م�ع
الفلس�طينيني ،وح�ذرا ً للغاي�ة م�ع ق�ادة دول
الخليج العربي لدرجة أنه كاد يقوض رس�الته.
وصل الرئيس إىل إرسائيل معلنا أنه «يش�عر بأنه
يف وطن�ه» .وهن�اك ،حص�ل عىل وس�ام الرشف
اإلرسائيلي ووق�ع «إعلان القدس» م�ع رئيس
الوزراء اإلرسائييل يائري لبيد.
كان�ت الوثيق�ة مفرط�ة يف التعبير العاطف�ي
بش�كل مح�رج ،إذ أك�دت أن الت�زام الوالي�ات
املتحدة بإرسائيل «غري قابل للكرس» ،و «ثابت»،
و«ال يتزع�زع» ،و«مق�دس» ،و«دائ�م» ،وأن�ه
«الت�زام أخالق�ي» يقوم عىل «أس�اس متني من
القيم املشرتكة» .لم يتم ذكر الفلسطينيني حتى
ق�رب نهاية البيان حيث «يدين البلدان سلس�لة
الهجم�ات اإلرهابي�ة املؤس�فة ض�د املواطنين
اإلرسائيليين» ويتعه�دان ب�ـ «تحسين نوعية
حياة الفلسطينيني».
ومن املثير لالهتمام أن اإلعلان يحيد عن إطار
«كال الزعيمين» ليشير إىل أن «الرئي�س بايدن
فق�ط يعي�د تأكي�د ...دعم�ه لح�ل الدولتين».
م�ن ناحية أخ�رى ،كان لقاء باي�دن مع رئيس
السلطة الفلسطينية ،محمود عباس،هادئاً ،كما
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد /8 /مجدد2022/
التاريخ 2022/6/23
قرار تثبيت ملكية
اس�تنادا اىل محرض تثبيت امللكية امل�ؤرخ يف 2022/3/23
واملنظم بش�ان العق�ار املرق�م (/1393الشرق) ولنتائج
التحقيق واملس�تندات املطلع عليها واس�تنادا للصالحيات
املخولة يل بموجب املادة  48من قانون التس�جيل العقاري
املرق�م  43لس�نة  1971ومن خالل ما اجرت�ه لجنة تثبيت
امللكي�ة من تحقيق�ات واالطالع عىل املستمس�كات املربزة
والبيان�ات املقدمة واس�تنادا ملحرضي الكش�ف املؤرخني
 2022/5/12و  2022/6/23اس�تمعت اللجن�ة اىل اقوال
طالب التس�جيل املجدد حسني عبد الله نارص حيث اوضح
بانه قام برشاء العقار موضوع الكشف من املدعو حسني
كاظم س�وادي بموجب مقاول�ة البيع والرشاء الخارجية
املؤرخ�ة يف  2021/5/25واملرفق�ة مع اضبارة الكش�ف
وان العق�ار تحت حيازته منذ تاريخ رشائه وبدون منازعة
من اي جهة كما اس�تمعت اللجنة اىل اقوال الحائز السابق
حسين كاظم س�وادي وال�ذي اوضح ب�ان العق�ار املرقم
/1393الشرق كان تح�ت حيازت�ه واس�تغالله الكثر من
خمسة عرش س�نة حيازة هادة مس�تقرة ودون معارضة
م�ن اي اح�د وقد اشتراه يف عام  2004من حائه االس�بق
كاظ�م وذاح عب�د وبعد ذلك ق�ام ببيع اىل طالب التس�جيل
املج�دد املدعو حسين عبد الل�ه نارص ببدل مقداره س�تة
عرش مليون وخمس�مائة الف دينار وحسب مقاولة البيع
والشراء املؤرخة  2021/5/25وان طالب تس�جيل املجدد
هو الحائز الفعيل حاليا للعقار
كما اس�تمعت اللجن�ة اىل الحائز االول للعق�ار كاظم وذاح
عب�د والذي بني ب�ان كان حائزا للعقار الكثر من خمس�ة
عرش سنة ويف عام  2004باعه للحائز الثاني حسني كاظم
س�وادي بب�دل مقداره ملي�ون وثالثمائة وخمس�ون الف
دين�ار والذي ب�دوره قام ببيعه اىل طالب التس�جيل املجدد
حسين عبد الله نارص وه�و الحائز الفعلي حاليا للعقار
املرق�م /1393الشرق كم�ا اس�تمعت اللجن�ة اىل البين�ة
الش�خصية لطال�ب تجيل املجدد وهم كل م�ن حيدر تركي
حامد وكريم ش�ياع حس�ن والذين ايدوا ما جاء باقوال
طال�ب التس�جيل واق�وال الحائزة الس�ابق م�ن ان طالب
التس�جيل املجدد حسين عبد الله نارص حائ�ز للعقار منذ
تاري�خ رشائه للعقار موضوع الكش�ف من املدعو حسين
كاظ�م س�وادي والذي كان حائز للعقار الكثر من خمس�ة
عرش س�نة حي�ازة هادئ�ة مس�تقرة ودون معارضة من
اي اح�د ولحد تاري�خ بيعه للعقار وبع�د ان اختلت اللجنة
للمداولة تجد ان طالب التس�جيل املجدد يستند يف طلبه اىل
عقد البي�ع والرشاء الخارجي الواقع على العقار موضوع
الكش�ف وامل�ؤرخ يف  2021/5/25وان قان�ون التس�جيل
العق�اري الناف�ذ اجازة ضم حيازة الخل�ف يف الحق اىل مدة
حي�ازة من تلقى الحق عنه اس�تنادا الح�كام املادة  53من
قان�ون التس�جيل العق�اري املرقم  43لس�نة  1971املعدل
عليه ق�ررت لجنة تثبيت امللكية وباالجم�اع تثبيت عائدية
العقار املرقم /1393الرشق باس�م طالب التسجيل حسني
عب�د الله نارص عىل ان ينشر القرار يف صحيفتني محليتني
ومل�دة ثالثون يوما اس�تنادا الحكام امل�ادة  45فقرة  3من
قان�ون التس�جبل العقاري وتبلي�غ وزارة املالي�ة والوحدة
االداري�ة بنس�خة منه ق�رارا قابلا للتمييز وافه�م علنا يف
2022/6/23
القايض
مهند محمد عيل التميمي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة العباسية
العدد  /571ب2022 /
التاريخ 2022 /7 /19
إىل املدعى عليه عيل تركي عطيه
أق�ام املدعي جاس�م طال�ب حم�زة الدعوى
البدائية املرقمة /571ب 2022/والتي يطلب
فيه�ا الزام�ك بتاديت�ك ل�ه مبل�غ اربعة االف
وس�بعمائة دوالر امريك�ي وملجهولية محل
إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي وأشعار
مخت�ار ناحية العباس�ية حي ج�زر ال دهيم
املختار حبيب عيل الش�بيل عليه قررت هذه
املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني يوميتني
بموعد املرافعة املصادف  2022 /7/ 27ويف
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانونيا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري
العدد :مجدد16781 /
التاريخ 2022/7/17 :
اعالن
البيان�ات الخاص�ة بالعائدي�ة يف الس�جل
االسايس
ت

رقم
العقار

اسم
المحلة

جنس
العقار
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تنفي�ذا الح�كام امل�ادة ( )1من امل�ادة ()50
مكرره من قانون التسجيل العقاري
رق�م ( )1971املع�دل فقد تق�رر االعالن عن
مبارشة التس�جيل باجراءات التسجيل املجدد
للعق�ارات املبين�ة اعلاه وفق اح�كام املادة
( )3م�ن امل�ادة ( )45م�ن القان�ون املذك�ور
فعىل من يدعي امللكي�ة او اي حقوق عقارية
يف ه�ذه العق�ارات املذكورة اعلاه تقديم ما
لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل ثالثني
يوم�ا من تاري�خ النرش االعلان والحضور يف
موق�ع العق�ار الس�اعة العارشة م�ن صباح
ي�وم التايل النته�اء مدة االعلان وذلك الثبات
ادعائ�ه بمختلف وس�ائل االثب�ات عند اجراء
الكش�ف املوقعي على العقار م�ن قبل لجنة
تثبيت امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر
اللجنة حضورهم
الحقوقي  /هادي مصيلح الزهريي
مدي�ر التس�جيل العق�اري الثاني�ة بالنج�ف
االرشف

ترصف بايدن بأس�لوب رج�ل الدولة مع القادة
الس�عوديني هو أمر يتعلق بالسياس�ة الداخلية
للوالي�ات املتح�دة .ثالث�ا ،بع�د حرب�ي الع�راق
وأفغانس�تان وم�ا صاحبهم�ا من أه�وال ،فإن
من الغطرس�ة الحديث عن «القيم األمريكية» أو
«النظام العاملي بقيادة أمريكا».
وأخيراً ،م�ن غري النزي�ه أن تقتب�س الصحافة
األمريكية من تقارير مجموعات حقوق اإلنسان
لطرح قضيتها ضد بع�ض الدول العربية ،بينما
ترفض تغطية التقارير املكثفة لهذه الجماعات
نفسها حول املمارس�ات اإلرسائيلية .يف الواقع،
ل�م يت�م التط�رق إىل االنته�اكات اإلرسائيلي�ة
املس�تمرة لحق�وق الفلس�طينيني أو حاج�ة
الوالي�ات املتحدة للضغط على إرسائيل للتوقف
والك�ف .يف النهايةُ ،
اختتم�ت اجتماعات بايدن
مع دول مجل�س التعاون الخليجي باإلضافة إىل
االجتماعات الثنائي�ة الثالثة مع قادتها بالعديد
م�ن االتفاقي�ات املوقع�ة ح�ول الدف�اع وأم�ن
الطاقة واملساعدات اإلنسانية العربية األمريكية
املشرتكة للدول النامية .ولم يتم اإلشارة إىل هؤالء
إال قليال يف التغطية الصحفية .ويف نهاية الرحلة،
فإنن�ا أمام دراس�ة صارخة ع�ن التناقضات يف
كيفية رؤية القيادة السياس�ية ووسائل اإلعالم
األمريكي�ة إلرسائي�ل والع�رب :إحداهما منزهة
عن االنتق�اد ،واألخرى لعبة عادلة .إن تأثري هذا
املعيار املزدوج هو أنه يش�وه عالقاتنا و ُيقوّض
مصداقيتن�ا ونح�ن نكاف�ح إليج�اد طريقنا إىل
األمام يف عالم ما بعد العراق متعدد األقطاب.
مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2020/165 :
التاريخ 2020/3/29
 1ـالرتبة ن .ع
 2ـ اس�م املدان الرباعي واللق�ب حيدر رسحان جميل
محمد العابدي
 3ـ الوحدة  :مكت�ب املفتش العام يف محافظة النجف
االرشف
 4ـ رقم القضية 2020/165 :
 5ـ املادة القانونية /32اوال من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008املعدل
 6ـ خالصة الحكم
 1ـ تعدي�ل مادة االحالة م�ن املادة  5اىل املادة /32اوال
اىل املادة /32اوال وثانيا من ق ع د رقم  14لسنة 2008
املعدل بداللة املادة  31من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 2ـ الس�جن بح�ق امل�دان ر ع حيدر رسح�ان جميل
محمد العابدي ملدة س�بع س�نوات وف�ق احكام املادة
/32اوال من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل بداللة
امل�واد /61اوال و /69اوال م�ن ق أ د رق�م  17لس�نة
 2008اختالس السالح املوصوف ادناه
 3ـ تضمين�ه مبلغ قدره  5,000,000خمس�ة ماليني
دينار عراقي عن قيمة املسدس نوع كلوك املرقم
م�ع كافة ملحقاته وفق احكام املادة /32ثانيا من ق
ع د رقم GLZ560 14
لس�نة  2008املع�دل على ان يس�تحصل املبل�غ وفق
احكام القانون
 4ـ ط�رده م�ن الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل بحكم
القان�ون كعقوبة تبعية اس�تنادا الح�كام املادة /38
اوال /أ /ج من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة /89اوال
من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 5ـ اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام
املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام
املادة /69ثانيا وثالثا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 6ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغير منقولة اس�تنادا
الحكام املادة /69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 7ـ اعتب�ار الجريم�ة م�ن الجرائ�م املخل�ة بالرشف
استنادا الحكام املادة /21أ 6/من ق ع رقم  111لسنة
 1969املعدل
 8ـ تعميم اوصاف السلاح املوصوف اعاله عىل كافة
تشكيالت وزارة الداخلية والوزارات االمنية
 9ـ احتس�اب اتع�اب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة
مجي�د البالغ�ة  30,000ثالث�ون ال�ف دين�ار عراقي
تصرف لها م�ن خزينة الدول�ة بعد اكتس�اب الحكم
الدرجة القطعية
قرار صدر باالتفاق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم علنا
بتاريخ 2020/3/29
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
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ديوان حمافظ البرصة /القسم :العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq
Basra Governorate

( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن ثاين )
مناقصة ( / 1امن وعدالة ) 2022 /
جتهيز دراجات ملديرية مرور حمافظة البرصة

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة/شعبة تخطيط القطاعات يف محافظة البرصة املرقم (ت2740/
يف ( 2022/7/6
ترس (محافظة البرصة  /قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم
عطاءاتهم(املغلقة) مرشوع (تجهيز دراجات ملديرية مرور محافظة البرصة )
 وبكلفة تخمينية قدرها( )349,920,000ثالثمائة وتس�عة واربعون مليون وتسعمائة وعرشون الفدينار عراقي
 ضمن موازنة املحافظة  2021التشغيلية التي تم توفري تخصيصاتها من موازنة البرتودوالر والتي تمتمناقلة مبالغها لعام 2022
 مدة التنفيذ (  60يوم ) . الدرج�ة والصن�ف املطلوبة  :الدرج�ة  /العارشة والصن�ف  /كهرباء-ميكاني�ك  -كيمياوي –رشكاتمتخصصة يف هذا املجال /وان تكون الهوية نافذة .
وبعرض فنيأوالً -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 -يمك�ن للمناقصين ذوي األهلية الراغبين أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس�م العقود
الحكومية  /شعبة اعالن املشاريع) يف العنوان أدناه وذلك من الساعة  8:00صباحا اىل  2:00ظهرا حسب
التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً -تشمل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ) ما ييل :
*القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
-1متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة  :على مق�دم العط�اء ان يق�دم س�يولة نقدي�ة بمبلغ اليقل ق�دره عن
( )69,984,000تس�عة وس�تون مليون وتس�عمائة واربعة وثمانون الف دينار عراقي عىل ش�كل كشف
مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية
وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة
رابع�اً -يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف العنوان
أدناه* ودفـــع رس�ـــم غيــــر مس�تـــرد قـــ�درة ( )100,000مائـــــ�ة الــــف دينــــار
عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم االربعاء املصـــادف 2022/7/20
خامساً -سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء املصادف  2022/7/28الساعة
العارشة صباحاً.
سادس�ا ً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف  2022/8/7الس�اعة  1:00ظهرا حس�ب
التوقيت املحيل ملدينة البرصة العطاءات اإللكرتونية (ال يس�مح بها) .العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها.
س�يتم فت�ح العطاءات فعليا وبوج�ود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور ش�خصيا يف العنوان
التايل :
الوقت  :الساعة  1:00ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
التاريخ  :يوم االحد املصادف 2022/8/7
العنوان  :ديوان محافظة البرصة  /قاعة لجنة فتح العطاءات.
س�ابعا ً  -يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( )3,500,000ثالثة مليون وخمس�مائة
ال�ف دين�ار عراقي عىل ش�كل صك مص�دق او س�فتجة او خطاب ضمان ناف�ذ ملدة  28ي�وم بعد تاريخ
نفاذية العطاءات وفيما يتعلق بالرشكات االجنبية مراعاه ما ورد يف كتاب البنك املركزي العراقي  /دائرة
مراقبة الصريفة  /قس�م مراقبة املصارف االسالمي ذي العدد  153/3/9يف  2020/5/27املعمم بموجب

كت�اب وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قس�م االستش�ارات والتدري�ب 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 بـ
( -1رسالة العطاء وملحق العطاء -2الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد ( )14-12من تعليمات ملقدمي العطاءات .
-3تفوي�ض تحري�ري ملمثل مقدم العط�اء املخول بالتوقيع على العطاء -4.الوثائق املص�ادق عليها من
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل الالحق
بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق م�ن اهلية مقدم العطاء الذي ت�م قبول عطاءه .
وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا  -يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احدى عرش  -اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي
ييل يوم العطلة .
اثن�ى عشر  -للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
ثالث�ة عرش -االلتزام بتفضي�ل رشاء املنتج املحيل من القطاعني العام او الخاص اس�تنادا اىل كتاب وزارة
التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب املرقم  2118/7/4يف 2021/1/27
ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم  20لسنة 2021
اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة basra.gov.iq .
الخامس�ة عرش -تتم االحالة وفق اقل االس�عار للعروض املس�تجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية س�عرية
بنس�بة %10للمنتج املحيل ويف حالة تس�اوي املبالغ يصار اىل تفضيل املنت�ج الوطني ( العام ثم الخاص )
أي االحال�ة عىل الشركات املنتجة للمنتوج الوطني اس�تنادا اىل وزارة التخطيط دائ�رة العقود الحكومية
العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد  32923/7/4يف  2021/12/19املعطوف عىل قرار مجلس
الوزراء رقم  20لسنة . 2021
السادس�ة عرش  :اس�باب اعادة االعلان االول * عدم التقديم عليها من قبل أي رشك�ة او مقاول ( صفر
عطاء )
مالحظة عىل مقدم العطاء مراعاة ماييل :
• تلت�زم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق م�ن قبل كاتب العدل بصحة كاف�ة األوليات املقدمة من
قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
•تلت�زم الرشكات بتقديم تعهد باملب�ارشة بالعمل وعدم املطالبة باملس�تحقات املالية اال بعد اقرار قانون
املوازنة العامة لسنة  2022او توفرالسيولة املالية.
•يلتزم مقدم العطاء بتقديم فواتري الجباية للكهرباء والهاتف واملاء واملجاري وجميع الرسوم األخرى قبل
اس�تالم قرار االحالة اس�تنادا اىل احكام املادة (/16اوال ) من قانون املوازنة العامة االتحادية لسنة 2021
وكتاب وزارة املالية ذي العدد  5589يف 2021/4/13

املهندس
حممد طاهر التميمي
النائب الفني ملحافظ البرصة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1196 :ب2022/3
التاريخ 2022/7/18
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة
ش�يوع العقار املرق�م (  3 /3547حي العروبة
) يف النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع
العق�ار املذكور اعاله واملبين�ة اوصافة وقيمته
املقدرة ادن�اه فعىل الراغبني بالشراء مراجعة
ه�ذه املحكم�ة خلال ثالث�ون يوما م�ن اليوم
الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيم�ة املق�درة
بموج�ب صك مصدق المر ه�ذه املحكمة بداءة
النجف وصادر من مرصف الرافدين  /رقم ()7
يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة
الثاني�ة عرش م�ن الي�وم االخري م�ن االعالن يف
هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوص�اف  :العقار املرقم  3/3547حي العروبة
يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار مف�رزة اىل جزئين
بص�ورة غري رس�مية عىل ش�ارع بع�رض 10
مرت مس�احة العقار االجمالي�ة  315مرت مربع
الجزء االول يتكون من ساحة امامية وصحيات
خارجي�ة ومطب�خ وغرفتين ن�وم ومكش�وفة
وصحيات داخلية عدد  1مساحة الجزء املذكور
 200مرت غري مش�غول لحظة الكشف اما الجزء
الثان�ي يتك�ون من س�احة امامي�ة وصحيات
خارجية وكلدور واستقبال وغرفة نوم مشغول
من قبل املدعى عليها ابتسام عبد الرضا املدعى
عليه�ا وهي ترغب بالبقاء يف العق�ار بيع البيع
بصفة مستاجرة العقار بالكامل مبلط بالصب
غري املس�لح مسقف بالكونكريت املسلح مجهز
بامل�اء والكهرب�اء متضرر يف معظ�م اج�زاءه
درج�ة عمرانه دون الوس�ط وان القيمة الكلية
للعقار مبلغ  93,750,000فقط ثالثة وستعون
مليون وس�بعمائة وخمسون الف دينار عراقي
ال غريها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بالنظر لعدم بلوغ بدل املزايدة الخاصة بالكشك
رقم  2والنادي الطالبي يف معهدنا مبلغ التثمني
واس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم
 21لس�نة  2013املعدل تعاد املزايدة بعد  15يوم
من الي�وم التايل لنرش االعالن الس�اعة العارشة
صباحا بعد انتهاء املدة اعاله
عميد املعهد التقني النجف اضافة لوظيفته

اعالن
اىل املتهم الغائب ( /ن.ع وليد خالد دحام فزع
البديري)
محل العمل  /مديرية رشطة محافظة النجف
االرشف واملنشات
العنوان  /النجف االرشف  /حي القاسم
بم�ا انك متهم وف�ق احكام امل�ادة /32/اوال
وثاني�ا  /م�ن قان�ون عقوبات ق�وى االمن
الداخيل رقم  14لسنة  2008املعدل
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك اقتضى تبليغ�ك
بواس�طة ه�ذا االعالن على ان تحضر امام
محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي  /املنطق�ة
الرابعة خالل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا
من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن يف محل اقامتك
وتجي�ب عىل التهمة املوجه ض�دك وعند عدم
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
اس�تنادا الحكام امل�واد ( 65و  68و  )69من
قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى
االمن الداخيل
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك  /محمود ماجد عبد الحسني
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي
 /وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافق�ة عىل قيام
الرشي�ك الس�يد (عبد الحسين عيل حسين
) بالبن�اء على حصت�ه املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة ( )8565 / 3مقاطع�ة (/10اب�و
دشير) لغرض تس�ليفه ق�رض االس�كان .
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ العراق
وش�هر خارج العراق م�ن تاريخ نرش االعالن
وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف االعرتاض
مستقبال .
وزارة االعمار واالسكان
صندوق االسكان العراقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تدعوك�م الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي املش�خاب
الري�ايض الحضور اىل اجتماعها االس�تثنائي
يف قاعة برج الفرات يف املشخاب يوم االربعاء
املص�ادف  2022/7/6الس�اعة الخامس�ة
عرصا
الهيئة العامة لنادي املشخاب الريايض

اعالن
اىل املته�م الغائب ( /ر.ع حي�در امان عباس امانه
ابو صيبع)
مح�ل العم�ل  /مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف
االرشف واملنشات رسية فض الشغب
العن�وان  /محافظ�ة النج�ف االرشف  /املن�اذرة
الحرية
بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة /32/اوال وثانيا
 /م�ن قانون عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 14
لسنة  2008املعدل
وملجهولي�ة محل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة
هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن
الداخلي  /املنطق�ة الرابع�ة خالل م�دة اقصاها
ثالثون ي�وم اعتبارا من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن
يف مح�ل اقامتك وتجيب على التهمة املوجه ضدك
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا
اس�تنادا الحكام املواد ( 65و  68و  )69من قانون
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بغداد الجديدة
رقم االضبارة 2022/670 /
التاريخ 2022/7/19
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بغداد الجديدة العقار تسلس�ل
 17/18م 15الواق�ع يف بزاي�ز الفضيلي�ة العائ�د
للمدين سعد نعمه كاظم املحجوز لقاء طلب الدائن
( صالح مهدي هوي�دي) البالغ 1,030,000,000
مليار وثالثون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدا
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات
القانونية عرشة باملائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقي وان رسم التس�جيل والداللية
عىل املشرتي
املنفذ العدل
احمد عبد االمري حسني
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  17/18 /م  15بزاي�ز
الفضيلية
 2ـ جنسه ونوعه  :قطعة ارض ملك رصف
 3ـ ح�دوده واوصافه  /كما مثب�ت بصورة القيد
الخارطه
 4ـ مشتمالته قطعة ارض مشيد عليها مخزن
 5ـ مساحته 1387م2
 6ـ درجة العمران  /التوجد
 7ـ الش�اغل  /ال يوجد ش�اغل على قطعة االرض
وهن�اك ش�اغل للمخ�زن واملول�دة رف�ض اعطاء
اسمه
 8ـ القيم�ة املق�درة  1,525,000,000 /ملي�ار
وخمسمائة وخمسة وعرشون مليون دينار
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حرك عود الثقاب

صاروخ «إسكندر إم» الرويس الذي يدخل من النافذة
طبق اليوم

باذنجان مشوي بالصلصة للدايت

تس�تخدم الصواري�خ الت�ي تجهز خالل
دقيقة لتوجيه رضبات إىل أهداف دقيقة
مهم�ة ،وال يمك�ن ملنظوم�ات الدف�اع
الجوي اكتش�افها ،وتس�تطيع التحليق
حتى «عرب النافذة او الباب املفتوحة».
تم تسمية منظومة صواريخ «إسكندر»
الروس�ية (تس�مية النات�و 26-SS
س�تون) باس�م القائد املقدوني إسكندر
األكرب ،الذي ُيعتبر أحد أعظم الجنراالت
العس�كريني يف التاري�خ ،حي�ث تق�ول
األس�طورة إن�ه كان يرت�دي خ�وذة لها

قرنني ،وتلك املنظومة لها صاروخني.
وه�ذا الص�اروخ ال�رويس ُين�اور خالل
مس�اره للتهرب من ال�رادارات املعادية،
وم�ع رم�ي األرشاك الخداعي�ة خلال
تحليق�ه ،س�يكون اعرتاض�ه أش�به
باملستحيل ملنظومات الدفاع املعادية.
ويشير قائد الطاق�م القت�ايل يف مقطع
فيديو ،إىل أن دقة صواريخ «اسكندر-إم»
العملياتية والتكتيكية املجنحة ،تس�مح
لها بالتحليق حتى «عرب النافذة».
ويق�ول« ،ستس�خدم ه�ذه الصواري�خ

ّ
املجنح�ة يف توجي�ه رضب�ات إىل أهداف
مهم�ة ،حي�ث يمك�ن له�ذه الصواريخ
التحلي�ق عىل ارتفاع منخفض وال يمكن
ملنظوم�ات الدف�اع الج�وي اكتش�افها،
ويمكنها التحليق حتى «عرب النافذة» او
الباب املفتوحة.
ويضيف ،لقد استخدمت هذه الصواريخ
بنج�اح يف تدمير مس�تودعات ومواقع
قي�ادة للع�دو  ،بم�ا فيه�ا ملج�أ تحت
األرض جدرانه من الخرس�انة املس�لحة
ُ
وسمك سقفه  1.5مرت.

غرامة مالية عىل رشكة «تسال» تعويض ًا إلمرأة

املقادير:
 الباذنجان  2 :حبة بقسماط  4 :اكواب زيت الزيتون  4 :مالعق كبرية صلصة االسباجيتي الجاهزة  6 :اكواب ريحان  :نصف ملعقة صغريةطريقة التحضري:
سخني الفرن عىل درجة حرارة .350
اغميس قطع الباذنجان يف البقسماط.
قومي بتسخني الزيت يف مقالة واسعة عىل النار وحمري الباذنجان.
ضع�ي ملعق�ة كبرية م�ن ص�وص الس�باجيتي يف طب�ق الف�رن وطبقة من
الباذنجان املحمر فوقها.
وزع�ي كمية م�ن الصلصة فوق الباذنج�ان وأعيدي الك�رة لعمل طبقتني مع
جعل الصلصة الطبقة عىل الوجه.
قومي بتوزيع الريحان املجفف فوق الصلصة.
أدخلي الصيني�ة للف�رن على درج�ة ح�رارة  180مل�دة  25دقيق�ة وقدميها
ساخنة.

المتاهات

بع�د معان�اة إم�رأة م�ن س�يارتها
التابعة لرشكة «تسلا» ذات القيادة
الذاتي ،والش�كوى التي قدمتها ضد
الرشك�ة ،محكم�ة أملاني�ة تف�رض
غرامة عىل «تسلا» بقيمة  101ألف
دوالر تعويضا ً لإلمرأة.
محكمة أملانية تغرم رشكة «تسلا»
بمئة الف دوالر إلمرأة بس�بب دعوى
قدمتها ضد الرشكة
قضت محكمة أملانية بفرض غرامة
مالي�ة قدره�ا  101ألف دوالر على رشكة «تسلا» ،تعويضا ً
إلمرأة تقدمت بشكوى ضد الرشكة ،عقب مشاكل واجهتها يف
نظام القيادة الذاتي ( )AutoPilotلسيارتها.
وجاء يف الدعوى القضائية ملالكة س�يارة «تسال» ،أنها وقعت
على عقد لشراء الس�يارة يف كان�ون األول/ديس�مرب ،2016
مقاب�ل  112,640ي�ورو( ،ح�واىل  114500دوالر) ،ثم قامت
بدفع  5500ي�ورو ،مقابل حصولها عىل ميزة القيادة الذاتية،
بعد استالمها السيارة يف آذار/مارس .2017

وتضمن�ت الدع�وى تكرار ش�كاوى
مالكة الس�يارة ومعاناتها مع نظام
«أوتوبايل�وت» منذ ترشي�ن الثاني/
نوفمبر  ،2017وذل�ك بعد  7أش�هر
فقط من ش�حن س�يارتها إليها من
الواليات املتحدة.
وأيّ�دت الهيئ�ة القضائي�ة األملاني�ة
ش�كوى اإلم�رأة ،بش�أن ك�ون
النظ�ام الذك�ي الخ�اص بالقي�ادة
ً
معطلا وال يعمل
الذاتية لس�يارتها
وفقا ً للآداء املتوقع من�ه ،وتضمن قرار املحكم�ة الحكم بأنّ
«أوتوبايل�وت» يتضمن مش�اكل تقنية تتس�بب يف عدم قدرته
على تمييز العوائق يف طريق�ه ،إىل جانب الضغط املفاجئ عىل
املكاب�ح دون حاجة واضحة لذلك.من جهت�ه ،رفض محامي
الدفاع عن»تسلا» ادعاءات مالكة الس�يارة ،قائالًّ :
«إن مزايا
وأداء أوتوبايل�وت ال يتضم�ن قدرت�ه على العم�ل يف ظ�روف
الكثاف�ات املرورية بامل�دن» ،ولكن «املحكمة ل�م تتقبل حجة
الدفاع».

حل اللغز

نقل جمموعة»ونتيان» إىل حمطة الفضاء الصينية
وكال�ة الفض�اء الصيني�ة تق�ول إنه
س�يتم إج�راء العديد م�ن فحوصات
اإلطلاق الوظيفي�ة واالختب�ارات
املشتركة قب�ل اإلطالق حس�بما هو
مخطط.
ذكرت وكالة الفضاء املأهول الصينية
الي�وم االثنني أن�ه تم نق�ل مجموعة
الوح�دة املعملي�ة «ونتي�ان» ملحط�ة
الفضاء الصينية وصاروخ حامل من
طراز «لونغ مارش 5-بي واي  ،« 3إىل
ساحة اإلطالق.
وأضافت الوكال�ة أن الوحدة املعملية

«ونتيان» س�يتم إطالقها يف املستقبل
القريب يف وقت مناسب.
وبحسب الوكالة ،سيتم إجراء العديد
م�ن فحوص�ات اإلطلاق الوظيفي�ة
واالختبارات املشتركة قب�ل اإلطالق
حسبما هو مخطط.
ومنذ أي�ام ،نجح�ت الصين بإطالق
قمر صناعي جديد إىل مدارات األرض،
ستستخدمه يف نقل البيانات من وإىل
محطتها الفضائية.
وتبع�ا لوكالة ش�ينخوا الصينية فإن
«قم�ر  2-Tianlianالجديد أطلق يوم

الثالث�اء  12تموز /يوليو الجاري من
مطار  Xichangالفضائي يف مقاطعة
سيتش�وان جنوب غرب الصني ،تمام
الس�اعة  00:30بالتوقي�ت املحلي
( 19:30بتوقيت موس�كو ،واستخدم
يف عملي�ة اإلطالق صاروخ صيني من
نوع .»3B Long March
وأش�ارت الوكالة إىل «أن القمر وصل
إىل م�داره الفضائي املح�دد ،وعملية
اإلطلاق الفضائ�ي املذك�ورة بات�ت
العملية رقم  426التي تستعمل فيها
الصني صواريخ .»Long March

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
األشخاص يف محيط العمل يتعاملون بإيجابية
خاصة معك؛ فانتفع م�ن هذه الفرتة ملواجهة
املش�اكل الصعبة مع فريق�ك وبالتايل االقرتاب
أكث�ر من هدف�ك .س�وف تس�اعد الديناميكية
التي تنمو بني الفريق عىل الوقوف بصالبة أمام
أصعب التحديات والوصول م ًعا ً إىل النجاح.

امليزان
أن�ت اآلن مفع�م بالحيوية ،وس�وف تتمكن من
التعام�ل م�ع املوضوع�ات الهام�ة .يس�اعدك
موضوع ما
التفكير الواضح على االنتهاء م�ن
ٍ
بنجاح .وحتى يف حياتك الخاصة ،تتضح الشكوك
الت�ي كانت لدي�ك ،وأن�ت اآلن قادر على اجتياز
الصعوبات التي كنت تتحاشاها فيما سبق

الثور
حالتك البدنية والذهنية يف أحسن حال ،لذا لديك
تأثري إيجابي كبري عىل اآلخرين الذين يالحظون
مدى إيجابيتك وملعانك بكامل ثقة .سوف تنف ُـذ
الحماس�ة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل
مع�ه وتؤثر فيه ،فتجدهم خري عون ومس�اعد
لك يف تنفيذ وتحقيق أهدافك

العقرب
يبدو يف الوق�ت الحايل أنك تواجه ع�د ًدا متزاي ًدا
م�ن التعقيدات غري املتوقع�ة .ال يقع اللوم عىل
م�ن هم حول�ك – يف بعض األحي�ان تكون أنت
ً
هادئا وأن ترى العقبات
املخطئ .حاول أن تظل
املوجودة يف طريقك كوس�يلة الكتشاف مداخل
جديدة.

اجلوزاء
بم�ا أنك تتواص�ل حال ًيا بص�ورة جيدة مع من
حول�ك ،وتس�تطيع عرض خطط�ك يف جو من
اإلث�ارة ،س�وف يمكن�ك ً
أيضا اجت�ذاب تابعني
متحمسين برسع�ة .ال ترتاب فيه�م بعد اآلن
وتقبل أية مس�اعدة يعرضونه�ا عليك ،وحاول
ً
ً
منفتحا تجاه أفكار اآلخرين
أيضا أن تكون

القوس
أنت تب�دو ملن حول�ك كمُ ب رِّش متعص�ب؛ اكبح
نفسك قليالَ واقبل آراء وسلوك اآلخرين .كذلك،
ال تغضب بس�هولة إذا قام اآلخ�رون بأخطاء،
فاإلث�ارة الزائدة اآلن ض�ارة بصحتك يف جميع
األحوال ،وأنت ذاتك ً
أيض�ا بحاجة إىل العواطف
والتقدير .دع ضغوط الحياة اليومية خلفك

السرطان
بما أنك ش�خص اجتماعي بحق ،وبما أنك ربما
قد تكون قد أهملت واحد أو جمعة من معارفك
مؤخرًا ،يجب علي�ك اآلن إصالح هذه العالقات
مرة أخرى ومعاودة التواصل .ترتفع فرص حل
نزاع ما بني األرسة أو األصدقاء لألبد .سوف تمر
بساعات ال ُتنىس من التناغم والتضامن

اجلدي
سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل
غري عادي اليوم ،مسببة لك الكثري من الضغوط.
ً
أحيانا بدالً من
ربما يجب أن تبتعد عن الطريق
تحمل مس�ئولية كل يشء .س�وف يساعك هذا
عىل توفري طاقتك لألشياء الهامة بحق ،خاصة
يف العمل .يجب ً
أيضا أن تفكر يف صحتك

االسد
س�وف تحصل اليوم عىل الكثري من االهتمام يف
العمل ،كم�ا أن روح الفريق ملحوظة .اعمل يف
فري�ق كلما أمك�ن ذلك ،ألن هذا يجعلك تش�عر
براحت�ك .قم بعم�ل يشء غري ع�ادي اليوم مع
أصدقائك .ما رأيك يف إقامة حفلة؟ أنت يف حالة
مزاجية جيدة ويمكنك ًت َحمُ ل أي يشء.

الدلو
تعي�ش فرتة ت�وازن بدني وذهن�ي متناغم وال
ظهور ألي عائق خارجي يف األفق ً
أيضا ،بل عىل
النقي�ض ،غالبي�ة محيطك ودي مع�ك وخدوم
وحيات�ك تسير بأفض�ل ح�ال .لكون�ك تتمتع
بالحيوية أكثر ،فبإمكانك القيام بكل ما ترغب
فعله.

العذراء
ال يشء يسير حس�ب رغبتك يف الوق�ت الحايل،
ولكن إذا قمت بتغيري مدخلك ،قد تنجز أهدافك
بش�كل أرسع ،كم�ا ق�د تس�اعد آراء اآلخرين.
س�وف تواج�ه يف حياتك الخاص�ة جميع أنواع
املش�كالت ،ولكن يجب أن تك�ون وجهة نظرك
واضحة يف هذا املوقف.

احلوت
إن العراقي�ل الت�ي تنب�أت بقدومه�ا منذ فرتة
طويلة تظه�ر تدريج ًيا وتتحول إىل واقع ،وبات
تفاديه�ا مس�تحيالً .واج�ه تل�ك التحدي�ات يف
أرسع وق�ت ،حت�ى وإن كانت املهم�ة صعبة.
كلما تأخرت يف ذلك ،تراكم�ت العراقيل ووجب
عليك مضاعفة املجهود لتجاوزها.
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بمشاركة العراق ..قرارات مهمة يف بطولة كأس العرب للشباب

مدرب الشباب يكشف طموح املنتخب يف البطولة العربية
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
ُ
التنس�يقي
االجتم�اع
ج�رى ،أم�س الثالث�اء،
ّ
للمنتخب�اتِ املش�ارك ِة يف بطول� ِة كأس الع�رب
ُ
محافظة أبها
للش�باب لكر ِة القدم التي تضيفها

السعوديّة من  20تموز إىل  6آب املقبل.
ّ
ومث َل العراق يف هذا االجتم�اع املدي ُر اإلداري نديم
ُ
ملنتخب الشباب قحطان
اإلعالمي
نس�ق
وامل
كريم
ّ
ِ
املالكي.وقب�ل بداي� ِة االجتماع التنس�يقي ،رحبَ
األم ُ
ني العا ّم لالتح�ا ِد العربي لكر ِة القدم رجا الله
الس�لمي بالوفو ِد املش�اركة ،ناقالً
َ
تحي�ات وزير
والرياضة عبد العزيز بن تركي آل س�عود ورئيس
ّ
السعودي لكر ِة القدم محمد املسجل.
االتحاد
وأك� َد الس�لمي ،إن» اله�دف م�ن البطول�ة ليس
مميز للمس�تقب ِل
الفو َز والخس�ارة بل خلق جي ٍل
ٍ
ولتطوير الكر ِة العربية».
باهتمام
تحظى
البطولة
وبينّ َ السلمي ،إن «هذه
ٍ
ً
ُ
ُ
قن�اة فضائي ًّة
س�تنقل 27
حي�ث
كبري،
إعالم�ي
ٍ
ً
ُ
تاريخ
يف
األكثر
د
الع�د
وهو
البطولة،
تل�ك
عربية
ِ
هذه البطولة ُ
منذ تأسيسها».
َ
ُ
دخ�ول الجماهير
وكش�ف الس�لمي» س�يكون

ُ
َ
حيث
انطلق االجتماع،
للبطول ِة مجاناً» .بعد ذلك
ُ
توضيح الئحة البطول�ة والجوانب التحكيميّة
ت َّم
ُ
قمصان
ألوان
تثبيت
وت�م
ّة،
ي
والتنظيم
املنتخباتِ
ُ
حي�ث سيرتدي منتخبن�ا يف مباراته
املش�اركة،
البطول�ة أم�ام موريتاني�ا ي�وم الثال�ث
األوىل يف
ِ
َ
ال�زي األبيض الكامل
والعرشين من هذا الش�هر
بينما سريتدي حارس مرماه الزي األسود ،بينما

نادي هولندي يتعاقد
مع العب عراقي

سيرتدي منتخ�ب موريتانيا يف تلك املب�ارا ِة الزي
األخضر والحارس بالزي الس�مائي .ويف املبارا ِة
الثانية أمام الس�عودية يوم الس�ادس والعرشين
م�ن ه�ذا الش�هر سيرتدي منتخبنا أيض�ا ً الزي
األبيض والحارس بالزي األس�ود ،بينما سريتدي
منتخب السعوديّة الزي األخرض والحارس بالزي
الرصايص.

خطوة جديدة تقرب
ميالن من مدافع توتنهام

صبر أكبر
أعم�ار تحت�اج إىل
ٍ
ٍ
وعدم استعجال.
ِ

المستقبل العراقي /متابعة
ش�ارك الثنائ�ي العراقي زيدان إقبال وكاردو صديق ،يف املب�اراة الودية التي جمعت
مانشستر يونايت�د مع كريس�تال باالس ،ظهر أم�س الثالثاء ،بملع�ب ملبورن يف
أسرتاليا ،وانتهت ملصلحة الشياطني الحمر بنتيجة (.)1-3
واشترك زيدان إقب�ال بديال منذ الدقيقة  ،65بينما دخ�ل املدافع كاردو صديق عند
الدقيقة  77مع كريستال باالس ،يف مباراة شهدت إثارة وندية رغم طابعها الودي.
وق�دم إقبال عرضا جيدا ،حيث أس�ند إليه املدرب إريك تني ه�اج واجبات هجومية

أعلن نادي هريينفني الهولندي ،أمس الثالثاء ،عن تعاقده
مع العراقي حسني عيل بعقد يمتد لثالث سنوات قادما ً من
نادي اوريربو السويدي.
الن�ادي الهولن�دي ذكر عبر موقعه الرس�مي  ،أن الالعب
كان ملدة أسبوع مع الفريق لرؤيته يف املباريات الودية قبل
التوقيع الرس�مي ،وخاض مباراتني وديتني ،وترك الالعب
ً
انطباعا جي ًدا عىل الطاقم الفني خالل فرتة تدريبه.
وق�ال مدرب هريينفين الهولندي فريي دي ه�ان »:أثناء
بحثنا ع�ن تعزيزات دفاعية ،صادفنا حسين ،خالل فرتة
تجربت�ه ،إن�ه العب موهوب قوي يتميز بش�كل أس�ايس
بقدراته الدفاعية ،نعتقد أن حسين لديه الظروف للتطور
ً
أكثر ليصبح ظه ً
حديثا هنا «.
ريا
حسني عيل عراقي األصل نشأ يف السويد ويمتلك الجنسية
العراقية ،ولكنه يلعب يف الوقت الحايل مع منتخب السويد
تحت  21عام.

المستقبل العراقي /متابعة

اقترب نادي ميالن ،من التعاقد مع أحد مدافعي توتنهام،
خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
ووفقا لصحيفة «الجازيتا ديللو س�بورت» اإليطالية ،فإن
روبرت�و دي فانتي ،وكيل يافيت تانجانجا مدافع توتنهام
هوتسبري ،س�يصل اليوم إىل مقر ميالن ،لعقد اجتماع مع
مسؤويل الروسونريي.
وأشارت الصحيفة اإليطالية إىل أن اجتماع اليوم قد يكون
حاسما لصفقة انتقال تانجانجا ،موضحة أن ميالن اتفق
تقريب�ا م�ع املدافع اإلنجلي�زي على كل يشء ،بينما تظل
األزمة يف التفاوض مع توتنهام.
وأوضح�ت أن ميلان يعرض عىل توتنهام ض�م تانجانجا
عىل س�بيل اإلعارة م�ع إلزامية الرشاء ،كما قد س�يحدث
اجتماع قريبا مع فابيو باراتيتيش املدير الريايض للسبريز
الستكمال املفاوضات.
وش�ارك تانجانج�ا ( 23عاما) يف  29مب�اراة مع توتنهام
خلال املوس�م املايض 11 ،منه�ا فقط كان�ت منذ وصول
أنطونيو كونتي إىل مقعد املدير الفني.

الكرة بش�أن حس�م مل�ف م�درب منتخبنا
الوطن�ي ال يزال قائماً ،الس�يما بعد توصية
لجنة الخرباء الفنية -املكلفة بدراسة السري
الذاتية للمدربني األجانب -األخرية برضورة
العودة اىل املدرب املحلي لعدم توفر األموال
وق�د اتض�ح جليا ً م�ن خلال الترصيحات
اإلعالمية».وأش�ارت إىل أن «غالبي�ة أعضاء
املكتب التنفيذي باستثناء ثالثة منهم يدعم
فكرة تعيني مــدرب محيل مـؤقـت لقيادة
أس�ـود الرافدين يف االس�تحقاقات القريبة
بسبب الضائقة املالية التي يمر بها االتحاد
وعدم إقرار املوازنة الحكومية لهذه الس�نة
الس�يما أن مكان ومـوعـ�د بطولة كـأس
آسيا  2023لم يحسما حتى هـذه اللحظة
بصفت�ه أه�م اس�تحقاق ق�اري قري�ب».
ويرى الس�واد األعظم من املكتب التنفيذي
أن»املـــدرب املحيل خـيـار مناسب خالل
املرحل�ة الحالي�ة كونه يعلم جي�دا ً بقدرات

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
حس�م آرس�نال صفقة جديدة من مانشستر سيتي ،خالل
املريكاتو الصيفي الج�اري ،بعد االتفاق مع الالعب والنادي
اإلنجليزي.وكت�ب فابريزيو رومانو ،خبري انتقاالت الالعبني
واملدربني يف أوروبا ،عىل حسابه بموقع التواصل االجتماعي
ً
أخيرا عىل الرشوط
«تويرت»« :وافق أولكس�ندر زينش�ينكو

فرينر يلمح إلمكانية رحيله
عن تشيليس

ذلك كي أكون يف مس�توى جيد قبل كأس
العالم ،وكي أحظى بالفرصة يف املشاركة
بالبطولة».
وتاب�ع« :اليشء األكثر أهمية هو أن أكون
س�عيدا .أكون سعيدا عندما ألعب وأسجل
أهداف .هذه ه�ي الحقيقة .هذا ما يجب
عيل االهتمام به ،وباقي األشياء ستأتي».
كان فرين�ر ق�د انض�م إىل تش�يليس عام
 2020قادما م�ن اليبزيج ،ومن املفرتض
أن يستمر عقده حتى عام .2025
وتق�ام منافس�ات كأس العال�م  2022يف
قطر بين  21ترشين الثاني/نوفمرب و18
كانون األول/ديسمرب.
ولم يرغب توخيل يف أن يعد مواطنه فرينر
بدقائ�ق مش�اركة أط�ول ،ورصح قائال:
«س�نرى ،لكن كل ش�خص مس�ؤول عن
موقفه».وأض�اف« :تيم�و لع�ب ملدة 45
دقيق�ة مث�ل باق�ي الالعبني وقد س�جل،
ونحن نتحرك من هذا املنطلق».

اتفاق مع زينش�ينكو ،ما جعل املدرب بيب جوارديوال يضم
الالع�ب األوكراني إىل الجول�ة التحضريية للموس�م الجديد
يف الوالي�ات املتحدة.يش�ار إىل أن آرس�نال تعاق�د ً
أيضا منذ
أس�بوعني مع املهاجم الربازييل جابرييل جيس�وس ،قادمً ا
من مانشسرت سيتي ،مقابل  45مليون جنيه إسرتليني.
وس�بق أن عم�ل ميكيل أرتيت�ا ،مدرب آرس�نال ،مع املدافع
األوكران�ي ،خلال الفترة الت�ي قضاه�ا مس�اعدا لبي�ب

الالعبني املحليني ولن يحتاج اىل وقت طويل
الختي�ار التش�كيل ،كم�ا ان منتخبنا مقبل
عىل مشاركات خارجية عىل غــرار بطولة
األردن الدولية منتصف أيلول املقبل واملباراة
التجريبية أمـام املكس�يك يف ش�هر ترشين
الثان�ي املقبل باإلضاف�ة إىل بطولة خليجي
.»25
يف الجان�ب اآلخ�ر ،يعتقد األعض�اء األقلية
الرافضين لفك�رة االس�تعانة بالطواق�م
املحلية بأن املـدرب العراقي ال يلبي طموح
الش�ارع الري�ايض» ،مؤكدي�ن أن «الح�ل
األمثل النتش�ال كرتنا هو استقدام مدربني
أوروبيين من بلد واح�د ولجميع املنتخبات
الوطنية والتعاقد معهم ملـدة أربـع سنوات،
عـلاوة عىل وض�ع أهــ�داف مس�تقبلية
يمكن تنفيذها بآليات متسلس�لة وبش�كل
تدريجي ،باإلضافة اىل توحيد أساليب األداء
للك�رة العراقي�ة والتكيّف مع ط�رق اللعب

كوبو يرحل عن ريال مدريد

أعل�ن ن�ادي ري�ال سوس�ييداد ،التعاق�د م�ع اليابان�ي
تاكيفوس�ا كوبو ،قادما من ريال مدريد ،الذي خرج منه
معارا عدة مرات دون أن يلعب مطلقا مع الفريق األول.

آرسنال حيسم الصفقة الثانية من مانشسرت سيتي

الشخصية لعقده مع آرسنال».
وأضاف« :يجهز الجانرز بالفعل العقود الرسمية،
وتم تحديد موعد الكشف الطبي لزينشينكو».
وختم« :حس�مت الصفقة نظري  30مليون جنيه إسرتليني،
وزينشينكو سعيد بالعمل مرة أخرى مع ميكيل أرتيتا».
وكان�ت تقاري�ر صحفي�ة قد أف�ادت يف األي�ام املاضية بأن
آرس�نال اتفق مع مانشستر س�يتي ،لكنه لم يصل بعد إىل

باللعب خلف املهاجمني ،بعد أن شارك يف املباريات السابقة كالعب ارتكاز.
ولع�ب أيضا التونيس حنبعل املجربي يف تش�كيل مانشستر يونايت�د ،وقدم مباراة
كبيرة بفضل مهاراته العالية.باملقابل ،ظه�ر كاردو صديق بحالة بدنية جيدة مع
فريقه كريس�تال باالس ،وقطع عدة محاوالت ملنافس�يه ،رغ�م املدة القصرية التي
لعبها ،أمال يف إدراج اس�مه بالقائمة األساسية للمباريات التحضريية املتبقية أمام
لي�دز يونايتد ومونبلييه الفرنيس.وتغنى حس�اب مانشستر يونايت�د عىل «تويرت»
بالثنائي العراقي زيدان إقبال وكاردو صديق ،حيث نرش صورتهما معا قبل انطالق
املباراة الودية ،تحت عنوان «عراقي ورأيس عايل».

هوية مدرب املنتخب تشطر احتاد الكرة

كش�فت مصادر مقربة التح�اد الكرة ،عن
وجود انقس�ام حاد يف الـرأي بشأن تحديد
هوي�ة امل�درب املقب�ل للمنتخ�ب الوطن�ي
وتمثيل�ه يف االس�تحقاقات املقبلة.وذكرت
املص�ادر يف ترصي�ح صحف�ي ان «غالبي�ة
أعض�اء املكتب التنفي�ذي باس�تثناء ثالثة
منهم ،يدعمون فك�رة إناطة مهمة تدريب
أسود الرافدين خالل الفرتة الحالية إىل طاقم
محلي لقيادت�ه يف االس�تحقاقات القريبة
بس�بب عدم إقرار املوازنة الحكومية للعام
الحايل ،بينما يرى القس�م اآلخـر أن التعاقد
مع أحد األس�ماء األجنبية العاملية ملدة أربع
س�نوات ه�و الحل األمث�ل والعالج الش�ايف
لجراح كرتنا الغائ�رة عرب االقرتاض إن لزم
األمر».وأضاف املصادر أن «اختالف وجهات
النظ�ر بني أعضاء املكت�ب التنفيذي التحاد
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أملح املهاج�م األملاني تيمو فرين�ر ،إىل أنه
ق�د يفك�ر يف الرحيل ع�ن تش�يليس ،من
أجل الحصول عىل فرصة مش�اركة أكرب،
قبل أش�هر من بطولة كأس العالم 2022
املقررة يف قطر.
وال يش�ارك فرين�ر 26 ،عام�ا ،ضم�ن
التش�كيل األس�ايس بش�كل منتظم تحت
قي�ادة امل�درب توماس توخي�ل ،وقد عزز
تش�يليس خط الهجوم بالتعاقد مع النجم
اإلنجليزي الدويل رحيم سرتلينج.
وقال فرين�ر ،يف ترصيحاته للصحفيني يف
الس فيج�اس عق�ب املباراة الت�ي انتهت
بالف�وز على كل�وب أمري�كا املكس�يكي
( )1-2أمس اإلثنني ،والتي س�جل خاللها
اله�دف األول« :يمكنني أن أكون س�عيدا
يف أي مكان».وأض�اف «بالتأكي�د أرغ�ب
يف اللع�ب بش�كل أكبر ،ويج�ب أن أفعل

يف
مصلح�ة تطوي�ر ق�دراتِ
ِ
الالعبني الفرديّ�ة والجماعيّة،
وبخصوص منتخبنا فقد عملنا
ِ
تطوير
يف العامني املاضيني عىل
ِ
ُقدرات الالعبني لكن مثل هكذا

مشاركة عراقية مميزة يف ودية مانشسرت يونايتد وكريستال باالس
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ق�ال م�درب منتخ�ب الش�باب عم�اد محمد،
انه «يس�عى لتحقي�ق نتائج جي�دة يف البطولة
العربية».
وق�ال محم�د أم�س الثالث�اء ،خلال املُؤتم� ُر
ّ
الصحفي للمجموع ِة األوىل لبطول ِة كأس العرب
َ
�باب إن »:ه�ذه البطول�ة
للش
ِ
َ
َ
والخبرة لالعبني،
الثقة
تمنح
ُ
ُ
وتضيف لهم الكث َ
والبطولة
ري،
العربيّ�ة تجم�عٌ جي� ٌد قبي�ل
التصفي�اتِ اآلس�يويّة يف أيلول
ملنتخبنا».
َ
ُ
تصب
وأضاف :هك�ذا بطوالت

وأش�ا َر محم�د إىل :إن تحقي�ق نتائ�ج إيجابي ٍة
هدفن�ا يف ه�ذه البطولة ،لك�ن النتائج ال تأتي
بتطبيق املُفردات التدريب ّي ِة من قبل الالعبني
إال
ِ
والرتكيز التام.
ِ
م�ن جانب�ه ،أك� َد مُ �درب املنتخب الس�عودي،
ماجد الطفيل :إن الهدف األسمَى من املُشارك ِة
ُ
كس�ب الخبرات وتطوير
يف ه�ذه البطولة هو

العرب�ي ،عموم�ا ً
ُ
فالجمي�ع يف ه�ذه
الالع�ب
ّ
ِ
البطول ِة سيكون رابحا ً وليس فيها خارس.
وبّي�نّ َ الطفي�ل :أقمن�ا معس�كرا ً ألكث�ر م�ن
أس�بوعني يف مدين ِة أبه�ا ،وتعوّدنا على أجوا ِء
ُ
البطول�ة ٌ
ٌ
مرشوع
حق
واملنافس�ة عىل
املدينة،
ِ
كوننا أبطال النسخ ِة السابقة.
ُ
مدرب املنتخب املوريتاني ،الطالب املرابط،
أم�ا
فقال :جئنا إىل البطول ِة لكسب
وتحقي�ق نتيج� ٍة
الخبرات
ِ
إيجابي� ٍة ..خضنا معس�كرا ً يف
تون�س فزنا في�ه وتعادلنا مع
تونس ،ولدينا العبون جيدون.
َ
رفض املُدرب املوريتاني
بينما
َ
َ
ط�رح
اإلجاب�ة ع�ن س�ؤا ٍل
تج�اوز أعم�ار الالعبني
حول
ِ
املوريتانيين الس�ن القانونية
املحددة يف البطولة.
يذك� ُر أن مباري�ات ه�ذه
ُ
س�تنطلق الي�وم
املجموع�ة
بمواجه� ِة املنتخب الس�عودي
نظريه املوريتاني.

ومن�ذ انضمامه للري�ال يف  ،2019لعب صاحب الـ 21عاما
معارا لصالح مايوركا وفياريال وخيتايف ،وتم بيعه أخريا لريال
سوس�ييداد حيث سيرتدي القميص رقم .14وبانضمامه
لسوس�ييداد ،أصبح كوب�و أول ياباني يداف�ع عن قميص
الفريق الباس�كي.ولعب كوبو لصالح منتخبات الناش�ئني

املتنوع�ة ،بحيث تتماىش م�ع واقـع دوري
املحرتفني الـذي سيرتقي بواق�ع اللعبة».
ويظ�ن ه�ؤالء األعض�اء أن�ه «باإلم�كان
تأمين األمـــوال حتى لـ�و لــزم األمــر
الــذهــ�اب إىل االقـتـ�راض الداخلي من
رابط�ة املص�ارف الخاص�ة العراقية كأحد
الحلول اآلنية ،لتأمني عقد الطاقم األجنبي،
يف ح�ال تعثر الحصول عىل الدعم الحكومي
عرب وزارة الشباب والرياضة ،كون معضلة
تخصيص�ات األم�وال هي مش�كلة طارئة
مرتبطة بتش�كيل الحكوم�ة املقبلة وقابلة
للحل يف أي وقت».
وكان مصدر ريايض مطلع ،كشف يف  7تموز
الجاري ان وزير الش�باب والرياضة رئيس
اتح�اد الكرة عدنان درج�ال تلقى ضمانات
خلال اجتماع�ه األخري مع رئي�س الوزراء
مصطف�ى الكاظمي بتأمني األموال للتعاقد
مع مدرب أجنبي للمنتخب الوطني.

يف الياب�ان وهو اآلن ضم�ن املنتخب األول للبلد اآلس�يوي.
وس�يكون كوبو ثال�ث تدعيم�ات الفريق خلال املريكاتو
الصيف�ي بع�د املهاجم الفرنسي محمد عيل ش�و ،والعب
س�يلتا فيج�و س�ابقا
برايس مينديز.

جوارديوال يف مانشسرت سيتي .وانضم زينشينكو إىل السيتي
يف  2016قادم�ا من أوفا ال�رويس ،وأمىض بعض الوقت عىل
س�بيل اإلعارة يف آيندهوفن الهولندي ،قبل أن يش�ق طريقه
إىل الفريق األول يف الـ»سيتيزينز» .وشارك الالعب األوكراني
صاحب ال�ـ 25عامً ا يف  127مباراة بجميع املس�ابقات مع
مانشسرت سيتي ،وفاز معه بلقب الدوري اإلنجليزي املمتاز
 4مرات.

ناد أمريكي يفكر بخطف مييس من سان جرمان
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أملح مس�ؤول رفيع يف نادي «إنرت ميامي» األمريكي إىل إمكانية التواصل
مع النجم األرجنتيني ليونيل مييس ،وذلك لبحث مسألة انضمامه للدوري
األمريكي بك�رة القدم.ويف مقابلة مع صحيف�ة «إل موندو ديبورتيفو»
الرياضية اإلس�بانية ،قال خافري أسينيس رئيس مكتب األعمال يف «إنرت
ميامي» ال�ذي يملكه نجم الك�رة اإلنجليزية ديفيد بيكهام« :س�نبحث
إمكاني�ة ضم مييس من باريس س�ان جرمان».وأضاف أس�ينيس« :ما
نبحث عن�ه هو العب بمقدوره إحداث نقلة نوعية يف الدوري األمريكي.

ميسي العب مميز ،وبمقدوره إحداث فارق كبري يف الدوري ،وس�يكون
بداي�ة نحو ضم العبين آخرين متميزين ،األمر الذي سيرتقي بالنهاية
بمس�توى املباريات».وحول ف�رص قبول مييس بأي ع�رض قد يقدمه
«إنتر ميام�ي» ،قال أس�ينيس« :األم�ر يتوقف علي�ه وماذا يري�د .نريد
اس�تقطاب أفض�ل العبي الكرة ،ومييس بال ش�ك هو األفض�ل يف تاريخ
هذه الرياضة».ويلعب برش�لونة أمام «إنرت ميامي» يف املباراة األوىل من
جولته التمهيدية يف الواليات املتحدة يوم األربعاء.جدير بالذكر أن مييس
س�جل  11هدفا يف  34مباراة يف أول موسم له مع باريس سان جرمان،
بعد انضمامه للنادي من برشلونة بعد انتهاء عقده.

دي ليخت يوقع عقود انتقاله إىل بايرن ميونخ
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وقع الهولندي ماتياس دي ليخت ،مدافع يوفنتوس ،عقود
انتقاله إىل صف�وف بايرن ميونخ خالل املريكاتو الصيفي
الجاري.
وكتب فابريزيو رومانو ،خبري انتقاالت الالعبني واملدربني
يف أوروب�ا ،على حس�ابه بموق�ع التواص�ل االجتماع�ي

«تويرت»« :تم توقي�ع جميع العقود بني يوفنتوس وبايرن
ميونخ يف صفقة دي ليخت».
وأضاف« :كما أن الالع�ب الهولندي وقع عقود انتقاله إىل
البافاري ،وس�يجري دي ليخت الجزء الثاني من الكش�ف
الطبي ،صباح اليوم الثالثاء ،ثم يغادر إىل الواليات املتحدة
لالنضمام إىل الفريق».
وكان باي�رن ميون�خ توص�ل التفاق م�ع يوفنتوس حول

صفق�ة دي ليخت ،األحد املايض ،مقاب�ل  70مليون يورو
رسوم كقيمة ثابتة ،باإلضافة إىل متغريات تبلغ  10ماليني
يورو.
وقال�ت تقارير إن عق�د دي ليخت س�يكون حتى يونيو/
حزي�ران .2027يذك�ر أن يوفنت�وس يح�اول التعاقد مع
الربازييل جليسون بريمر ،مدافع تورينو ،لتعويض رحيل
ماتياس دي ليخت.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2649االربعاء  20تموز 2022

امـضـاءات

مساحة للرأي

هشام كاطع الدلفي

اسعد عبد الله عبد علي

الرس يف حب االمام عيل «عليه السالم»

حافظوا عىل نجومنا

كت�ب كثرية تتحدث عن قانون الجذب والدفع ،ولها جمهور واس�ع ،وهو
قانون عام يمكن تحس�س وجوده يف الحي�اة ،وال تختص هذه القوة بني
الحديد واملغناطيس ،بل س�ائر املوجودات .وكذلك ال يمكن انكار وجودها
يف عالم االنس�ان ،وهن�ا نقصد جانب الحب والك�ره ،ويمكن التعبري عنه
بالتماث�ل والتضاد ،وتختلف هذه القوة من انس�ان آلخر ،حس�ب قدراته
وامكانياته الشخصية والنفسية ،ونجد احيانا انفسنا نكره او نحب ،لكن
بعوامل باطنية ال تفسري لها.
والحدي�ث هنا عن ح�ب االمام عيل (ع) وجاذبيته عرب التاريخ اإلنس�اني،
باملقاب�ل الحال�ة الغريبة التي وق�ع فيها الكثريون وهي ك�ره االمام عيل
(ع)! ان ق�وة املحبة وال�والء هي املغناطيس الذي يجذب كل جميل ويطرد
كل قبي�ح ،وق�د جاء هذا القانون يف القران( :قل ال اس�ألكم عليه من اجر
اال املودة يف القربى) – سورة الشورى – االية  .23فحب عيل وال النبي هو
االج�ر املطلوب من الناس ،وهذا العم�ل يعود بالنفع عىل من طبقه ،حيث
يك�ون جلي�ا لكل واعي ان حب علي ال يمثل اال طاعة لله ورس�وله ،فهذا
الحب هو االكسري الذي يقلب االحوال ويوصل اىل الكمال.
ونذكر هنا بعض االحاديث الرشيفة التي جاءت تتحدث عن قانون الجذب
نحو عيل واهمية تطبيقه للفوز بخري الدنيا واالخرة:
 -1يروي الس�يوطي ان النبي (ص) قال( :يا علي ،ال يحبك اال مؤمن ،وال
يبغضك اال منافق) – كتاب اسد الغابة ج 4ص.23
 -2ينق�ل املحب الطربي عن عائش�ة انها قالت (رأيت اب�ي كثري النظر اىل
وج�ه علي ،فقلت له :اراك يا اب�ي كثري النظر اىل وجه علي؟ فقال :بنيتي
لقد سمعت رسول الله (ص) يقول :النظر اىل وجه عيل عبادة) – الرياض
النظرة ج 2ص.219
اذن ح�ب علي تكليف من الرس�ول الخاتم (ص) لصالح املس�لمني ،فكما
يأمره�م بالصالة والص�وم والجهاد للف�وز بالجنة ،كذل�ك يأمرهم بحب
علي ،وهنا يأت�ي االمر األصع�ب ،فالعبادات ممكن تطبيقه�ا ،لكن الحب
لي�س مجرد فريضة اقوم بها بل يحتاج لحصول قلبي وعاطفي من داخل
االنسان كاإليمان ،وهنا تكمن الصعوبة ،فهل يمكن ان يكون متماثال مع
عيل لينج�ذب اليه ،او يكون متنافرا ليحصل الكره ،والذي تحقق يف عرص
الرسول من املنافقني وبعض اهل املدينة املنورة الذين كانوا ينزعجون من
نجاحات االمام عيل (ع) وكان سعيهم حثيثا يف ابعاد االمة عن عيل (ع).
االرسار كثيرة يف عاملنا ،ورس ح�ب االمام عيل (ع) ال يمك�ن االحاطة به،
وال يمك�ن حرصه ضم�ن قانون معني ،وملاذا تش�عر قلوبن�ا بالقرب مع
االمام عيل (ع) وال تحس�به مات من مئات الس�نني؟ ب�ل تراه حي يرزق!
ان املؤك�د يف الباعث لحب االمام عيل (ع) هو عش�ق االنس�انية لإلنس�ان
الكام�ل ،وقد جمع االمام عيل كل الخصال والصفات (الحكمة ،التضحية،
العل�م ،نك�ران الذات ،التواض�ع ،االدب ،املحبة ،العط�ف ،العدالة ،الحرية،
احرتام االنس�ان ،الش�جاعة ،الق�وة ،االيثار ،املروءة ،الس�خاء ،الكرم…).
وقد مثل هذه الصفات بش�كل كامل وطوال حياته ،لذلك عش�قته القلوب
واس�تمدت الشجاعة من معشوقها (االمام عيل) وهو حب خالد ومستمر
مع استمرار حياة البرشية.
ومن مظاهر عش�ق االمام عيل (ع) موقف امرأة (س�ودة الهمدانية) امام
طاغي�ة ذلك الزم�ان معاوية بن هند! والذي كان ش�ديد الكره لألمام عيل
(ع) فسألها ان تصف له االمام عيل فقالت:
صىل االله عىل روح تضمنها … .قرب فاصبح فيه العدل مدفونا
قد حالف الحق ال يبغي به بدال … .فصار بالحق وااليمان مقرونا
كان االمام عيل (ع) مظهرا لكل الصفات التي يحس�د عليها االنسان ،مثل
الذكاء والفطنة والش�جاعة والحكمة واملحبة يف قلوب الناس ،لذلك تواجد
جمع كبري من الحاقدين والحاس�دين والكارهين لوجود االمام عيل (ع)،
باألمس كان ابو س�فيان ومعاوية وابن ملجم واالوالد العواهر واملنافقني
الذي�ن تس�لقوا املناصب ،ث�م تحولوا لكيان مث�ل الناكثون والقاس�طون
واملارق�ون ،ويف عرصن�ا الح�ايل التكفرييين والوهابي�ة والدواعش ،وكل
ش�خص يكره الع�دل والحق والحري�ة ،فانه بالتأكيد يك�ون عدوا لألمام
عيل (ع).واصبحت هذه الفئ�ات الحاقدة والكارهة لألمام عيل (ع) تقول
بتكفير كل من يح�ب عليا! انه القوة الدافعة للطين النجس الذي ابدا لن
ينجذب لألمام عيل (ع).
نج�دد الح�ب مع االمام علي (ع) يف هذا الي�وم املبارك ،وه�و العيد االكرب
يف اإلسلام ،انه عي�د الغدير ،وال�ذي كان اعالن نبوي رس�مي عن اكتمال
الرس�الة الخاتمة ،وقد بايع املسلمون االوائل االمام عيل (ع) يف غدير خم،
بأمر من الله ورس�وله ،وقد ثبت االم�ر وان غدر الغادرون من اهل النفاق
بع�د رحيل الرس�ول الخاتم (ص) ،لذلك علينا ان نج�دد بيعة الحب لألمام
عيل (ع) كل عام ،ونحقق الطاعة لألمر االلهي بوجوب مودة عيل ،وهو كل
االجر املطلوب من االنسانية.

اصب�ح موضوع املحرتفني العراقيني يف الخارج الش�غل الش�اغل ملواقع
التواص�ل االجتماعي والصحف وتتناقل اخباره�م كالربق ..فهم محط
اعج�اب الجماهري العراقي�ة ..لكن ما حدث يف التصفي�ات يضعنا امام
مقولة س�يد البلغاء أمري املؤمنني االمام عيل بن ابي طالب (ع) “ :رحم
الله امرء عرف قدر نفسه”.
م�ن منا لم يفقد الثقة بعد نهاية الجيل الذي خاض التصفيات واعتربه
س�يئا مقارن�ة باألجيال التي س�بقتهم؟ لك�ن يف آخ�ر التصفيات بدأت
نقطة الضوء تس�لط عىل ابناء العراق م�ن املحرتفني يف الخارج ويف اهم
الدوريات االوربية ،لكن لم يعطوهم الفرصة س�واء كانوا عىل مس�توى
الشباب أو االوملبي أو الوطني ،فالخلل صار واضحا جدا وهو ان املدربني
املحليني ليس لديهم االمكانية لتوظيف هذه الثروة الوطنية التي قدمها
اه�ايل الالعبين للع�راق برجوعه�م اىل جذوره�م الحقيقي�ة ورغبتهم
لتمثي�ل الع�راق ،واذا بقين�ا بهذه العقلية س�وف لن يأت�ي احد لتمثيل
العراق مس�تقبال .كرتنا ليست افضل من الكرة االنكليزية وال االيطالية
والهولندية والسويدية فهذه املدارس سبقتنا بسنوات ضوئية بالجانب
الري�ايض وخاص�ة ك�رة الق�دم ،لذلك على االتحاد ان يض�ع املحرتفني
والنج�وم املحليين الش�باب امام من يأت�ي لتدريب منتخبن�ا وال ننظر
للعقليات التي اكل ورشب الدهر عليها من فكر تدريبي عقيم ليس لديه
اي�ة اضاف�ة لتطوير هؤالء .الجمه�ور كان صوته ه�و الصحيح عندما
ارشفوا على املنتخبات الوطنية ودافعوا عنه وق�د اثبت هؤالء الفتية يف
انديتهم بانهم يس�تحقون تمثيل منتخباتنا فال ترتكوهم عىل املس�طبة
كي ال يشعروا انهم ليسوا بمستوى يؤهلهم ملنتخباتنا.

رئيـس مهندسيـن اقــدم  ..عيل حـمـود شـاعـلـي ..
جهود متميزة ومتابعة متواصلة لطلبات املواطنني
أتقدم بأسمي وجميع كادر مؤسسة املستقبل العراقي
للصحافة والنرش بكل الشكر والتقدير واإلمتنان اىل السيد
(عيل حمود شاه عيل ) رئيس مهندسني اقدم  /مسوؤل
قطاع كهرباء الصدر الثالث ملا قدمه ويقدمه لجميع
املواطنني يف متابعة طلباتهم وشكاواهم تصل اىل ساعات
متأخرة من الليل فألف ألف شكر وتقدير وإمتنان لكم
ولجهودكم املتميزة ودام توفيقك.

كـاريكـاتـير

ً
واصفا إياهم مبصنع األبطال محاة األمن والقانون..

وزير الداخلية حيرض حفل خترج الدورة  ٦٨يف عامدة كلية الرشطة

بحض�ور وزير الداخلي�ة «عثمان الغانم�ي» و وكيل
وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة الفريق عماد محمد
محمود احتفلت عمادة كلية الرشطة مصنع األبطال
وحم�اة األم�ن والقان�ون بتخ�رج ال�دورة  ٦٨لكلية
الرشطة.
وق�ال الوزير يف كلمت�ه التي ألقاها خلال االحتفال:
إن�ه لفرح كبري أن نحتف�ل هذا الي�وم يف أروقة هذه

شكر ًا جزي ًال للدكتور صهيب امحد اختصاص طب وجراحة العيون ..
جهد متميز وتعامل انساين رائع ومهنية علمية كبرية
باس�مي وكادر مؤسسة املس�تقبل العراقي للصحافة والنرش ( جريدة املستقبل العراقي ووكالة
انباء املس�تقبل ) اتقدم باجمل وارق آيات الش�كرواالمتنان والتقدير اىل الدكتور الفاضل صهيب
احمد اختصاص طب وجراحة العيون لجهوده املتميزة يف اجراء عملية سحب املاء االبيض وزرع
العدس�ة يل يف مستش�فى الف�ردوس للعيون والتي تكلل�ت بالنجاح التام ان ش�اء الله وفق ارقى
واحدث االجهزة الطبية العاملية والش�كر موصول اىل كادر عي�ادة الدكتور صهيب للعيون املتمثل
باالس�تاذ مهند مس�اعد الدكتور واالستاذ عدي فاحص البرص والس�كرتارية كل من ليث وادماء
وروندا ورغد ..اضافة اىل كادر مستش�فى الفردوس… متمنيا لهم املوفقية والنجاح ..داعيا العيل
القدير ان يحفظهم ويحيطهم برعايته
مرة اخرى الشكر الجزيل للدكتور صهيب لدماثة خلقه وروعة انسانيته ومهنيته وعلميته

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة

العراقـي

املؤسسة العريقة التي أعطت الكثري والكثري يف خدمة
العراق طيلة السنوات املنرصمة ،واليوم نقطف ثمار
تخ�رج كوكبة جديدة يف مصن�ع األبطال حماة األمن
والقانون بتخرج الدورة  ٦٨لكلية الرشطة يف ظروف
يم�ر البلد بها وهو األحوج اىل ه�ذه الكوكبة ،مؤكدا ً
أن ضباط هذه الدورة سيرفدون كل تشكيالت هذه
الوزارة املسؤولة عن أمن وممتلكات وكرامة املواطن،

لذلك يج�ب تطبيق ما تم انتهال�ه يف هذه الدورة من
دروس يف مج�ال التدريب العس�كري والتعليم املنظم
والدروس التعبوية طيلة الس�نوات الثالث املاضية ،يف
قواعد األمن وقواعد القان�ون ،وذلك لخدمة املواطن،
ويجب تجس�يد ش�عار الرشطة يف خدمة الشعب من
خلال تجنب الروتين والن�زول اىل املواط�ن وتقديم
الخدم�ات األمنية املطلوب�ة ،فأمن وكرام�ة املواطن

أمان�ة يف أعناقكم ،كما يجب تجن�ب كل ما ييسء اىل
هذه املؤسسة األمنية العريقة.
وتضم�ن حفل التخ�رج قراءة األم�ر الديواني واألمر
اإلداري للمتخرجني الذين بلغ عددهم  ٣٦٦متخرجا،
فضال عن ترديده�م القـــــــس�م ،وإقامة قرعة
توزي�ع املتخرجين توزيــــع�ا عادال على وكاالت
ومفاصل الوزارة.

املانيا تصنف املبادرات اإلنسانية لرشكة االتصاالت العراقية ،آسياسيل ،األوىل عاملي ًا
برلني /خاص
اس�تضافت كاريار كوميونت�ي ،Carrier Communityوهي
منصة عاملية حرصية لوس�ائل اإلعلام والعالمات التجارية
وشبكات مزودي خدمات االتصاالت ورشكاء النظام البيئي،
بنجاح حفل توزيع جوائز  CC-GLOBALالسنوي السادس
والذيحرضه أكثر من  320ضيفا يف حدث خاص وحرصي يف
ألتي مون�زي( )Alte Münzeوافرتاضيا عرب .CC-Webinar
مب�ارشة ،م�ع  43رشك�ة من ح�ول العال�م فائ�زة تحتفل
بإنجازاته�ا .احتف�ل نادي االتصاالت العامل�ي األكثر تمي ًزا يف
برلني ،خالل توزيع جوائز ش�ملت أفضل رشكات االتصاالت
النقالةيف العالم ،بآسياس�يل العراقية من بين قريناتها من
كربيات الرشكات واملؤسس�ات ،وذلك ع�ن دورها الريادي يف
املب�ادرات اإلنس�انية ،وصنفها بذل�ك األوىل عامل ًيا عرب جائزة
مرموقة «دعم تواصل فئات املجتمع املنقطعة»(Connecting
 )the Unconnectedع�ن مرشوعه�ا اإلنس�اني يف مخيمات
النازحين ،الت�ي كان�ت تحت عن�وان «مراك�ز األمل»
تقدي�رًا ملس�ؤوليتها االجتماعية وجهودها اإلنس�انية
االس�تثنائية يف أوق�ات األزمات .مُ نحت ه�ذه الجائزة
آلسياس�يل عن عمله�ا يف مخيمات الن�زوح كجزء من
برام�ج املس�ؤولية االجتماعي�ة للشركات العاملة يف
الع�راق .من املعروف أن لجن�ة التحكيم لجوائز كاريار
كوميونت�ي النخبوي�ة هي واحدة من أكث�ر لجان منح
الجوائز رصامة يف مجتمع عالم االتصاالت ،حيث تقدم
تصنيفاتها وجوائزها بعد عملية بحث مكثفة وشاملة
لتجع�ل هذا االعرتاف بآسياس�يل ذو قيم�ة عالية عن

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

مشاريعها اإلنسانية كرشكة اتصاالت رائدة.كارير كوميونتي
هي منصة عاملية تعنى بمزودي خدمات االتصاالت ،وتتمثل
مهمته�ا يف تس�ليط الضوء عىل اإلنج�ازات املبتكرة يف مجال
االتص�االت وتقديرها عىل الصعيدي�ن اإلقليمي والعاملي ،من
خالل منح جوائز يتم تقييمها بشكل مستقل والحكم عليها
من قب�ل لجنة من خبراء االتصاالت .تمثل املنص�ة األملانية
املرموقة الش�فافية واملوضوعية ،وتهدف إىل إنش�اء مجتمع
مرتبط ببعضه البعض ،س�واء يف مجال االتصاالت أو بشكل
ع�ام .وهذا هو س�بب إعجابها الش�ديد بمبادرة آسياس�يل
اإلنس�انية والجهود الكبرية التي بذلتها عبر (مراكز األمل)
لربط النازحني بالعالم ،س�واء إلعادة التواصل مع أحبائهم،
أو الحصول على التعليم ،أو تلقي املس�اعدة الطبية.وكانت
(مراك�ز األمل) يف مخيمات النازحني هي طريقة آسياس�يل
لتحسين حي�اة النازحني الذين أجربوا عىل ت�رك منازلهم إىل
املجه�ول ،وأُجربوا على العيش يف ظروف عصيب�ة هر ًبا من
العنف واملعاملة الالإنسانية .تنقسم مراكز األمل اىل قسمني؛

07801969233
07901463050
07709670606

األول مخصص لتقديم املس�اعدة الطبية عرب اإلنرتنت ونقل
الحاالت الحرجة إىل مدينة فاروق الطبية للحصول عىل عالج
مجان�ي ،والثاني عبارة عن مقهى إنرتنت يس�اعد النازحني
على التواصل م�ع عائالته�م ،ومواصل�ة تلقيه�م للتعليم،
ومعرف�ة املزيد عن الوضع يف الع�راق أو حتى لغرض الرتفيه
وخاصة لألطف�ال.ورصح مدير العالقات العامة واالتصاالت
يف آسياسيل ،الس�يد عمر فالح ،قائلاً « :عندما نبذل قصارى
جهدنا ملس�اعدة إخوانن�ا وأخواتن�ا يف مخيم�ات النازحني،
نش�عر بأننا ما زلنا ال نفعل ما يكفي ،فإن آخر ما نفكر فيه
هو الحص�ول عىل جائزة .كرشكة خدم�ات ،كنا نقوم فقط
بما تمليه علينا القيم األساس�ية آلسياسيل .يؤملنا أن العديد
م�ن العائالت أجربت على ترك منازلها ،وه�م حتى اآلن غري
قادري�ن عىل العودة .تود آسياس�يل أن تنته�ز هذه الفرصة
لش�كر كارير كوميونتي على مالحظة مبادرتن�ا ،ونأمل أن
تكون بمثابة مصدر إلهام لآلخرين التباع خطواتنا ومساعدة
أولئك الذين هم بحاجة للمساعدة،وعدنا للعراق هو أن تقدم
آسياسيل دائمًا أفضل الخدمات وأكثرها تقدمً ا ،سواء
كانت تعود بالنفع عىل قطاع االتصاالت بشكل خاص،
ّ
عام».إن املبادرات اإلنسانية ليست
او املجتمع بش�كل
بجديدة يف سجل آسياسيل؛ فإن هذه الرشكة العراقية
الحائزة عىل جوائز عاملية ،تشتهر بأنها رشكة خدمات
مبنية عىل القيم االنسانية وليست مجرد رشكة كربى.
أثبت�ت آسياس�يل من خالل س�جل طويل حاف�لّ ،
بأن
الرشكة املس�ؤولة ه�ي التي تتخذ اإلج�راءات وتحدث
التغيير ،يف املجـــــتم�ع ككل ولي�س فقط يف مجال
عملها فحسب.
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