االثنين

العدد ( 1 )2657آب 2022

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

السنة السادسة

العراقي

نوم على يقني خري من صالة
على شك

عمليات كربالء:
ال توجد قطوعات خالل زيارة
العارش من حمرم

اإلمام علي بن أبي طالب
(عليه السالم)

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الـكـهـربـاء:
ألول مرة يصل انتاج الطاقة اىل أكثر
ص3
من  ٢٣ألف ميگا واط

2022

1

Mon

Issue No ( 2657 ) August

علي الدراجي

ص8

بارزاني يدعو األطراف السياسية إىل أربيل لبدء «حوار مفتوح» ..واألمم املتحدة :ندعو للتهدئة

الصدر يعلن «حترير» اخلرضاء :هبوا لتغيري النظام
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

الصحة تعلن
اعداد خطة االسناد الطبي الطارئ
ص3
اخلاصة بشهر حمرم

الـنـفـط تـحـدد
أهداف اجتامع «أوبك بلس» املرتقب
ص3
بمشاركة العراق

أطلق زعي�م التيار الصدري مقت�دى الصدر نداء
إىل العش�ائر والقوات األمنية والحشد الشعبي لـ
«نصر الثائرين» ،وفيما دع�اء بارزاني األطراف
السياس�ية إىل أربيل لبدء «حوار مفتوح» ،ش�دد
األم�م املتحدة على التهدئة والذهاب إىل تش�كيل
حكومة جديدة.وقال الصدر يف تدوينة ،إن «الثورة
العفوية السلمية التي حررت املنطقة الخرضاء)
كمرحل�ة أوىل اله�ي الفرص�ة الذهبي�ة لكل من
اكتوى من الشعب بنار الظلم واإلرهاب والفساد
واالحتالل والتبعية .فكيل أمل أن ال تتكرر مأساة
تفويت الفرصة الذهبية األوىل عام .»۲۰۱۹
وأض�اف« ،ه�ذه فرص�ة أخ�رى لتبدي�د الظالم
والظالم�ة والفس�اد والتف�رد بالس�لطة والوالء
للخارج واملحاصصة والطائفية التي جشمت عىل
صدر الع�راق منذ إحتالله وإىل يومن�ا هذا ،نعم،
فرصة عظيم�ة لتغيري جذري للنظام الس�يايس
والدس�تور واإلنتخاب�ات الت�ي إن زورت لصالح
الدول�ة العميق�ة بات�ت أفض�ل انتخاب�ات حرة
ونزيه�ة ،وإن كان�ت نزيهة وأزاحت الفاس�دين
باتت مزورة تنهش�ها أيادي الفاسدين من جهة
والدعاوى الكيدية من جهة أخرى».
وتابعـ «يا أيها الشعب العراقي األبي الحر املحب
لإلصلاح والديمقراطي�ة واملواطن�ة والقان�ون
واالستقالل والسيادة والهيبة وحرص السالح بيد
دولة قوية أبوية تفرض القانون عىل نفسها قبل
الفق�راء وال تس�تثني املتنفذين واملليش�يات وما
ش�اكل ذلك .أيها األحبة ،إنكم جميعا مسؤولون
وكلكم عىل املحك..

التفاصيل ص2

رسول يعلن نرش قوات إضافية يف اخلرضاء ويؤكد :اجليش سيمنع أي فتنة

احلشد الشعبي يعلن تدمري ثالث مضافات وزورقا لـ «داعش» جنوب تكريت

ص2

ص2

الـعـراق يـضـع خـطـط لـ «غـلـق الـثـغـرات»
فـي الـحـدود مـع تركـيـا

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت قيادة العمليات املشتركة ،أمس
األح�د ،عن إع�داد خطط خاص�ة لتأمني
الح�دود مع تركيا ،فيما اعلنت عن ارشاك
ثالث�ة صنوف من الطائرات بخطة ش�هر
محرم.
وق�ال املتح�دث باس�م قي�ادة العملي�ات
العملي�ات املشتركة ،الل�واء تحسين
الخفاج�ي ،إن «نائب قائ�د العمليات مع
قائ�د حرس الح�دود والبيش�مركة قاموا
بزيارة مهمة للحدود ،ملالحظة ومشاهدة
الثغرات املوج�ودة يف خط الصفر الفاصل

يقر عقيدة البحرية الروسية اجلديدة :األعداء باملرصاد
بوتن ّ
بغداد  /المستقبل العراقي

ّ
ّ
وتوسع
تشكل مساعي الواليات املتحدة للهيمنة عىل املحيطات
حلف شمال األطليس أكرب تهديد يواجهه روسيا ،بحسب عقيدة
البحرية الروس�ية الجديدة الت�ي ّ
وقعها الرئيس فالديمري بوتن،
أمس األحد.
وج�اء يف الوثيق�ة ،الواقع�ة يف  55صفح�ة ،أن «التحدي�ات
ّ
تتمثل بهدف
والتهديدات الرئيس�ية» لألم�ن القومي والتنمي�ة
واش�نطن «االستراتيجي للهيمن�ة على محيط�ات العال�م»
وتحرّك البنى التحتية العس�كرية لحلف شمال األطليس (ناتو)
ّ
باتج�اه الحدود الروس�ية.وذكرت الوثيقة التي ت�م توقيعها يف

العراق وسوريا
يتفقان عىل تفعيل الربنامج
السياحي التنفيذي
ص3

بيننا وبين تركيا».وأضاف ،أنه «تم إعداد
الخطط الالزمة كما نوَّه عنها القائد العام
للق�وات املس�لحة مصطف�ى الكاظم�ي،
لغرض استكمال إجراءاتنا ،من اجل غلق
الثغ�رات ملن�ع أي تس�لل ،والحف�اظ عىل
أمن وسلامة الح�دود» ،مبين�ا ً أن «هذه
أول م�رة يت�م فيها رف�ع العل�م العراقي
عىل الحدود الفاصلة م�ع تركيا».وأكد أن
«هناك تعاونا ً كبريا ً مع قوات البيش�مركة
يف جميع املجاالت األمنية ،وهو تقدم كبري
ملموس».
وعن االستعدادات يف شهر محرم ،أوضح،
أن «قيادة عمليات بغداد وباالشتراك مع

وأش�ار إىل ،أن «الخط�ة ش�ملت ايض�ا ً
الرتكيز عىل الجه�ود الصحية والخدمية،
وكذل�ك تفعي�ل الج�زء الخ�اص ب�وزارة
الداخلي�ة للحف�اظ على املواط�ن وأمنه
وسلامته م�ن خلال من�ع الش�ائعات
ومالحقتها ،وه�ذا نرص نوعي ،فضالً عن
تفعيل الطائرات املسيرة وطائرات القوة
الجوية وطائرات قي�ادة طريان الجيش»،
مؤكدا ً أن «الطائرات عىل أهبة االس�تعداد
للتدخل ونقل القوات يف أي لحظة ،وهناك
اجتماعات متكررة ومستمرة للتهيؤ حتى
للزيارة األربعينية».

قي�ادة عمليات الفرات األوس�ط يف كربالء
والنجف ،أع�دوا الخطط الالزمة بالتعاون
م�ع قي�ادة العملي�ات املشتركة ،الت�ي
تتضمن خطة للجهد االستخباري واألمني
وتفعيل مذكرات اللقاء القبض والعمليات
النوعية قبل شهر محرم».
وتاب�ع الخفاج�ي« :بدأنا بذل�ك منذ مدة
ملالحق�ة الجي�وب اإلرهابية الت�ي تحاول
التأثري عىل مراس�م الزي�ارة وأجوائها ،إذ
كانت لنا يوم أمس رضبة جوية يف سلسلة
جب�ال عدايا قت�ل عىل أثره�ا  8إرهابيني،
ً
عملا كبريا ً لقي�ادة عمليات
ويعتبر هذا
غرب نينوى وقيادة الفرقة .»15

التفاصيل ص2

خالل أسبوع ..وكالة شؤون الرشطة تسجل «عدد صادم» للمشاجرات

عيد البحرية الروس�ية أن «سياس�ة روسيا املس�تقلة الداخلية
والخارجي�ة تواج�ه إجراءات معاكس�ة م�ن الوالي�ات املتحدة
وحلفائه�ا الهادفني للمحافظة عىل هيمنته�م يف العالم ،بما يف
ذلك يف محيطاته».
وترى موس�كو يف التحالف العس�كري الغربي (ال�ذي كان عدو
االتح�اد الس�وفياتي خالل الح�رب الب�اردة) تهدي�دا وجوديا،
مستخدمة عضوية أوكرانيا لتربير العملية العسكرية الروسية
الت�ي بدأت ي�وم  24فرباير.ولفت�ت العقيدة إىل رغبة روس�يا يف
تطوي�ر ممر بحري «آمن وقائم عىل التنافس�ية» من أوروبا إىل
آس�يا ،يعرف بـ»املمر الش�مايل الرشقي» ،عرب س�احل املنطقة
القطبية الشمالية وضمان تشغيله طوال العام.

القوات األمنية تقبض عىل  16ارهابي ًا بينهم قيادات بـ «داعش» يف بغداد ونينوى

اجليش واحلشد الشعبي يفتشان جزيرة البو مرموص يف صالح الدين

حتذير من األنواء اجلوية:
حرارة األسبوع احلايل ستصل
الـى ْ 53م
ص3

بالصور ..الصحة ُتعلن
وصول ( )5شاحنات حتمل
ادوية لغسيل الكىل
ص8

االحتاد العراقي يعتمد
خطة جديدة الستقطـاب
مواهبه يف أوربا
ص7

ص2

ص2

ص2

بعد تأخرها ..التقاعد تطلق رواتب املتقاعدين
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

كش�ف مص�در مطل�ع ،أمس
األح�د ،ان تــــوزي�ع رواتب
املتقـــاعدين س�يكون اليوم
االثنني.
وع�زا املص�د «تأخ�ر الصرف
بس�بب العطلة الرسمية اليوم
األحد يف البالد».
ولفت اىل ان التوزيع «س�يكون
(االثنني) بعد استكمال وصول
االش�عارات الخاصة بمبالغهم
من وزارة املالية».
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بارزاني يدعو األطراف السياسية إىل أربيل لبدء «حوار مفتوح» ..واألمم املتحدة :ندعو للتهدئة

الصدر يعلن «حترير» اخلرضاء :هبوا لتغيري النظام
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أطلق زعي�م التيار الصدري مقتدى الصدر
نداء إىل العش�ائر والقوات األمنية والحشد
الش�عبي لـ «نرص الثائرين» ،وفيما دعاء
بارزان�ي األط�راف السياس�ية إىل أربي�ل
لب�دء «حوار مفتوح» ،ش�دد األمم املتحدة
على التهدئة والذهاب إىل تش�كيل حكومة
جديدة.
وقال الصدر يف تدوينة ،إن «الثورة العفوية
الس�لمية التي حررت املنطق�ة الخرضاء)
كمرحل�ة أوىل الهي الفرص�ة الذهبية لكل
من اكتوى من الشعب بنار الظلم واإلرهاب
والفس�اد واالحتالل والتبعية .فكيل أمل أن
ال تتكرر مأس�اة تفوي�ت الفرصة الذهبية
األوىل عام .»۲۰۱۹
وأضاف« ،هذه فرصة أخرى لتبديد الظالم
والظالم�ة والفس�اد والتف�رد بالس�لطة
وال�والء للخ�ارج واملحاصص�ة والطائفية
التي جشمت عىل صدر العراق منذ إحتالله
وإىل يومن�ا ه�ذا ،نع�م ،فرص�ة عظيم�ة
لتغيري جذري للنظام الس�يايس والدستور
واإلنتخاب�ات الت�ي إن زورت لصال�ح
الدول�ة العميق�ة بات�ت أفض�ل انتخابات
ح�رة ونزيه�ة ،وإن كانت نزيه�ة وأزاحت
الفاس�دين بات�ت م�زورة تنهش�ها أيادي
الفاسدين من جهة والدعاوى الكيدية من
جهة أخرى».
وتابع�ـ «ي�ا أيه�ا الش�عب العراق�ي األبي الح�ر املحب
لإلصالح والديمقراطية واملواطنة والقانون واالس�تقالل
والس�يادة والهيبة وحرص السلاح بيد دولة قوية أبوية
تف�رض القانون عىل نفس�ها قبل الفقراء وال تس�تثني
املتنفذي�ن واملليش�يات وم�ا ش�اكل ذل�ك .أيه�ا األحبة،
إنكم جميع�ا مس�ؤولون وكلكم عىل املح�ك ..إما عراق
ش�امخ بني األمم أو عراق تبعي يتحكم فيه الفاس�دون
والتبعي�ون وذوو األطم�اع الدنيوية ب�ل وتحركه أيادي
الخارج رشقا وغربا».
وقال« ،حينئذ لي�س أمامي إال الدعاء والبكاء عىل نهاية
الع�راق التي باتت قريبة .أيها األحرار إنها رصخة اإلمام
الحسني :هيهات منا الذلة ..ورصخته :من سمع واعيتنا
ول�م ينرصن�ا ...فأقول :من س�مع واعي�ة اإلصالح ولم
ينرصها فس�يكون أسير العنف واملليش�يات والخطف
والتطمي�ع والرتهي�ب والتهميش والفق�ر والذلة ومحو
الكرامة .ويا أيها الش�عب الحبي�ب :هبوا لطلب اإلصالح
يف وطنك�م كما خرج اإلمام الحسين لطل�ب اإلصالح يف
أمته وأمة جده رسول الله صىل الله عليه وآله .فعراقكم
عراق املقدس�ات وعراق الحضارة وعراق الجهاد وعراق
الربي�ع اإلصالح�ي فال تفوت�وا الفرص�ة وإال فالت حني

رسول يعلن نرش
قوات إضافية يف اخلرضاء ويؤكد:
اجليش سيمنع أي فتنة

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د املتحدث باس�م القائ�د العام
للق�وات املس�لحة الل�واء يحي�ى
رس�ول ،أم�س األح�د ،أن الق�وات
األمنية بدأت بفت�ح الطرق املؤدية
إىل املنطق�ة الخضراء ،مش�ددا
على أن الق�وات ق�ادرة وجاه�زة
لحماية أمن البعثات الدبلوماسية.
وأض�اف رس�ول ،يف ترصي�ح
صحف�ي ،أن «القطاع�ات األمنية
العراقية تنس�ق بفعالية عالية بني
أجهزته�ا املختلف�ة »،موضحا أن
«العاصمة بغداد تش�هد استقرارا
أمنيا» .وأش�ار رس�ول اىل أن «لدى
الجيش العراقي جهدا استخباراتيا
اس�تباقيا ملنع أي ط�رف من إثارة
الفتنة »،مؤك�دا ً «نرش قوات أمنية
إضافية يف املنطقة الخرضاء لحفظ
األم�ن» .ولف�ت إىل أن «مس�ؤولية
الق�وات العراقي�ة تأمين الحماية
للمتظاهرين والسفارات يف املنطقة
الخرضاء »،مشيرا إىل أن «الحركة
يف املنطقة الخرضاء طبيعية ،وكل
طرق بغداد مفتوحة».

مندم» .ودعا الصدر «الجميع ملنارصة الثائرين لإلصالح
بما فيهم عش�ائرنا األبية وقواتن�ا األمنية البطلة وأفراد
الحش�د الش�عبي املجاه�د الذي�ن يرفض�ون الخض�وع
والخن�وع وكل فئ�ات الش�عب ملنارصة االصلاح رجاال
ونس�اء وشيبة وشبابا وأطفاال ال تحت لوائي أو قيادتي
بل تحت ل�واء العراق وقرار الش�عب» ،مبيناً« :إن ادعى
البع�ض أن الثورة الحالية صدرية أم�ا إذا فتم الفرصة،
فلا تكيلوا اللوم عيل فإني أدعوك�م اىل ما فيه صالحكم
وإصالحك�م وإنق�اذ وطنك�م وكرامتك�م ولقمتك�م
وخرياتكم وهيبتكم».
بدوره ،أعرب رئيس إقليم كردس�تان نيجريفان بارزاني
عن قلقه إزاء األوضاع السياس�ية األخرية التي تشهدها
البالد.
وقال نيجريفان بارزاني يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه إنه «نتابع بقلق عميق األوضاع السياس�ية
واملس�تجدات الت�ي يش�هدها الع�راق» ،داعي�ا األطراف
السياس�ية املختلف�ة إىل الت�زام منته�ى ضب�ط النفس
وخوض حوار مبارش من أجل حل املشكالت.
وأردف بالق�ول إن زي�ادة تعقي�د األم�ور يف ظ�ل ه�ذه
الظ�روف الحساس�ة يعرض الس�لم املجتمع�ي واألمن
واالستقرار يف البلد للخطر.

كم�ا قال رئيس اإلقليم :إنن�ا يف الوقت الذي نحرتم إرادة
التظاه�ر الس�لمي للجماهير ،فإننا نؤكد على أهمية
حماي�ة مؤسس�ات الدول�ة وأم�ن وحي�اة وممتل�كات
املواطنني وموظفي الدولة.
وزاد قائلا :إن ش�عب العراق يس�تحق حي�اة وحارضا ً
ومس�تقبالً أفضل ،والواجب واملس�ؤولية املشرتكة لكل
القوى واألطراف ه�ي العمل معا ً إلخراج العراق من هذا
الظ�رف الحس�اس والخطر.وتاب�ع نيجريف�ان بارزاني
بالقول إن إقليم كوردس�تان س�يكون ،كما ه�و دائماً،
ج�زءا ً من الحل ،لذا ندعو األطراف السياس�ية املعنية يف
الع�راق إىل الق�دوم إىل أربيل ،عاصمته�م الثانية ،والبدء
بحوار مفت�وح جامع للتوصل إىل تفاهم واتفاق قائمني
عىل املصالح العليا للبلد .فال توجد هناك مشكلة ال يمكن
حلها بالحوار.غوترييش يدعو اىل خطوات فورية لتهدئة
أوضاع العراق وتشكيل حكومة فعالة
يف غض�ون ذلك ،قال األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو
غوتريي�ش ،إن�ه يتابع بقل�ق االحتجاجات املس�تمرة يف
العراق ،والتي أصيب خاللها عدد من األشخاص.
وأشار األمني العام وفقا لبيان منسوب إىل نائب املتحدث
باس�مه ،فرحان حق ،ص�در يف وقت متأخر من مس�اء
أم�س الس�بت إىل ،أن «احترام حرية التعبير والتجمع

السلمي من الحقوق األساسية التي ينبغي
احرتامها يف جميع األوقات».
وناشد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة
اتخ�اذ خط�وات فوري�ة لتهدئ�ة املوقف،
وتجنب املزيد م�ن العنف ،وضمان حماية
املتظاهرين السلميني ومؤسسات الدولة.
وح�ث األمين الع�ام جمي�ع األط�راف
والجه�ات الفاعل�ة عىل تج�اوز خالفاتها
وتشكيل حكومة وطنية فعالة -من خالل
الحوار السلمي والشامل -قادرة عىل تلبية
مطالب اإلصالح القائمة منذ فرتة طويلة،
دون مزيد من التأخري.
وكان�ت الكتلة الصدرية ق�د تحصلت عىل
أعلى األص�وات يف االنتخاب�ات الترشيعية
املبكرة التي جرت يف ترشين األول من العام
 2021إال أن مس�اعي زعيم التيار اخفقت
يف تش�كيل الحكوم�ة االتحادي�ة الجديدة
ج�راء وقوف اإلط�ار التنس�يقي بوجهها
من خالل اس�تحصال فت�وى من املحكمة
االتحادية بما يس�مى الثلث املعطل يف عقد
جلس�ة انتخاب رئيس الجمهورية املمهدة
لتسمية رئيس مجلس الوزراء.
وانفرطت ُعرى عق�د التحالف الثالثي بني
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني بزعامة
مسعود بارزاني ،وتحالف السيادة برئاسة
خمي�س الخنجر ،والتيار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة
الصدري�ة ،وانس�حاب التيار م�ن العملية
السياسية بأمر من الصدر.
ويعيش املشهد السيايس وضعا ً متأزما ً وطريقا ً مسدودا ً
لم يس�بق له مثيل يف تاريخ الع�راق حيث مرت أكثر من
 300ي�وم على اإلنتخابات املبكرة م�ن دون التمكن من
تشكيل حكومة جديدة يف البالد ،وبقاء حكومة ترصيف
األعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وكان العراق قد اجرى يف العارش من شهر ترشين األول/
امل�ايض انتخاب�ات ترشيعي�ة مبكرة للخ�روج من أزمة
سياس�ية عصفت بالبالد بعد تظاهرات كبرية ش�هدتها
مناط�ق الوس�ط والجن�وب يف الع�ام  2019احتجاج�ا ً
عىل اس�ترشاء البطالة يف املجتمع ،وتفيش الفس�اد املايل
واإلداري يف الدوائر واملؤسسات الحكومية ،وتردي الواقع
الخدم�ي واملعييش مم�ا دفع رئيس الحكومة الس�ابقة
عادل عبد املهدي إىل االستقالة بضغط شعبي.
وم�ا ان ت�م اعلان النتائ�ج االولي�ة لالنتخاب�ات حت�ى
تعالت أصوات ق�وى وأطراف سياس�ية فاعلة برفضها
لخس�ارتها العديد م�ن املقاعد ،متهم�ة بحصول تزوير
كبير يف االقتراع ،وهو م�ا نفت�ه الس�لطات التنفيذية
والقضائية ،يف وقت أش�ادت به األمم املتحدة واملنظمات
الدولية بنزاهة العملية االنتخابية.

العراق يضع خطط لـ»غلق الثغرات» يف احلدود مع تركيا
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت قي�ادة العمليات املشتركة ،أمس األحد ،ع�ن إعداد
خط�ط خاصة لتأمين الحدود م�ع تركيا ،فيم�ا اعلنت عن
ارشاك ثالثة صنوف من الطائرات بخطة شهر محرم.
وق�ال املتحدث باس�م قي�ادة العمليات العمليات املشتركة،
اللواء تحسين الخفاجي ،إن «نائب قائ�د العمليات مع قائد
حرس الح�دود والبيش�مركة قام�وا بزيارة مهم�ة للحدود،
ملالحظة ومش�اهدة الثغرات املوجودة يف خط الصفر الفاصل
بيننا وبني تركيا».
وأضاف ،أنه «ت�م إعداد الخطط الالزمة كما نوَّه عنها القائد
العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي ،لغرض استكمال

إجراءاتنا ،من اجل غلق الثغرات ملنع أي تسلل ،والحفاظ عىل
أمن وسالمة الحدود» ،مبينا ً أن «هذه أول مرة يتم فيها رفع
العلم العراقي عىل الحدود الفاصلة مع تركيا».
وأك�د أن «هناك تعاونا ً كبريا ً مع قوات البيش�مركة يف جميع
املجاالت األمنية ،وهو تقدم كبري ملموس».
وعن االس�تعدادات يف شهر محرم ،أوضح ،أن «قيادة عمليات
بغداد وباالشرتاك مع قيادة عمليات الفرات األوسط يف كربالء
والنجف ،أعدوا الخطط الالزمة بالتعاون مع قيادة العمليات
املشتركة ،التي تتضم�ن خطة للجهد االس�تخباري واألمني
وتفعيل مذكرات اللقاء القبض والعمليات النوعية قبل شهر
محرم».
وتاب�ع الخفاج�ي« :بدأن�ا بذل�ك منذ م�دة ملالحق�ة الجيوب

اإلرهابية التي تحاول التأثري عىل مراسم الزيارة وأجوائها ،إذ
كان�ت لنا يوم أمس رضبة جوية يف سلس�لة جبال عدايا قتل
عىل أثرها  8إرهابيني ،ويعترب هذا عمالً كبريا ً لقيادة عمليات
غرب نينوى وقيادة الفرقة .»15
وأش�ار إىل ،أن «الخط�ة ش�ملت ايض�ا ً الرتكيز على الجهود
الصحي�ة والخدمي�ة ،وكذلك تفعي�ل الجزء الخ�اص بوزارة
الداخلية للحفاظ عىل املواطن وأمنه وسالمته من خالل منع
الش�ائعات ومالحقتها ،وهذا نرص نوع�ي ،فضالً عن تفعيل
الطائرات املسيرة وطائ�رات القوة الجوية وطائ�رات قيادة
طيران الجيش» ،مؤك�دا ً أن «الطائرات عىل أهبة االس�تعداد
للتدخل ونقل القوات يف أي لحظة ،وهناك اجتماعات متكررة
ومستمرة للتهيؤ حتى للزيارة األربعينية».

كشفت عن إحصائية رمسية بعمليات أسبوع
خالل أسبوع ..وكالة شؤون الرشطة تسجل «عدد صادم» للمشاجرات
بغداد  /المستقبل العراقي
بمتابع�ة وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محمود،
كش�فت وكال�ة وزارة الداخلي�ة لش�ؤون
الرشط�ة ،أم�س األحد ،حصيل�ة الواجبات
االمني�ة والخدمي�ة واالنس�انية للوكال�ة
وتوابعه�ا يف بغ�داد واملحافظ�ات للفترة
م�ن  24/7/2022ولغاي�ة ،30/7/2022
وجاءت كالتايل:
. 1تنفيذ اوامر قبض 1652
. 2القبض مطلقي العيارات النارية 22
. 3احالة متهمني اىل املحاكم 220
. 4القضايا الخاصة باملخدرات 172
. 5ازالة التجاوزات عىل املواقع االثرية 10
. 6القبض ملتجاوزين عىل املواقع االثرية 4
. 7اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 372

. 8مضاهات طبعات االصابع 59
. 9اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 444
 .10عدد طالبي النجدة 2238
. 11فض مشاجرات 1809
. 12ضبط عجالت مطلوبة 78
. 13تربع بالدم 22
. 14القبض عىل املتسولني 1580
. 15القب�ض على حاملي االس�لحة الغري
مرخصة 25
. 16القب�ض على مخموري�ن يعرتض�ون
سبيل املارة 563
. 17طبع لوحات السيارات 12434
. 18اصدار اجازات السوق 15277
 . 19اصدار سنوية السيارات 22975
. 20دعاوى حاالت العنف االرسي 678
إىل ذلك ،كش�فت إحصائية رس�مية لوزارة
الداخلية ،عن رقم صادم لعدد املش�اجرات

املسجلة لديها خالل أسبوع واحد يف البالد.
ولفتت حصيلة الواجبات االمنية والخدمية
واالنسانية لوكالة الوزارة لشؤون الرشطة
وتوابعها يف بغ�داد واملحافظات للفرتة من
 30 -24تم�وز الج�اري اىل ف�ض 1809
مشاجرات خالل هذه الفرتة.
وبعملية حس�ابية فان معدل املش�اجرات
يوميا ً تبلغ  258مشاجرة أي  10مشاجرات
خالل الساعة الواحدة.
وكان�ت رشكة األبحاث العاملي�ة {غالوب}،
نرشت يف  28حزيران املايض نتائج دراستها
لع�ام  ،2022ح�ول العواط�ف العاملي�ة،
واملخت�ص بقي�اس العواطف ،بم�ا يف ذلك
مس�تويات الغضب ،يف أكث�ر من  100دولة
حول العالم.
وبحسب التقرير؛ فقد احتل لبنان والعراق
املراتب األوىل يف قائمة أكثر الشعوب غضباً.

وأحتف�ظ البل�دان بمركزيهم�ا يف قائم�ة
أكثر الش�عوب غضبا ً يف العالم؛ فقد كشف
التقري�ر يف دراس�ته الت�ي أجري�ت الع�ام
امل�ايض ،أن الع�راق ج�اء يف ص�دارة أكث�ر
الشعوب شعورا ً بالحزن والتوتر؛ إذ ّ
إن نحو
 %51م�ن الذين تم اس�تطالع رأيه�م قالوا
إنه�م يش�عرون بجميع هذه األحاس�يس
الخمسة يف بلدهم.
وتع�ود أس�باب ش�عور العراقيين به�ذه
املش�اعر إىل ع�دة أس�باب ،منه�ا األزمات
السياس�ية واالقتصادي�ة واالوض�اع
االجتماعية التي تعيش�ها البالد ،إضافة إىل
الفقر والبطالة.
ويبل�غ عدد س�كان الع�راق ،بحس�ب آخر
إحص�اء ل�وزارة التخطي�ط ،أكث�ر من 41
مليون نسمة يف جميع مدن البالد ،بما فيها
إقليم كردستان.
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عمليات كربالء :ال توجد قطوعات خالل
زيارة العارش من حمرم

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قيادة عمليات كربالء املقدسة عن عدم وجود قطوعات خالل زيارة
العارش من محرم ،فيما كش�فت عن ضبط أكداس أسلحة ومخابئ للعدو
خالل العمليات االستباقية.
وق�ال قائد عمليات كربالء الفريق الركن عيل الهاش�مي ،إن «الطرق خالل
زيارة العارش من محرم ستكون مفتوحة ال توجد فيها قطوعات».
وأض�اف ،أن «محافظة كربالء املقدس�ة تحتوي عىل ش�وارع واس�عة من
ش�أنها أن تس�هم يف س�هولة وصول الزائرين اىل العتبات املقدس�ة» ،الفتا
اىل أنه «مع كل خطة امنية تس�بقها عمليات استباقية تشرتك فيها قيادة
عملي�ات كربلاء ،ورشط�ة املحافظة ،والحش�د الش�عبي باس�ناد طريان
الجيش العراقي».
وأش�ار إىل أن «العملي�ات االس�تباقية أس�فرت عن ضبط اكداس اس�لحة
ومخابئ للعدو».

القوات األمنية تقبض عىل  16ارهابي ًا بينهم
قيادات بـ»داعش» يف بغداد ونينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية ،أمس
االح�د ،القبض عىل  8ارهابيين بينهم قيادات ب�ارزة بداعش يف العاصمة
بغداد.
وذك�رت خلية االعالم األمني يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
ان «مف�ارز الوكالة نف�ذت عمليات نوعية اس�تخدمت فيها الطرق الفنية
والكمائ�ن ،أس�فرت عن الق�اء القبض عىل ه�ؤالء اإلرهابيين يف مناطق
متفرق�ة يف العاصم�ة ،بينهم املكنى (اب�و احمد) ،واملكنى (ابو حسين)،
واملكن�ى (اب�و عقبه) ال�ذي كان يعمل يف ما تس�مى هيئ�ة األرسى بوالية
نين�وى ،واملكن�ى (مهن�د) ،واملكنى (ابو قاس�م) ،واملكنى (اب�و عبد الله)
العامل يف ما تسمى هيئة التصنيع العسكري التابعة لعصابات داعش.
كما أثمرت الجهود االس�تخبارية املكثفة ع�ن القبض عىل احد اإلرهابيني
الخطرين كان ينتمى لعصابات داعش ضمن قاطع صالح الدين ،وإرهابي
آخر مسؤول عن تفجري عجلة مفخخة بمنطقة حي البتول يف بغداد.
م�ن جانب آخر ،ألقت مفار جهاز األمن الوطني يف نينوى القبض عىل ()6
إرهابيني.
وذك�ر بيان العالم الجهاز تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه انه «ويف
إطار جهود تطهري البالد من بقايا براثن اإلرهاب والتكفري ،تمكنت مفارز
األم�ن الوطن�ي يف محافظة نين�وى بعد تكثي�ف الجهد االس�تخباري من
إلق�اء القبض على ( )6إرهابيني صدرت بحقهم مذك�رات قبض قضائية
يف مناط�ق متفرق�ة من املحافظة خالل األيام املاضية ،ينتمون ملا ُيس�مى
س�ابقا ً (والية نينوى) عملوا ضمن ديوان الجند بصفة مقاتلني وش�اركوا
بالقتال ضد القوات األمنية خالل عمليات التحرير».
وأض�اف «جرى تس�ليم املتهمني جميع�ا ً إىل الجه�ات القانونية املختصة
إلتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم».

احلشد الشعبي يعلن تدمري ثالث مضافات
وزورق ًا لـ «داعش» جنوب تكريت
بغداد  /المستقبل العراقي
دم�رت قوة من الحش�د الش�عبي،
أمس االحد ،ثالث مضافات وزورقا
لعن�ارص داع�ش االرهاب�ي جنوب
تكريت بمحافظة صالح الدين.
وذك�ر اعالم الحش�د يف بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
ان «الق�وة بالتع�اون م�ع القوات
االمنية تمكنت من تدمري املضافات
وال�زورق خلال العملي�ة االمني�ة

الجاري�ة يف جزي�رة الب�و مرموص
جنوب تكريت».
فيما عث�رت الق�وة أثن�اء العملية
على ك�دس يض�م أس�لحة تالف�ة
ومقذوف�ات حربي�ة بمختل�ف
األحجام.
وكان�ت قيادة عمليات صالح الدين
ق�د أطلق�ت يف وق�ت س�ابق م�ن
الي�وم عملية امني�ة ملالحقة خاليا
داعش جزيرة البو مرموص جنوب
تكريت.

اجليش واحلشد الشعبي يفتشان جزيرة
البو مرموص يف صالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي

نفذت قوة مشرتكة من قيادة عمليات صالح الدين يف هيئة الحشد الشعبي
والجيش ،أمس األحد ،عملية أمنية لتفتيش جزيرة البو مرموص يف قاطع
عمليات صالح الدين.
وانطلق�ت العملية بمش�اركة الجيش والل�واء  35والف�وج الثالث والرابع
التابع لقيادة عمليات صالح الدين للحشد الشعبي وبإسناد طريان الجيش
ملالحقة فلول داعش وتدمري مخابئه.
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الصحة تعلن اعداد خطة االسناد الطبي الطارئ
اخلاصة بشهر حمرم

استنفار تام ملواجهة موجة احلر القادمة

الكهرباء :ألول مرة يصل انتاج الطاقة
اىل أكثر من  ٢٣ألف ميگا واط
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الكهرب�اء ،أم�س الس�بت ،وصول
انت�اج الطاقة الول مرة يف البلاد اىل أكثر من ٢٣
ألف مي�گا واط.وذك�رت ال�وزارة ،يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ع�ن «الوصول
ألعىل انتاج تحققه املنظومة الكهربائية العراقية
من�ذ تاريخ تأسيس�ها وه�و( )٢٣،٢٥٨
ميكا واط وبأس�تقرار عا ٍل ،مع لحاظ لو
كان الدعم املايل واملوازنات متوفرة ملضينا
بتنفيذ السقف القصري من خطة الوزارة
خالل عام واحد ،والتي كانت تسري بزيادة
واضافة س�بعة االف ميكا واط جديدة».
واضافت «م�ن املؤمل يف (االي�ام القريبة
القادمة) تحقيق زيادة اعىل باالنتاج بعد
دخ�ول عدد من املحط�ات للعمل كصالح
الدي�ن الحرارية ومحطة عكاز ومحطات
اخرى».واك�دت الوزارة «امليض بخططها
ألدخ�ال ال�دورات املركبة،ومنظوم�ات

التربيد،بجميع املحطات الغازية ،اضافة للميض
بمش�اريع محط�ات الطاقة الشمس�ية وتدوير
النفاي�ات ،ومش�اريع الرب�ط الكهربائ�ي والتي
س�تحقق وثوقي�ة عالي�ة واس�تقرارية كبيرة
للشبكة الكهربائية».إىل ذلك ،وجه وزير الكهرباء
ع�ادل كريم ،جميع مالكات الوزارة باإلس�تنفار
التام للجهد الهنديس والفني والحريف وحتى األيل
ملواجهة موجة الحر القادمة خالل االيام املقبلة.

www.almustakbalpaper.net

بغداد  /المستقبل العراقي

وأوع�ز كري�م بحس�ب بي�ان لل�وزارة «بالدوام
على مدار  ٢٤س�اعه كامل�ة والتواج�د بمقرات
الدوائر والفروع وقطاعات الصيانة لألس�تجابة
الرسيعة ألي طارىء ومعالجته بش�كل فوري».
كم�ا ش�دد عىل «فت�ح جمي�ع املخ�ازن لتجهيز
املواد الحاكمة للصيانات ،ومراعاة التش�ديد عىل
مراك�ز الس�يطرة بمراقبة االحم�ال وموازنتها،
مع الحرص عىل اس�تمرار إستثناء املستشفيات
،واملراك�ز الصحي�ة والطبية ،ومش�اريع
املياه ،ومحطات ترصيف املياه الثقيلة».
واوضح ان «وزارة الكهرباء عملت بجهد
بال�غ األهمية وحققت تط�ور كبري بأداء
املنظوم�ة وس�اعات تجهي�ز الكهرب�اء
للمواطنين ،وعلى الجمي�ع كل بحس�ب
مس�ؤولياته املحافظ�ة عىل م�ا تحقق».
يش�ار اىل ان هيأة األن�واء الجوية توقعت
موجة حر شديدة منتصف االسبوع الحايل
وتصل فيها درجات الح�رارة العظمى يف
الوسط والجنوب أكثر من  50مْ.

أعلن�ت وزارة الصحة عن اعداد خطة االس�ناد
الطب�ي الط�ارئ بمناس�بة حلول ش�هرمحرم
الح�رام ذكرى استش�هاد االمام الحسين (ع)
يف الع�ارش من ش�هر مح�رم للع�ام 1444هـ
 .2022ونق�ل بيان لل�وزارة تلقت املس�تقبلالعراقي نسخة منه عن مدير مديرية العمليات
والخدم�ات الطبية الطارئة يف ال�وزارة فاضل
الربيع�ي قول�ه ،ان «الخطة تهدف اىل تنس�يق
وتنظي�م الجهود وامل�وارد الطبي�ة بغية تقديم
افضل الخدم�ات الوقائية والعالجي�ة للزائرين
الكرام وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية
لتس�هيل حرك�ة س�يارات االس�عاف داخ�ل
املحافظات وخارجها وبمش�اركة دوائر مركز
ال�وزارة ودوائ�ر الصحة يف بغ�داد واملحافظات
وبالتنس�يق مع غرفة عمليات مركز الوزارة».
ولف�ت اىل ان «قس�م االس�عاف الف�وري ق�ام
بتهيئة سيارات االسعاف ونرشها عىل مسارات
الزائري�ن اضافة اىل تنفيذ مرصف الدم الوطني
حمالت للتربع بالدم وتجهيز الدم بكافة اصنافه
اىل املستش�فيات القريب�ة م�ن مناط�ق تجمع

الزائري�ن  ,وتهيئ�ة رده�ات الط�وارئ يف كافة
املستش�فيات اضافة اىل تهيئة ردهات اضافية
تحس�با ً الس�تقبال الحاالت الطبي�ة الطارئة».
وأش�ار اىل «توفري األدوية واملستلزمات الطبية
واالدوي�ة املنق�ذة للحياة ,و تهيئ�ة فرق طبية
وجراحية جاهزة وتحت الطلب ،وتهيئة مفارز
صحية ثابتة ومتنقلة عىل طريق سري الزائرين
وارس�ال فريق طبي اىل مدينة كربالء املقدس�ة

النفط حتدد أهداف اجتامع «أوبك بلس» املرتقب بمشاركة العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ددت وزارة النفط ،أم�س األحد ،أه�داف اجتماع أوبك
بلس املرتقب بمشاركة العراق.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ،إن «أوبك بلس
ال تفرط باملكاسب التي حققتها خالل الفرتة املنرصمة»،
ً
الفت�ا إىل أنه «يف العادة تعقد االجتماعات الدورية املحددة
توقيتاتها مس�بقا ً من قبل األمانة العام�ة ملنظمة الدول
املصدرة للنفط «أوب�ك» وباتفاق وزراء الدول األعضاء يف
أوبك واملتحالفني معها من خارجها».
وأض�اف جهاد أن «ه�ذه االجتماعات ته�دف إىل متابعة
ومناقش�ة تط�ورات الس�وق النفطي�ة ،واإلطلاع على
التقاري�ر الفنية التي تعدها الجه�ات البحثية يف املنظمة
عن واقع السوق العاملية واملتغريات واملؤثرات والتوقعات

اآلنية واملس�تقبلية ،وكل مايحيط باألس�واق العاملية من
عوامل وظروف قد تؤدي إىل اختالل يف التوازن بني العرض
والطلب» .وتابع« :له�ذا يتطلب وضع التوصيات الالزمة
لخطط املنظم�ة والدول املنتجة املتحالفة معها ،من أجل
اعتماده�ا وإقرارها من قبل الوزراء» ،الفتا إىل أن «اتفاق
أوبك لخفض االنتاج قد أس�هم إىل حد بعيد يف التقليل من
تداعي�ات وتأثري األزمات الصحي�ة واألمنية واالقتصادية
والسياس�ية عىل استقرار أسعار النفط الخام يف االسواق
العاملية» .وأش�ار إىل أن «العالم ومنظم�ة أوبك يواجهان
تحدي�ات كثيرة منها تحدي�ات صحية وهن�اك تحديات
سياس�ية وهناك تحديات أمني�ة وبالتأكيد التحدي األبرز
حالي�ا ً هو الحرب الروس�ية  -االوكراني�ة وما تخلفه من
تداعيات عىل س�وق الطاق�ة واالقتصاد العامل�ي ،تمثلت
بإح�داث إرباك وقلق كبريي�ن يف الطلب عىل الغاز والنفط

وخصوص�ا ً يف أوروب�ا وامت�د ذل�ك إىل دول أخ�رى ،كذلك
تداعيات العقوبات عىل روس�يا التي تعد ثاني أكرب منتج
يف أوبك بلس والبحث عن مصادر لترصيف نفطها».
وأوض�ح ،أن «اس�تخدام الغ�از م�ن قبل روس�يا كورقة
ضغ�ط ملواجهة ال�دول األوروبية املس�تهلكة للغاز جعل
الدول املستهلكة أمام تحد كبري للبحث عن البدائل يف ظل
عدم وجود البديل الذي يعوضها خالل فرتة وجيزة ،وهذا
ما أسهم أيضا ً يف إرباك الطلب العاملي عىل الغاز».
وحول الس�وق النفطية العاملية ،قال جهاد ،إن «الس�وق
العاملية قلقلة وهش�ه حالي�ا ً تتأثر بعوام�ل الفعل وردة
الفع�ل ،لكن أوب�ك واملتحالفين معها يعمل�ون من أجل
كبح جماح املتغريات الكبرية وتأثريات ذلك عىل اس�تقرار
األس�واق النفطية ،وعملت خالل الفرتة املاضية عىل ضخ
املزي�د من الخام إىل األس�واق العاملية وبحس�ابات دقيقة

حتذير من األنواء اجلوية :حرارة األسبوع احلايل ستصل اىل ْ 53م
بغداد /المستقبل العراقي

توقعت هيأة األن�واء الجوية والرصد الزلزايل،
أمس األحد ،ارتفاعا ً كبريا ً بدرجات الحرارة يف
البالد .وقال مدير اعالم األنواء عامر الجابري،
«مناطق البالد ستشهد خالل االسبوع الحايل

ارتفاعا بدرجات الحرارة يتجاوز الـ  ،٥٠حيث
س�تجل املناطق الجنوبية درجات تتجاوز الـ
 ٥٣درجة ،والوسطى  52مْ».
وأض�اف ان «التقاري�ر الجوي�ة لم تشير اىل
تع�رض البلاد خلال ش�هر آب اىل عواصف
ترابي�ة ،انم�ا ارتفاع�ا بدرج�ات الح�رارة

وسيس�تمر حت�ى الثل�ث األول م�ن الش�هر
املقبل».
وبين الجابري «هنالك اش�ارات اىل إحتمالية
هط�ول أمط�ار خفيفة يف املناط�ق الجنوبية
م�ن البلاد وان الفرص قد تك�ون خفيفة اىل
متوسطة الشدة».

ميسان تدرج مشاريع البنى التحتية ملنطقتني ضمن قانون األمن الطارئ
ميسان  /المستقبل العراقي
كشفت حكومة ميسان املحلية عن إدراج منطقتي حي الرحمة األوىل
والثانية ضمن مش�اريع البنى التحتية التي تنفذ ضمن موازنة 2022
بعد تخصيص األموال لها ضمن قانون األمن الغذائي.
وق�ال محاف�ظ ميس�ان علي دواي إن حي�ي الرحم�ة األوىل والثانية

من األحياء املس�تحدثة وت�م إعداد التصاميم وأدخل�ت ضمن املناطق
املش�مولة بالخدمات ويتضمن العمل تشييد مشاريع بنى تحتية فيها
وكذلك إحالة أربع مدارس بواقع مدرس�تني يف كل حي وفق التصاميم
واملس�وحات.وأضاف دواي أن املش�اريع أرس�لت من قب�ل املحافظة
بانتظار املصادقة عليها وتخصي�ص األموال لتنفيذها وفق الضوابط
والكشوفات املعدة مسبقا.

العراق وسوريا يتفقان عىل تفعيل
الربنامج السياحي التنفيذي

املوارد :نسب إنجاز متقدمة
لزيادة التصاريف املائية
يف حويض دجلة والفرات
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار ،أمس االحد ،االتف�اق مع الجانب
السوري عىل اعادة تفعيل الربنامج السياحي التنفيذي من جديد.
وذكرت يف بيان لها ،تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،ان »:الوفد الوزاري
برئاس�ة وزير الثقافة حسن ناظم يف دمشق بدأ أول اجتماعاته مع نظريه
الس�وري محمد رام�ي مارتيني والوف�د املرافق له ،وجرى خلال االجتماع
بحث س�بل تعزيز آفاق التعاون بني البلدين يف املجاالت الثقافية والسياحية
ملا يمتلكه البلدان الش�قيقان من عالقات تاريخية عميقة و مشتركة عىل
ُ
الصعد كافة الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية».
واضاف�ت «كم�ا ج�رى التباحث بش�أن إضافة وتعدي�ل بن�ود يف الربنامج
الس�ياحي التنفي�ذي املعتمد بين البلدين يف العام  ٢٠٢١بم�ا يضمن تعزيز
الرشاكة الس�ياحية إذ اتف�ق الجانبان عىل تفعيل ه�ذا الربنامج والعمل به
من جديد».
وتابع�ت ال�وزارة ان «االجتم�اع ناقش ايضا ً أوض�اع الس�ياح العراقيني يف
سوريا والس�ياح الس�وريني يف العراق ،واتفق الجانبان عىل امليض يف تعزيز
التعاون يف هذا املجال».

أعلن�ت خلي�ة اإلعلام الحكوم�ي ،عن اس�تمرار
املالكات الهندس�ية والفنية يف دائ�رة أعمال كري
األنهر /وزارة املوارد املائية ضمن موقع الفلوجة،
وبالتع�اون م�ع الهيئة العامة لتش�غيل وصيانة
ح�وض نه�ر دجلة ،بتنفي�ذ محطة ض�خ الثرثار
العائمة ضمن أعمال معالجة الشحة املائية وزيادة
التصاريف يف حويض نهري دجلة والفرات.
وأش�ارت الخلي�ة يف بي�ان ،إىل أن «مراحل العمل
تضمن�ت إزال�ة الرتس�بات من ح�وض املضخات
وإزال�ة الرتس�بات م�ن منس�وب ( )40-0بكمية
( )45930م 3بنس�بة إنجاز بلغت ( )%100ودفن
بالرتب�ة النظيفة م�ع تجفيف ح�وض املضخات
وتقوي�ة الس�داد ودف�ن الطري�ق م�ن الناظم إىل
املحطة بالس�بيس ،بكمية ( )28621م 3ونس�بة
إنج�از ( ،)%100إضافة إىل تهذي�ب جوانب القناة
وحوض املضخات بنسبة إنجاز (.»)%100
وأضاف�ت الخلي�ة «كم�ا تضمنت األعم�ال ،إزالة
الرتس�بات م�ن قن�اة الثرث�ار الرئيس�ة بكمي�ة
( ) 176912متر مكعب بنس�بة إنجاز وصلت إىل
( )%26وأعم�ال حفر القناة الناقلة ملحطة الثرثار
العائم�ة ،بكمي�ة ( )549900مرت مكعب بنس�بة
إنجاز بلغت ( )%36وأن األعمال مس�تمرة بوترية
متصاعدة ضمن ما مخطط له».
وبين�ت «اس�تخدمت يف األعم�ال كاف�ة ،اآللي�ات
التخصصي�ة والحف�ارات العائم�ة والك�راءات
والحفارات القياس�ية وحفارات ال�ذراع الطويلة
والبل�دوزرات والقالب�ات واآللي�ات الس�اندة
األخرى».

وبجدول زمني محسوب ،لكن مع وجود التحديات يبقى
عامل عدم االستقرار يواجه الجميع».
وأش�ار إىل أن «أوبك بلس تعمل عىل التعاطي الواقعي مع
التحدي�ات والتعامل بحكم�ة وموضوعية وليس الحكمة
يف زي�ادة االنتاج يف الوقت الحارض وضخ املزيد من الخام
عىل حس�اب اس�تقرار وتوازن الس�وق النفطية واسعار
النفط».
ونوه إىل أن «أوبك بلس التفرط باملكاس�ب التي حققتها
بصعوبة وتحديات جسيمة خالل الفرتة املاضية».
وأك�د ،أن «منظم�ة أوبك وال�دول املتحالف�ة معها أثبتت
تأثريها الكبري يف استقرار االسواق النفطية العاملية».
ومن املقرر ان تعقد منظمة اوبك  +اجتماعا يف الثالث من
آب املقبل ،وسط توقعات بإبقاء االنتاج دون تغيري خالل
شهر أيلول املقبل.

ارتفاع عدد ضحايا السيول
يف ايران :بينهم  13عراقي ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أف�اد مس�ؤول ايران�ي بارتف�اع حصيل�ة
ضحايا الفيضانات يف إيران إىل  69شخصاً،
م�ن بينه�م  7عراقيين ،فيم�ا وصل عدد
املفقودين إىل  45شخصاً ،منهم  3عراقيني،
وفقا ً آلخر البيانات اإليرانية حتى اللحظة.
وقال نائب رئيس منظمة الطوارئ وإدارة
األزم�ات اإليراني�ة ،نج�اد جهان�يّ ،
إن
السيول خلّفت أيضا ً  39مصاباً ،من بينهم
 3عراقيين ،كم�ا طاول�ت  24محافظ�ة
إيرانية» مشريا ً إىل ّ
أن العدد األكرب للضحايا
بمحافظة طهران .وعن خس�ائر السيول
أوضح املس�ؤول اإليراني ّ
أن  20ألف منزل
ّ
ترضرت من ج�راء الفيضانات ،ومنها 13
ألف منزل يحتاج إىل إج�راء إصالحات و7
آالف إىل إع�ادة بنائ�ه بالكامل.وتداول�ت

ش�بكات التواص�ل االجتماع�ي اإليراني�ة
مش�اهد مؤملة للفيضانات يف إيران ،منها
مقط�ع مص�ور عن مح�ارصة الس�يول
لعائلة إيرانية ،ابتلعته�ا املياه ،فضالً عن
مش�اهد غ�رق آخري�ن بس�ياراتهم.وقال
حاكم مدينة مش�هد محسن داوري ،أمس
الس�بت ،إن السيول تس�بّبت أمس السبت
بمقت�ل  7عراقيين على طري�ق ميام�ي
باملدين�ة ،مشيرا إىل أنهم كان�وا عىل متن
حافلة تقل  13ش�خصا ،منهم  12عراقيا ً
وس�ائقا ً إيراني�اً .وأض�اف داوري وف�ق
وكالة “مه�ر”ّ ،
أن الحافلة عىل الرغم من
التحذي�رات من الس�يول ،لكنه�ا تحركت
عىل طريق ميامي وحارصتها السيول مما
أدى إىل انقالبها .وتداولت شبكات التواصل
االجتماعي عىل نطاق واسع مشهد ابتالع
السيول الحافلة وانقالبها.

إعداد خرائط للقوات األمنية تتضمن أبراج الطاقة:
امنعوا استهدافها
بغداد /المستقبل العراقي

اوضحت وزارة الكهرباء ،أمس االحد ،ان القوات األمنية لديها تنسيق عايل وجهد كبري مع الوزارة
لحماية االبراج .وادىل احمد العبادي متحدث وزارة الكهرباء يف ترصيح صحفي بشأن استهداف
اب�راج الطاقة «هنالك توجي�ه من القائد العام للقوات املس�لحة للقطعات االمنية والعس�كرية
والجه�د االس�تخباري برضورة توفري الحماي�ة البراج نقل الطاقة من خالل الطريان املسير او
تس�يري افواج الطوارئ او نصب كامرات حرارية» .وتابع ،ان» القوات االمنية لديها تنسيق عايل
وجه�د كبير مع وزارة الكهرب�اء حيث تم تجهي�ز بخرائط كاملة لخط�وط الكهرباء خصوصا
الحاكمة منها وخطوط النقل الفائق حيث تم تشكيل نقاط ومرابطات لحماية االبراج».

حكومة املثنى تكشف مراحل إنتاج النفط
من الرقعة العارشة
المثنى  /المستقبل العراقي
أعلنت حكوم�ة املثنى املحلية ،أن البيانات
الص�ادرة من رشكة ل�وك أويل الروس�ية
املس�تثمرة يف الرقع�ة النفطي�ة الع�ارشة
أك�دت أن إنتاج النف�ط التجريبي من تلك
الرقعة سيبدأ يف عام  2025بطاقة  30ألف
برميل ،فيما تتوقع الب�دء بمرحلة اإلنتاج
التج�اري يف ع�ام  2027بطاق�ة  250ألف
برميل يوميا.
وذك�ر مستش�ار املحاف�ظ للش�ؤون
االقتصادي�ة حي�در الوهام�ي أن الرشكة
س�تقوم باإلعلان التج�اري املشترك مع

وزارة النفط خالل الفرتة املقبلة.
مبين�ا أن مرحل�ة االستكش�افات يف تل�ك
الرقعة انتهت ويجري حاليا العمل بمرحلة
التطوير والتخطيط لإلنتاج.
وأش�ار إىل أن تلك الرقعة شهدت حتى اآلن
حف�ر  9آبار نفطي�ة كما أعلن�ت الرشكة
الروسية أن الخزين النفطي يصل إىل 12.9
ملي�ار برميل فيما يص�ل االحتياطي إىل 4
مليار برميل.وأضاف الوهامي أن الحكومة
املحلية تعمل عىل تس�هيل كافة اإلجراءات
الخاص�ة بعم�ل الشركات النفطي�ة من
خالل توفري األجواء املناسبة من الناحيتني
األمنية والفنية إلكمال عملها.

ملواجه�ة حاالت التس�مم ان حدث�ت قبل ثالثة
ايام م�ن الزيارة» .واض�اف الربيعي ان «دائرة
الصحة العام�ة دعت اىل االلت�زام بكافة اوامر
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنني واتخاذ
االج�راءات الوقائي�ة ض�د كوفي�د 19والحمى
النزفي�ة واالم�راض االنتقالية االخ�رى كما ان
ف�رق الرقاب�ة الصحي�ة س�تقوم بمتابعة املاء
والغذاء الذي يقدم للزائرين».

حمافظ ذي قار يوجه بإجراءات اكامل
ملف حتويل االجور اىل عقود
ذي قار  /المستقبل العراقي
وجه محافظ ذي قار الدكتور املهندس محمد هادي الغزي كافة
الدوائ�ر منقولة الصالحي�ات اىل املبارشة باج�راءات اكمال ملف
تحويل االجور اىل عقود وفق قرار ، 315وانجاز الجداول الخاصة
خالل مدة اقصاها اسبوع لغرض مفاتحة وزارة املالية .
وق�ال املحاف�ظ ان «ذي ق�ار كان�ت م�ن اوائل املحافظ�ات التي
انجزت ملف تثبيت العقود وارس�اله اىل وزارة املالية  ،مشددا ً عىل
اهمي�ة االرساع بانج�از جداول تحويل االجور اىل عقود ليتس�نى
للمحافظة مخاطبة وزارة املالية .

صحة ذي قار 27 :حالة وفاة
و 116إصابة باحلمى النزفية
ذي قار  /المستقبل العراقي
اعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار عن تسجيلها  27حالة وفاة
و 6اخرى مش�تبه بها فيما س�جلت  116حالة اصابة منذ مطلع
العام الجاري .2022
وقال مدير قسم الصحة العامة حسني رياض للمربد ان اإلجراءات
الصحي�ة والوقائية الحالية بحالة أفضل عىل الرغم من التوقعات
بتزايده�ا بع�د عطلة عيد األضح�ى اال ان انه�ا دون التوقعات يف
الوقت الحارض وان الدائرة تنتظر مرور أسبوعني بعد عطلة العيد
للتأكد من املوقف النهائي.

توضيح للرافدين بشأن
سلف املتقاعدين
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين ان جميع الفروع مش�مولة بمنح الس�لف
للمتقاعدين.
ولفت املرصف يف بيان مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ان «س�لف املتقاعدي�ن تبدأ م�ن  ٥ماليني دين�ار وحتى ٢٥
مليونا ً والتقديم عليها عن طريق فروع املرصف حرصا».

توضيح من حكومة البرصة بشـأن قرار ربط
القناة االروائية بامء اجلزر األربعة
البصرة  /المستقبل العراقي
أوضح معاون محافظ البرصة حس�ن النجار أن قرار ربط القناة
اإلروائية والذي يمثل العصب األس�ايس للمحطة املركزية لقضاء
ش�ط الع�رب بمرشوع مجمع�ات امل�اء للجزر األربعة س�ينطلق
العم�ل به الي�وم ،حيث تم تحديد املس�ار للمرشوع وبمش�اركة
كاف�ة الدوائ�ر الحكومية من مديري�ة البلدي�ة والكهرباء وباقي
دوائر الدولة.
وق�ال النج�ار إن منطقة الج�زر األربعة لديه�ا مصدرين للمياه
األول من ش�ط العرب والثاني من القناة اإلروائية والتي لم يربط
لغاية اآلن وأن ازدياد ملوحة شط العرب قد أثر بشكل مبارش عىل
استهالك املياه لسكان هذه املناطق.
وأضاف أن ربطها س�يتم بفرتة قياس�ية ال تتجاوز الشهر ،فيما
س�يتم القيام بإجراء مؤقت عن طريق نقل املاء إىل س�كان هذه
املناطق من خالل الس�يارات الحوضية املشاركة من مديرية املاء
والعتبة ومديرية البلدي�ة والبلديات وبعض الدوائر األخرى لحني
إكمال املرشوع خالل الشهر القادم.
مشيرا إىل أن انج�از مرشوع الهدامة ش�ط العرب خالل س�نتني
سيقوم أيضا بتزويد الجزر األربعة باملياه الصالحة لالستهالك.

4

اعالنات

العدد ( )2657االثنين  1آب 2022

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

العدد 536 :
التاريخ 2022/6/21 :
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حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد 564 :
التاريخ 2022/7/26 :

اعالن رقم ()38

اعالن رقم ()45

تعلن اللجنة عن كرس قرار العقار ادناه وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري
اللجنة يف بلدية املوصل خالل (  )7سبعة ايام تبدا من اليوم التايل
لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية
البالغة ( )%20من القيمة املقدرة لكامل مدة االيجار مع الترصيح
االمني للمشترك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية
املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري
م�ن م�دة االعالن ويف حال�ة مصادفة اليوم املح�دد لالعالن عطلة
رس�مية او اي ظرف يح�ول دون اقامة املزاي�دة يف املوعد واملكان
املذك�ور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله
ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة
( )%2لكامل املدة من بدل االيجار
*ج�زء من القطع�ة املرقم�ة ( )1597/10مقاطع�ة  52قوجاق
النش�اء اس�واق تجارية عليها الواقعة يف حي القدس وبمساحة
( )1715م 2وملدة عرشة سنوات

تعلن اللجنة وللم�رة االوىل عن بيع قطعة االرض املرقمة ()1816/4
مقاطعة  44حش�مية وبمس�احة (  )256,99م 2واملش�يد عليها دار
س�كن (تجاوز) وفق املادة ( )15من قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم ( ) 21لس�نة  2013املع�دل فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف مديرية بلدية املوصل خالل ( )30
ثالث�ون يوم�ا تبدا من اليوم الت�ايل لنرش االعلان يف الصحف املحلية
لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة
الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة ( )%5م�ن القيمة املقدرة مع
الترصيح االمني للمشترك باملزايدة وتعهد واق�رار عائيل وفق القرار
( )120لس�نة  1982وس�تجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل
الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة
االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته املزايدة اجور رفع االنقاض وازالة
التجاوز وتقوم الشعبة القانونية باقامة دعوى اجر املثل عىل التجاوز
طيلة فرتة س�نوات التجاوز ويف حالة ارس�اء املزاي�دة عىل املتجاوز
تقوم الش�عبة القانونية باقامة دعوى اجر املثل واجور خدمة بنسبة
( )%2من بدل البيع

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

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

العدد 567 :
التاريخ 2022/7/26 :

اعالن رقم ()48
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لسنة ( )2013املعدل
فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل (
 )30ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة ()%20
من القيمة املقدرة لكامل مدة االيجار مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة
يف مق�ر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من
م�دة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون
اقام�ة املزايدة يف املوعد وامل�كان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع
اعاله ويتحمل من ترسو بعهدته اجور خدمة بنسبة ( )%2لكامل املدة من بدل االيجار
 1ـ القط�ع املرقم�ة ( 12بل�دي و  14بل�دي و 32بل�دي و  17بل�دي) م  40نينوى الرشقية
واملتخذة (معمل نجارة) وبمساحة ( )225م 2لكل قطعة وملدة ثالث سنوات
 2ـ القطعة املرقمة (7أ بلدي) م  40نينوى الرشقية واملتخذة (معمل نجارة) وبمس�احة
( )112,5م 2وملدة ثالث سنوات
 3ـ القطعة املرقمة ( 25بلدي) م  40نينوى الرشقية واملتخذة (معمل نجارة) وبمس�احة
( )210م 2وملدة ثالث سنوات
 4ـ مطع�م هان�ي يف املنطقة الصناعة االيرس  /قرب معمل البالس�تيك عىل القطعة املرقمة
( )3001م  40نينوى الرشقية وبمساحة ( )125م 2وملدة ثالث سنوات
 5ـ القطع�ة املرقم�ة ( 14و )15م  40نين�وى الرشقية املش�يد عليه�ا (مجمع صناعي /
مجمع الربكة) وبمساحة ( )2000م 2وملدة ثالث سنوات
 6ـ املش�تل املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة ( )29/7م 12وادي العني الجنوبية الواقع
يف حي الرس�الة /قرب معهد التدريب املهني الصم والبكم وبمساحة ()1400م 2وملدة ثالث
سنوات
 7ـ عمارة تجارية املش�يدة عىل القطعة املرقمة ( )13/527م 37بعويرة وبمساحة ()200
م 2وملدة ثالث سنوات
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2021/ 717/
التاريخ2022/7/27/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار تسلس�ل 11552/1
م 39دام�وك الواق�ع يف الك�وت العائ�د للمدي�ن (عيل كاظم
هليل) املحجوز لقاء طلب الدائن (سالم فجر حسني ) البالغ
( )30.000.000ملي�ون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مدة(30يوما) تبدأ من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقعة ورقمه  -:كوت/تموز/خلف معمل نس�يج الكوت
العقار املرقم  11552/2م  39داموك
-2جنس�ه ونوعه  :عرصه ملك رصف مس�جله بأسم محمد
معله كاظم زنبور و عيل كاظم هليل جدوع مناصفه
-3حدوده و اوصافه :حس�ب ما مثبت يف صورة قيد العقار
عرصه خاليه من املشيدات
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املساحة  216,82 -:م2
 –-7الشاغل -:
-8القمية املقدرة  52,200,000 -:اثنان و خمس�ون مليون
و مائتان الف دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي البطاقة الوطني�ة املرقم�ة 194930529637
باس�م فيص�ل تقي جعف�ر الصادرة م�ن مديرية الجنس�ية
العامة من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشي�ك عف�راء ع�زوز لطي�ف توجب علي�ك الحضور إىل
صندوق اإلس�كان العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافقه عىل قيام رشي�ك رشيكك حيدر موىس عبيد بالبناء
على حصت�ه املش�اعه يف القطع�ه املرقم�ه  31665/3حي
ميس�ان خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط
حقك باالعرتاض مستقبال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد مني الوصل املرق�م( )٦٧٥٥٩٦يف ()٥/٩/٢٠٢١الصادر
من مديري�ة بلدية الحيدري�ة بمبلغ قدره()٨١٠٠٠٠بإس�م
(محم�د عب�د الحسين وحيد)فعلى م�ن يعثر علي�ه يرجى
تسليمه لجهة اإلصدار

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
العدد 2022/323
التاريخ 2022/5/24
قرار حكم غيابي
تش�كلت محكمة ق�وى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامس�ة بتاريخ
 2022/5/24برئاس�ة العميد الحقوقي عباس نارص غريب وعضوية
كل من العميد الحقوقي ع�ادل مطرش جلود والعميد الحقوقي ناطق
محمد جرب
واصدرت حكمها االتي بعد التدقيق واملداولة بأسم الشعب :
القضية املرقمة 2022/323
اسم املشتكي الحق العام
اسم املجرم الغائب  /الرشطي اثري صبار حنش عيل البو زيد
املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
املادة القانونية / 32من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
 1ـ تعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة  / 32اوال وثانيا من ق ع د رقم 14
لس�نة  2008املع�دل اىل املادة  35اوال وثانيا من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008ك�ون الفع�ل وقع قبل صدور تعديل قانون ق�وى االمن الداخيل
وعمال احكام املادة  31من ق أد رقم  17لسنة 2008
 2ـ الحكم عىل املجرم الرشطي اثري صبار حنش عيل البو زيد بالسجن
ملدة س�بع س�نوات وفق احكام املادة /35اوال من ق ع د رقم  14لسنة
 2008وبدالل�ة امل�واد 61اوال و  69اوال من ق ا د رقم  17لس�نة 2008
الختالسه البندقية الحكومية التي بذمته واملرقمة
ن�وع كالش�نكوف م�ع ملحقاته وه�ي مخ�زن بندقية ع�دد 2اثنان
 179181وعتاد خفيف عدد  60س�تون اطالقه ومانعه وميض عدد 1
واح�د وم�رود بندقية عدد  1واحد وحمالة بندقي�ة عدد  1واحد والتي
استصحبها معه عند غيابه بتاريخ 2011/12/30
 3ـ تضمين�ة مبلغ مق�داره  4,140,000اربعة ماليني ومائة واربعون
ال�ف دينار عن قيمة البندقية الحكومية املختلس�ه اعاله وملحقاتها
املش�ار اليها اعاله وحس�ب االسعار الس�ائده وقت الحادث استنادا
الحكام املادة  35ثانيا من ق ع د رقم  14لسنة  2008تستحصل منه
بالطرق التنفيذية
 4ـ اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة /21أ –  6ق ع
رقم  111لسنة  1969املعدل
 5ـ ط�رده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة
/41اوال من ق ع د رقم  14لس�نة  2008بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية
 6ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحي�ة القاء القب�ض عليه اينما
وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه والزام املواطنين باالخبارعن محل
اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة / 69ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17
لسنة2008
 7ـ حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الح�كام املادة /69
رابعا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 8ـ تنزي�ل البندقية الحكومية املرقمة اعلاه وملحقاتها املوصوفة
اعاله م�ن ذمة املجرم اعاله بعد دفع مبلغ التضمني واكتس�اب قرار
الحكم الدرجة القطعية
 9ـ تعمي�م اوصاف البندقية الحكومية املختلس�ة املرقمة اعاله عىل
كافة مديريات قوى االمن الداخيل
 10ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( حسني عبد االمري جابر
) البالغ�ة (  )30,000ثالث�ون الف دينار عراق�ي ترصف له من خزينة
الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة  /60سادسا من
ق أ د رق�م  17لس�نة  2008قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام
املادة /71اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2022/5/24
العميد الحقوقي
عباس نارص غريب
رئيس املحكمة

الثقافية

www.almustakbalpaper.net
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 مدون الوجع العراقي بأمجل األوتار..يف رحيل حمسن فرحان
وقال الشاعر والصحايف عدنان الفضيل إنه قبل
يومني من وفات�ه زاره يف البي�ت إلهدائه باقة
.ورد رغ�م أن األطباء قالوا إن�ه ميّت ال محالة
ويضي�ف الفضلي أن «الفرح�ان ج�اء ومعه
ّ أحالم
،منغم�ة وترانيم بطع�م عراقي خالص
فعلى مدى أكثر من نصف قرن كان يقودنا إىل
ّ  فتارة،العذوبة املوسيقية
يبث لنا شجن الروح
حين أهدان�ا (غريب�ة ال�روح) وت�ارة يمنحنا
النصيحة يف أغنيت�ه (عيني عيني) ولم يتوقف
،)عن االس�تذكار حين حدثن�ا ع�ن (البارحة
وم�ن الكبري جبار الغ�زي ق ّدم لن�ا التمرد عرب
(يكول�ون غن�ي بف�رح) وكنا على موعد مع
الحرية بني الحبيب والعائلة يف رائعته الشهرية
(ما بي�ه اعوفن هيل) وال يمك�ن أن نحرص ما
ق ّدم�ه لنا هذا املحس�ن الفرح�ان يف هذا الحيّز
 وأك�د الفضلي أن محس�ن فرحان،»الصغير
 وس�نتذكر ألحانه وحينها ستنساب..لم يمت
.روحه يف ذائقتنا

وم�رورًا باللوازم املوس�يقية وانته�اء بخواتم
هذه األغاني حيث كان�ت بعيدة عن التقليدية
 وي�رى الوزن�ي «أن فرحان.»الس�ائدة حينها
تعام�ل م�ع الكلم�ة بش�كل تعبيري وأعطى
املف�ردة حقها من خالل التصوي�ر النغمي لها
كذل�ك اس�تطاع الوص�ول بألحان�ه إىل التأثري
ّ
املتلقي الذي تفاعل بشكل كبري مع
بإحس�اس
هذه األلحان التي يش�عر أنها قريبة إىل نفسه
وكل هذا انعكس عىل أكثر امللحنني الشباب وأنا
واحد منهم حيث تعلمنا كيفية صياغة الجملة
اللحنية الرش�يقة واملؤث�رة وكذلك التعامل مع
األص�وات الغنائي�ة يف اختيار ما يناس�بها من
ً
أخيرا من أزمة صحية
وعانى فرحان.»ألحان
 وبدأ، أجربته عىل البقاء يف املستش�فى،خطرة
يصارع املوت بعد أن نزلت نس�بة األكسجني يف
 وإثر ذلك ناشد فنانون،الدم لديه بش�كل كبري
الحكوم�ة العراقية ملس�اعدته قب�ل أن يفارق
.الحياة

ال يحصى من الجمال مث�ل أغاني (أنت العزيز
، واملطار، ويا فيض، وما بيه عوفن هيل،تغريت
 وش�كول، ويا ه�وى الهاب،وزم�ان يا زم�ان
) وكثري من. وباج�ر العي�د ي�ا نج�وى،علي�ك
األغاني التي يرددها العراقيون يف مناس�باتهم
 وعن ألحانه يقول.»س�واء يف الحزن أو الفرح
املش�عل «إنه يرتجم املش�اعر اإلنسانية بصدق
 وكأنه يتحس�س املف�ردة والصورة،وعذوب�ة
 فيحوّلها إىل ترنيمة يتغنى من بعدها،الشعرية
.»العشاق والناس
ويق�ول امللح�ن الفن�ان مه�دي الوزن�ي «إن
اللحني�ة العراقية وخاصة الس�بعينية ارتكزت
عىل أس�ماء كبرية من امللحنين ومنهم امللحن
الكبير املب�دع محس�ن فرحان ال�ذي كانت له
بصم�ة مائ�زة يف الغناس�يقية العراقية حيث
تعامل معها بأسلوب التجديد يف البنية اللحنية
لألغني�ة العراقي�ة والت�ي كانت واضح�ة بد ًءا
من املقدمات املوس�يقية لألغان�ي التي لحنها

 وكذلك أغنية،كلماتها وغناها قحطان العطار
(ي�ا هوى اله�اب) الت�ي غناها الفن�ان حميد
منصور وكانت ترجمة لجملة س�معها امللحن
 أما أغنية..)من أهل كربالء (يا مسيت العافية
 عيني) للمطرب س�عدون جابر فقد..(عين�ي
كانت انتقالة موس�يقية تناغ�م الحزن بفرح
..ملبّد باإلحس�اس العميق باملفردة الش�عبية
حت�ى جابر قال عنه إن�ه ثالث اثنني يف خارطة
 هما طالب القرة غويل وكوكب،اللحن العراقي
 وبقيت أغنياته خالدة وستبقى ملئة عام،حمزة
 محس�ن فرح�ان ولد يف الكوت.مقبلة أو أكثر
، ويع ّده أهايل كربلاء كربالئ ًيا،فيع ّد كوتاو ًي�ا
كون�ه ع�اش وتعلّم ونم�ا وصار موس�يق ًيا يف
ه�ذه املدينة التي تع�د مركز الح�زن العراقي
ّ الذي جعل من فرحان
يقول.يتأثر بهذا الشجن
عنه الناقد الفني س�امر املشعل «إنه أودع فينا
 وترك أغانيه،ترانيم الجمال بثراء إنساني نادر
 ل�ه إرث إبداعي،متعرش�ة يف الذاكرة الجمعية

 أيقونة اللحني�ة العراقية التي غريت من،غويل
مج�رى الذائقة ولحّ ن القصيدة الش�عبية التي
 لذا ف�إن رحيله يعني رحيل،كان�ت صعبة ج ًدا
 حتى.آخ�ر العمالق�ة يف املوس�يقى العراقي�ة
أن الكثريي�ن وصفوه بصانع الح�زن العراقي
اللذيذ وم�دوّن الوجع العراق�ي بأجمل األوتار
 وآخ�ر الكبار الذين رس�موا،وش�يخ امللحنين
يف الذاك�رة أجمل لوحات الش�جن القادمة من
ً ح�زن كربالء وت�رك
ً
كبيرا ال يمكن
إرث�ا فن ًيا
فما بني حسين نعمة وسعدون جابر.نسيانه
وقحط�ان العطار وفؤاد س�الم وغريهم كانت
ألحان�ه تنطلق م�ن حناجرهم كأنها رس�ائل
فرح مغلّفة بالوج�ع العراقي والحزن العراقي
ّ  ولي�س..املعت�ق
ّ
أل�ذ وأبق�ى م�ن لح�ن أغنية
(غريبة الروح) التي غناها حسني نعمة لتبقى
يف ذاك�رة األجي�ال وتغنى حت�ى اآلن يف الداخل
 لتقابلها أغني�ة (يكولون،والخ�ارج العراق�ي
غن�ي ف�رح) وهي ش�هادة الح�زن العراقي يف

مكانت�ه الكبرية وم�ا حققه لألغني�ة العراقية
م�ن نجاح�ات عديدة أقام�ت نقاب�ة الفنانني
العراقيني مراسيم تش�ييع ووداع أخري للفنان
بحضور نقيب الفنانني العراقيني الدكتور جبار
 مدي�ر عام دائرة، والفنان عالء مجيد،ج�ودي
. والفنان س�عدون جابر،الفن�ون املوس�يقية
وع� ّد نقيب الفنانني يف كلم�ة التوديع أن رحيل
الفنان محس�ن فرحان خس�ارة كبيرة للفن
 فيما أعربت لجنة الثقافة والس�ياحة.العراقي
يف مجلس الن�واب عن تعازيه�ا برحيل الفنان
معربة عن أسفها لفقدان شخصية فنية أثرت
املكتبة الغنائية بأعذب األلحان منذ سبعينيات
محس�ن فرحان ال�ذي مات قبل.القرن املايض
أي�ام (االثنني امل�ايض) عن عمر ناهز خمس�ة
وسبعني يعد واح ًدا من أبرز امللحنني العراقيني
يف زمن النهضة اإلبداعي�ة العراقية التي يطلق
ّ
وش�كل مع عدد
،)عليها (الحقبة الس�بعينية
م�ن امللحنني وم�ن بينهم الراح�ل طالب القرة

Public Tender Announcement for Tender No: 023-SC-22-EBS
Provision of IP Phone Services
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Item
Ku band antenna

1.8 meter

2

Ku band PA

Power 16w

3

Description

Ku band LNB

4

Modem

iDirect X3

5

Voice trunk gateway

M1000

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun
panyoujun@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with
Company or its affiliates at Company’s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the
tender submission deadline 16:00 PM, 20th August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and
compiled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information
should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P
Dept. 3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

لم تكن أغنية (غريبة الروح) التي انطلقت عام
ّ إال عصارة الش�جن العراقي الذي ر1972
صيه
امللحن الكبري محسن فرحان القادم من الفرات
،األوس�ط العراقي وتحدي ًدا م�ن كربالء الدينية
حيث عاش فيها مكتس� ًبا ألم الشجن البكائي
 هذه األغنية ظلّت.والطقوس الدينية الحزينة
ً
عالم�ة فارق�ة يف األغنية العراقي�ة كما هي يف
ً
ً
ومريضا يعاني
حزينا
لحنية فرحان الذي مات
 مات يف زمن ال يعد فيه الفن إلاّ حرامًا،األمرّين
 وكما قال الصحايف عبد.أو تخم�ة ال معنى لها
 فإن تداعيات علّته املزمنة أ ّدت،األمير الكناني
 وقد طلب مس�اعدته،إىل فق�دان أح�د أطرافه
 فـ»اتصلت،يف الحص�ول عىل ط�رف صناع�ي
بأصدق�اء وزملاء يل إعالميين للمس�اعدة يف
، تحمّسوا للموضوع،الحصول عىل هذا الطرف
أم�ام.»!وبع�د أخ�ذ ورد التزم�وا الصمت

طاهر علوان

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong,
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of IP Phone Services
Tender No.: 023-SC-22-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept,
starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned
below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide Provision of IP
Phone Services. Contractors shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not limited to
the following:
1

علي لفتة سعيد

خريف كاتب السيناريو

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

No.

5

هنال�ك إنف�اق حكوم�ي يذهب قس�م كبري
من�ه بال فائ�دة وال يتم تخصي�ص وال قطرة
منه لغ�رض الرتويج لديمومة عملية اإلنتاج
الس�ينمائي وللبح�ث عن كاتب للس�يناريو
.يكون مؤهال للمهمة
ه�ذه املهام برمتها ليس�ت مطلبا هامش�يا
 بل هي بالغة األهمية يف مفاهيم،وال كمالي�ا
الزم�ن الحارض واملس�تقبيل وأهمي�ة املنجز
 يف املقابل،الس�ينمائي ودعم اإلنتاج الروائي
دعم مهم�ة كاتب الس�يناريو ال تقل عن أي
مهمة أخ�رى بالنس�بة إىل الحكوم�ات التي
تصنف نفس�ها جزءا من النس�ق الحضاري
.املتطور
،نع�م إن ه�ذا هو خري�ف كاتب الس�يناريو
فجه�ده يف س�بات وال أحد يهت�م بمنجز أي
كاتب للسيناريو مهما كثر اإلنتاج السينمائي
أو التلفزيون�ي وتن�وّع ألن س�ياقات العم�ل
تفرض العالقات الشخصية واملصلحية وهذا
يرتت�ب علي�ه تكرار نف�س الوج�وه والبقاء
يف نف�س املس�توى املتدن�ي ونف�س األفكار
املس�تهلكة ونف�س الش�خصيات الت�ي أكل
.الدهر عليها ورشب

املضمون والبناء ألن القوم يكونون مشغولني
بما هو أبعد ما يك�ون عن اإلبداع والتميز أال
وهو الرتبّح واملصالح املتبادلة وعدم التفاني
.يف عملية كتابة السيناريو
ال يوج�د واقعيا أي مشروع حكومي أو غري
حكومي يرتقي بتلك الرشيحة من األشخاص
ّ الذي�ن يؤمل أن يصبحوا
كتابا للس�يناريو يف
 الورشات القصرية واملتعجلة التي،املستقبل
تقام عىل هامش أي مهرجان من املس�تحيل
ّ أن تنتج
كتابا للس�يناريو بعد محارضة ملدة
.ساعة أو حتى لعدة ساعات
عىل ه�ذا تصبح القصص الت�ي ال حرص لها
والتي تنترش يف كل مكان بال جدوى إذ تضيع
.تباعا وال يستفاد منها بيشء
عىل األقل هنالك مس�ابقات لكتاب�ة الرواية
والقصة وقد أنتجت تلك املس�ابقات عرشات
 لكن لم تؤخ�ذ رواية واحدة إلنتاج،الروايات
 إذ ال، ربما يكون هنالك استثناء ضئيل،فيلم
ش�ك أن أغلبية تلك الرواي�ات مؤهلة ألن يتم
ّ  ولكن ال،إعدادها للشاش�ة
كتاب س�يناريو
ّ
ومؤهلني للقيام باملهمة وال رشكات
جاهزين
.إنتاج مستعدة لذلك

عندما سئل املخرج الكبري الفريد هيتشكوك
ما ه�ي العنارص الثالث�ة األساس�ية للفيلم
 “ه�ي أوال الس�يناريو وثانيا: ق�ال،الناجح
.”السيناريو وثالثا السيناريو
وتسمع بني حني وآخر استغاثات وانتقادات
خالصته�ا أنن�ا يف عم�وم التج�ارب العربية
نعان�ي من أزم�ة يف كتابة الس�يناريو وتاليا
ّ هنالك أزمة يف
.كتاب السيناريو
فإذا تساءلت ملاذا هذا الفيلم ضعيف يف بنائه
الدرامي وأحداثه وإخراجه سوف يقال لك إن
السبب هو ضعف الس�يناريو وانسحب ذلك
عىل املسلسلات إذ االنتقادات تتجه مبارشة
.إىل كاتب السيناريو
بالطب�ع فإن األهمية الت�ي ينظر بها املخرج
الكبري هيتشكوك إىل كتابة السيناريو تقابلها
رشكات إنتاجية ومنتجني ومديري تس�ويق
وه�م الذين يروج�ون للس�يناريو ويتيحون
لكت�اب الس�يناريو أن ُتق�رأ أعماله�م ويتم
الح�وار معهم والطلب منه�م إجراء ما يجب
.من تعديالت
أما إذا انتقلنا إىل البضاعة التي عندنا والحجّ ة
والذريع�ة الدائم�ة بوج�ود خل�ل يف كتاب�ة
 ف�إن واق�ع الحال يق�ول إنه ال،الس�يناريو
فرصة متس�اوية ألي أحد أن يكتب سيناريو
مسلسل يميض فيه ش�هورا وأحيانا سنوات
أو س�يناريو فيل�م في�ه جهد وضي�اع وقت
ويف املقابل س�وف يجد من يقرأه ويناقش�ه
.أصال
غالبي�ة األعم�ال الدرامي�ة تت�م م�ن خلال
اتفاقات مسبقة وترتيبات محددة والتكليف
بكتاب�ة الس�يناريو ليس�ت برس�م الجميع
ب�ل هي متاح�ة للمقرّبين وبم�ا يف ذلك من
.صفقات املصلحة والرتبّح وما إىل ذلك
هذه األجواء ال يمكن أن تتمخض عن تجربة
س�ينمائية حقيقي�ة وال تأس�يس لجيل من
ّ
 ب�ل هي عملية،كتاب الس�يناريو املحرتفني
تتس�م بكونها ش�خصية ومصلحية ال تعني
 وله�ذا تكون،أح�دا س�وى املنتفعني منه�ا
النتيج�ة ه�ذا املس�توى الضح�ل والخواء يف

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

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

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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Public Tender Announcement for Tender No: 004-SC-22-EBS (2 Announcement)
Provision of S2 Temporary Firefighting Modification
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Public Tender Announcement for Tender No: 009-PC-22-EBS
Provision of Cummins Generator Maintenance Materials
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

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

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

Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan,

Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan,

Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of S2 Temporary Firefighting Modification

Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Cummins Generator Maintenance Materials

Tender No.: 004-SC-22-EBS (2nd Announcement)

Tender No.: 009-PC-22-EBS

Tender Information:

Tender Information:

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P
Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is seeking One Contractor who has enough experience and ability to carry out the project of
Provision of S2 Temporary Firefighting Modification.
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang
Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with
Company or its affiliates at Company's sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the
tender submission deadline 4:00 PM, 29th August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and
compiled).

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P
Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is seeking One or Two Contractors who have enough experience and ability to carry out the
project of supplying Cummins generator maintenance material according to the delivery notice of the user department during the
execution of the Contract.
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang
Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with
Company or its affiliates at Company's sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the
tender submission deadline 4:00 PM, 29th August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and
compiled).

C. Bid Bond with a value of 10,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the

C. Bid Bond with a value of 10,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the

electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq

electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted

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

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

information should be clearly mentioned on the envelope.

information should be clearly mentioned on the envelope.

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

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

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

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

Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .

Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .

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

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

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

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

حرك عود الثقاب

«جمهول» يفوز باليانصيب التارخيي
قال منظمو جائ�زة اليانصيب بالواليات
املتح�دة ،الس�بت ،إن التذك�رة الفائ�زة
بالجائ�زة الكبرى يف يانصي�ب «ميغ�ا
ميليون�ز» ،والت�ي تبلغ قيمته�ا 1.337
ملي�ار دوالر ،بيع�ت يف والي�ة إيلين�وي.
وتعد تل�ك ثاني أكرب جائ�زة يانصيب يف
تاري�خ الوالي�ات املتحدة.وذك�رت ب�ات
ماكدونالد ،مديرة اليانصيب بأوهايو ،يف
بيان« :أهنئ يانصي�ب إيلينوي عىل بيع
التذكرة الفائزة بالجائزة الكربى البالغة
 1.28مليار دوالر ..نت�وق ملعرفة الفائز
ونتطلع إىل تهنئته قريبا».وبيعت التذكرة

طبق اليوم

نقانق الدجاج

يف متج�ر س�بيدواي للوق�ود والس�لع يف
مدينة ديسبلينس بوالية إيلينوي .ويبلغ
ثمن التذكرة دوالرين فقط .وعند دخول
السحب يوم الجمعة قدرت قيمة الجائزة
بمبلغ  1.28مليار دوالر ،لكنها تضخمت
م�ع دخول مزيد من املش�اركني لتجربة
حظه�م حت�ى وصل�ت إىل 1.337ملي�ار
دوالر.وتع�د تلك ثاني أكبر جائزة كربى
يف تاريخ اليانصيب املمتد لعرشين عاما.
وبلغ�ت قيمة أكرب جائ�زة  1.537مليار
دوالر وكان الفائز بها من والية س�اوث
كاروالينا يف أكتوبر .2018

وج�رى أحدث س�حب للجائ�زة الكربى
يف يانصي�ب ميغ�ا ميليون�ز يف  45والية
والعاصم�ة واش�نطن وج�زر فريج�ن
األمريكية.ولم يتم بعد الكشف عن هوية
الفائ�ز بالجائ�زة الكربى .وق�ال موقع
«ميغا ميليونيز» اإللكرتوني إنه سيكون
أم�ام الفائز خياران وهم�ا إما الحصول
على املبلغ دفعة واح�دة أو حصوله عىل
الجائزة عىل دفعات سنوية عىل مدار 30
عاما .ويختار معظم الفائزين الحصول
عىل املبلغ دفعة واح�دة ويف هذه الحالة
تخصم منه فاتورة رضيبية ضخمة.

خملوق غريب «نصف إنسان ونصف كلب»

املقادير:
 لتحضري الصلصة :عصير الليمون  :ملعق�ة كبرية (حامض)  -زيت الزيت�ون  2 :ملعقة كبرية -
الخ�ردل  :ملعق�ة كبرية  -ملح  :نصف ملعقة صغرية  -فلفل أس�ود  :حس�ب
الرغب�ة  -الزي�ت النباتي  :ملعقة كبرية  - -النقان�ق  3 :قطع (نقانق دجاج /
حج�م متوس�ط)  -ملح  :نص�ف ملعقة صغرية  -فلفل أس�ود  :نصف ملعقة
صغرية
طريقة التحضري:
 ضعي نقانق الدجاج يف طبقّ ،
ونكهي بامللح والفلفل األسود.
حمّي الشواية عىل حرارة متوسطة وادهنيها بالزيت النباتي.
ضع�ي نقانق الدجاج عىل الش�واية ،واش�وي النقانق ل�ـ 12-10دقيقةحتى
تنضج.
يف ه�ذا الوق�ت ،حرضي الصلص�ة ،يف وعاء ،ضع�ي الخردلوعصير الليمون
الحامض ،واخلطي املزيج حتى يتجانس.
اس�تمري بالتحريك ،وأضيف�ي زيت الزيتون تدريجيا ً حت�ى تتداخلاملكونات،
ّ
ونكهي بامللح والفلفل.
عندما تنضج نقانق الدجاج ،ضعيها يف طبق.
ق ّدمي النقانق إىل جانب صلصة الخردل

المتاهات

عاش صياد لحظة رعب حقيقية بعدما
ملح مخلوق�ا ،وصفه بـ»نصف إنس�ان
ونصف كلب» ،على ضفة إحدى األنهار
يف س�ان بينيتو التابعة لوالية تكس�اس
األمريكية.
وق�ال موقع «ديلي س�تار» الربيطاني
إن الفيدي�و يظه�ر مخلوق�ا يتجول بني
األعش�اب ،ث�م يشرب م�ن النه�ر عىل
أربعة أق�دام ،قبل أن يق�ف عىل قدميه،
األم�ر الذي أرعب الصياد ،الذي لم تعرف
هويته حتى اآلن.ويمكن س�ماع الصياد يتساءل« :ما هذا؟ هل
ه�ذا كلب أم رجل أم م�اذا؟» .ويف ملح البصر ،اختفى املخلوق
عن األنظار.
وجرى تداول الفيديو ،الذي يتحفظ موقع «سكاي نيوز عربية»
عىل نرشه ،عىل نطاق واسع ،كما علّق عليه آالف املشاهدين.

وأشار البعض إىل أن األمر يتعلق بـ»دوغ
م�ان» (الرج�ل الكل�ب) ،وه�و مخلوق
أس�طوري يوصف بأنه «نصف إنس�ان
ونصف كلب».
لكن الباحث يف ش�ؤون الحيوانات ،أندي
ماكغ�راث ق�ال لـ»ديلي س�تار»« :من
الصعب ج�دا الحكم عىل هذه اللقطات،
ألن املس�افة بني الصياد واملخلوق تجعل
التعرف عليه أمرا مستحيال».
وأضاف« :ه�ل نتعامل مع بعض األنواع
غري املعروفة من القردة العمالقة املجهولة؟ هذه األنواع تعرف
باس�م  Kra-Dhanيف آس�يا ويرتاوح ارتفاعها بني مرت ونصف
ومرتين ،ولها وجه يشب الكلب وأذنان حادتان».
وتاب�ع« :تكون لها عيون ثاقبة وش�عر أس�ود .وم�ن املعروف
أيضا أنها عدوانية تجاه البرش والكالب».

حل اللغز

من أجل عقل سليم ..تناولوا الفراولة
حضت دراس�ة جديدة عىل تناول فاكهة
الفراول�ة ،خاص�ة كب�ار الس�ن ،بعدما
اكتش�فت قدرته�ا على التقلي�ل م�ن
االلتهاب م�ن الدماغ ،والح�د من فرص
اإلصابة بمرض الزهايمر.
وقال فريق الدراسة ،الذي قاده باحثون
يف جامعة راش بوالية إلينوي األمريكية،
إن البالغين م�ن العم�ر  65عام�ا فم�ا
أكثر ،ويتناولون الفراولة شكل منتظم،
لديهم نس�بة أق�ل من بروتين�ات «تاو»
يف أدمغته�م ،مم�ا قد ي�ؤدي إىل اإلصابة
بم�رض مهن�ك مث�ل الزهايم�ر ،يف حال
كانت هناك نسبة أكرب.
والفراول�ة م�ن أه�م مص�ادر م�ادة

بيالنغونيدي�ن ،الت�ي يعتق�د أنه�ا م�ن
مض�ادات االلتهاب�ات ،ويمك�ن العثور
عىل ه�ذه املادة أيضا يف الت�وت والفجل
والفاصولياء والربقوق.
ونشرت الدراس�ة يف دوري�ة «م�رض
الزهايمر» ،وق�ال الباحث�ون فيها إنهم
بحث�وا يف ح�االت  575مريض�ا متوفيا،
بمتوسط أعمار يبلغ  91عاما ،ولم يكن
أحد منهم يعاني من الزهايمر.
واس�تمرت الدراس�ة مل�دة  20عاما قبل
وفاة املش�اركني ،حي�ث كان�وا يدونون
يف اس�تطالع س�نوي نظامه�م الغذائ�ي
ال�ذي يتبعون�ه .ولوح�ظ يف النتائ�ج أن
املجموعات التي تناول�ت الفراولة كانت

لديها نسبة أقل من بروتينيات «تاو».
وقال�ت الدكت�ورة ج�ويل ش�نايدر،
اختصاصي�ة أم�راض األعص�اب ،الت�ي
ق�ادت الدراس�ة إن هن�اك احتم�اال بأن
الخصائ�ص املض�ادة لاللته�اب يف هذه
املادة قادرة عىل تقليل االلتهاب العصبي
الع�ام ،وه�و ما ي�ؤدي إىل تقلي�ل إنتاج
السيتوكني.
والس�يتوكني بروتينات تنتجه�ا الخاليا
التي يمكن أن تؤدي إىل استجابة التهابية.
وينتج االلته�اب يف الدماغ نتيجة عوامل
ع�دة مث�ل قلة الن�وم والع�دوى والتوتر
الش�ديد ،وه�ي تس�اهم يف زي�ادة خطر
اإلصابة بمرض الزهايمر.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
أصبحت يومياتك س�ارة ومبهج�ة يف طبيعتها
حيث أنك تتفاهم جي ًدا مع جميع األطراف وكل
م�ن تتقابل معه .اس�تمتع بهذه الفترة التي
فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم ،وانتفع من
ه�ذه الطاق�ة اإليجابية للتخل�ص من الضغط
التي تواجهه خالل اليوم واسرتجاع هدوئك.

امليزان
أنت ناجح يف العمل – حتى وإن لم يالحظ ثالثاء
ذلك أو يظهر لك التقدير .س�وف يفيدك أن تظل
مستع ًدا ملس�اعدة ودعم اآلخرين .يريد أحباؤك
دعم�ك ً
أيضا يف الوقت الح�ايل .إذا لم يكن هناك
ثالث�اء يف الصورة ،ربما حان الوقت للبحث عن
حبك الحقيقي.

الثور
خصص الفرتة القادم�ة إلعادة االتصال بأفراد
عائلتك ،فانغماس�ك ومشاركتك يف حوارات مع
أفراد العائلة س�يلقى استحسان وترحاب حار
من الجميع .إذا كان هن�اك أي خالفات عائلية
ل�م تـُحل بعد ،فهناك تنبؤ ب�أن اآلن هو الوقت
األمثل للتوفيق وحسم األمور.

العقرب
يف الوق�ت الح�ايل ،يب�دو أن حجم املش�كالت يف
تزايد ،ولكن يجب أن ال تطغى املش�كالت عليك.
فقط عندما تواجه مش�كلة واحدة تلو األخرى
سوف تبدأ يف الشعور بالسعادة مرة أخرى .من
الضروري أن تتصرف يف الحال ،وإال فس�وف
تواجه تعقيدات أكثر.

اجلوزاء
س�يطرأ عىل حياتك تغيري لن تس�تطيع تجنبه
لفرتة طويلة ،كما أنك تتمتع بالحماس والثقة
وظف تلك الطاقة
الالزمني لتنفي�ذ مرشوعاتكِ .
لتخط�و الخط�وة األوىل .تح�دث ع�ن ذل�ك مع
املقربين إليك وأصدقائك ،وس�وف يقدمون لك
الدعم بحماس وبكل السبل املتاح لديهم .

القوس
تس�تحق ق�وة عزيمت�ك الثن�اء ،ولكن�ك تنىس
أن الحي�اة تحم�ل أش�يا ًء أخرى غير النجاح.
أنت تس�عى بمثابرة ش�ديدة ولكن عليك ً
أيضا
اعط لنفس�ك املزيد من الوقت
تقبل النكساتِ .
للوصول إىل أهدافك بطريق�ة أكثر راحة .فقط
عندئذ تستطيع االستمتاع بالنجاح.

السرطان
الوقت مناسب ج ًدا لجميع العالقات الشخصية،
س�واء كان�ت جدي�دة أو قديم�ة .س�وف تجد
عمليات التواصل مع م�ن حولك ملهمة وغنية
ألفكارك الخاصة .لك�ن يجب أال تفكر فقط يف
املزايا الت�ي يجلبها لك ه�ؤالء املعارف ،وحاول
التفاعل ً
أيضا عىل املستوى العاطفي

اجلدي
سوف تواجه اليوم بعض املواقف التي ستخربك
إىل أقصى حد ،وم�ن املهم أن ال تفق�د الثقة يف
قدرات�ك .أن�ت تمل�ك الق�درة عىل تغيير هذه
الظ�روف .إذا كن�ت تواجه مش�كالت يف العمل
كذلك ،ح�اول أن ال تفقد الس�يطرة واكتش�ف
أفضل طريقة لحل املشكالت القائمة.

االسد
كل يشء س�هل يف الوقت الحايل وأنت تس�تمتع
ً
حقا باألمور التي تقوم بها .س�وف ترتك ً
أيضا
ورائ�ك أثر م�ن الجاذبية اإليجابي�ة .ال تتعجب
عندم�ا يقرتب منك من هم حولك ويبوحون لك
بأفكارهم .لكن ال تكن مغرورًا
يف بعض األحيان ،يجب أن تتعامل مع الفشل يف

الدلو
ن�ادرًا ما تم�ر بمثل هذه الحال�ة من الوضوح
واله�دوء التي تمر بها اليوم .س�وف يس�اعدك
هذا عىل تسوية خالفات قديمة مع زمالء العمل
أو األقارب .فوق هذا ،س�وف تختفي املشكالت
يف العالق�ات املتبادلة والتي كن�ت تظن أنها لن
تحل أب ًدا.

العذراء
ً
ش�جاعا وانظر إىل هذه االنتكاسات
العمل .كن
على إنها ف�رص للتغيري إىل األحس�ن .إذا قمت
بذلك ،فس�وف تخرج من أعماق اليأس يف حالة
أفض�ل .س�وف تتخذ ق�رارات قري ًب�ا يف حياتك
الخاصة .التزم برأيك ،ولكن استمع ً
أيضا إىل ما
يقوله اآلخرون من حولك.

احلوت
سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل
م�ن األش�كال .اذا ل�م تكن األمور تسير عىل ما
يرام ،قد تميل إىل إرجاع السبب إىل خطأ صدر من
اآلخرين أو كنتيجة للظروف الحالية .من األفضل
االحتياط والتحيل بالصرب :باإلضافة إىل ابتهاجك
باالنتصار عىل هذه األزمة الحساسة .
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االحتاد العراقي يعتمد خطة جديدة الستقطاب مواهبه يف أوربا
المستقبل العراقي /متابعة
يتج�ه االتح�اد العراق�ي لتطبي�ق خط�ة
جديدة يف اس�تدعاء الالعبني لقائمة أسود
الرافدين باالستحقاقات املقبلة ،من خالل
االعتماد عىل املواهب املنترشة يف أوروبا.
وفت�ح ناف�ذة للتف�اوض من أج�ل إنهاء
جمي�ع األوراق الرس�مية الت�ي تتيح لهم
املشاركة الدولية يف بطولة األردن الرباعية
ولقاء املكسيك الودي وخليجي  ،25إضافة
لنهائيات كأس آسيا .2023
الدخيل يتألق يف بلجيكا
يواصل املداف�ع العراقي أمني الدخيل (20
عام�ا) تألق�ه بال�دوري البلجيكي ،حيث
ش�ارك طوال دقائق مباراة فريقه سينت
ترودي�ن والتي انتهت بالتع�ادل اإليجابي
م�ع جين�ت ( )1-1ضمن الجول�ة الثانية
من البطولة.
وعلى الرغم م�ن املس�تويات املبهرة التي
قدمه�ا الدخي�ل بال�دوري البلجيك�ي،

إال أن�ه ل�م يحج�ز مقع�ده م�ع املنتخب
العراقي ألسباب تتعلق بعدم التواصل مع
الالع�ب من قبل االتح�اد العراقي أو لجنة
املغرتبني.
مواهب يف هولندا
تفاجأ الوس�ط الري�ايض العراق�ي بعدم
اس�تدعاء الظهير األيم�ن حسين علي
لصفوف أس�ود الرافدي�ن ،رغم أن الالعب
تعاقد معه مؤخرا هريينفني الهولندي.
وش�ارك حسين علي م�ع هريينفين يف
املب�اراة الودي�ة الت�ي انته�ت بالتع�ادل
اإليجابي م�ع مولنبي�ك البلجيكي ()1-1
ضمن التحضريات للدوري الهولندي.
ويعد حسين علي ثاني محترف عراقي
يلعب يف هولندا بعد النجم الس�ابق نشأت
أك�رم ،إال أن�ه م�ازال بعي�دا ع�ن قوائ�م
املنتخب�ات العراقي�ة ،بانتظ�ار مفاتحته
لالنضمام يف بطولة األردن الدولية.
عنارص مؤثرة

العهد اللبناين :لـم نحسم
قرار املشاركة بدورة النجف

األخري (.)5-2
ورغم امتالكه ملقوم�ات الالعب العرصي
إال أن إدارة املنتخ�ب العراقي لم تفتح مع
يوس�ف أمني ناف�ذة للتواصل واملش�اركة
م�ع منتخب�ات الش�باب أو األوملب�ي أو
املتقدمني.

وغ�اب عن تش�كيلة املنتخ�ب العراقي يف
الفترات الس�ابقة ،العب االرت�كاز إيمار
شري ( 19عاما) الذي شارك طوال الشوط
الثاني مع س�بيزيا بمباراة انتهت بالفوز
على جريدين�ا (  ،)0-8ليصب�ح املحرتف

أوليفر كان حيسم اجلدل
حول ضم مهاجم جديد

هاالند حيبط دي بروين
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

ق�ررت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي القاس�م
الري�ايض ،أم�س االح�د ،االنس�حاب م�ن
منافس�ات ال�دوري املمت�از لك�رة الق�دم
للموس�م املقبل.وق�ال الن�ادي يف بيان عىل
موقعه الرس�مي أن «ممثل محافظة بابل
يف دوري ك�رة الق�دم املمتاز يق�دم أفضل
أداء منذ  3سنوات ،ويحرج الفرق الكبرية،
ويحق�ق نتائ�ج إيجابية ابقت�ه يف الدوري
املمتاز للموسم الثالث عىل التوايل  ،كل هذا
بإمكانيات بس�يطة ومس�اندة الجماهري
العاشقة للنادي ودعم بسيط من الحكومة
املحيل».واضاف ان «نادي القاسم الريايض
تواصل مع الحكومة املحلية طيلة السنوات

المستقبل العراقي /متابعة

الثالث من أجل توفري دعم ثابت للنادي من
أج�ل تحقيق االفضل  ،خاصة وأن املوس�م
املقبل س�يكون تطبيق للوائ�ح الرتاخيص
وهذا يحتاج إىل حس�اب مرصيف تتوفر فيه
أم�وال ثابتة  ،لكن لم تص�ل املباحثات مع
الحكوم�ة املحلي�ة إىل أي نتيجة».واوضح
النادي« :لقد قدمن�ا العديد من املقرتحات
اىل الحكوم�ة املحلية الحالية من أجل دعم
نادينا  ،أس�وة بما قدمته حكومتي كربالء
والنجف املحليتني إىل ناديي كربالء والنجف
 ،فيم�ا أغلقت حكومة بابل املحلية ابوابها
امام نادي القاس�م بحجة ع�دم توفر باب
للرصف  ،وع�دم وج�ود موازنة».واختتم:
«بع�د عجز حكوم�ة بابل املحلي�ة املتمثلة
بعلي وعد عالوي محاف�ظ بابل عن توفري

احتياجات الن�ادي ودعمه باعتباره ممثل
املحافظة  ،فقد قررت الهيئة اإلدارية لنادي
القاسم االنس�حاب من منافسات الدوري

س�يمنحنا الوقود طوال العام».وأضاف« :هناك تحس�ن دائم
م�ن أس�بوع آلخر .لم يك�ن لدينا إيقاع يف الكالس�يكو ،واآلن
ً
مختلفا».وكان املرينجي خرس أمام برش�لونة
الوضع أصبح
ود ًيا به�دف دون رد ضمن تحضريات املوس�م الجديد.وحول
اللعب يف مركز الجناح األيمن ،علق« :إنها ليس أفضل نس�خة
من فيدي ،لكنها جيدة ..أتمتع بثقة املدرب وتش�جيع الفريق
بأكمله».وواص�ل« :كل الع�ب يف الفري�ق يت�درب بأفضل ما

عمالق سعودي يقدم عرض ًا
لربايثوايت

المستقبل العراقي /متابعة

قدم ناد كبري يف الدوري الس�عودي
عرضا للدنماركي مارتن برايثوايت،
مهاجم برش�لونة ،خلال املريكاتو
الصيفي الجاري.
ووفق�ا لصحيف�ة «س�بورت»
اإلس�بانية ،ف�إن وكالء برايثواي�ت
يعمل�ون حالي�ا عىل فس�خ عقده
مع برش�لونة ،ما سيسهل انتقاله
مجانا إىل ناد جديد هذا الصيف.
وأش�ارت الصحيف�ة اإلس�بانية
إىل أن برش�لونة كان يرغ�ب يف الحص�ول
عىل مقاب�ل نظري رحي�ل برايثوايت ،لكن
العالق�ات املتوت�رة بين الطرفين دفعت
الن�ادي الكتالون�ي للموافقة على رحيله
مجانا.
وأوضحت «سبورت» أن برشلونة سيوفر
الرات�ب املنخفض ال�ذي كان يحصل عليه

برايثواي�ت ،لك�ن س�يتعرض البارس�ا
لخس�ارة يف امليزانية ،ألنه أنفق  18مليون
يورو عىل ضم املهاجم الدنماركي.
وقال�ت الصحيف�ة إن برايثواي�ت حص�ل
على عرض مغر من ناد عربي ،وكش�فت
مص�ادر أنه أحد األندية الكربى يف الدوري
الس�عودي ،ويفك�ر املهاج�م الدنماركي
بجدية يف هذه الصفقة.

املمت�از وتحميل الجميع وما س�يكون من
عواق�ب نتيج�ة هذا الق�رار م�ن ردة فعل
الجماهري املحبة للنادي».

ماين يسجل أول أهدافه الرسمية مع بايرن ميونخ

المستقبل العراقي /متابعة

وقبل ه�دف األمس ،نجح ماني ال�ذي فاز بجائزة
أفضل العب إفريقي مؤخرا ،يف التسجيل يف املباراتني
اإلعداديتني للنادي البافاري للموسم الجديد.
وكان ماني ،انتقل لبايرن ميونخ يف فرتة االنتقاالت
الصيفي�ة الحالي�ة قادما من ليفرب�ول مقابل 32
مليون يورو ،بعد أن قىض ستة مواسم ناجحة مع

أحرز الس�نغايل ساديو ماني ،أول أهدافه الرسمية
م�ع باي�رن ميون�خ ،ليس�اهم يف تتوي�ج الن�ادي
الباف�اري ب�كأس الس�وبر األملان�ي على حس�اب
اليبزيغ (.)3-5

فالفريدي :لست مضطر ًا للحديث عن برشلونة

تحدث في�دي فالفريدي ،نج�م ريال مدريد ،عن اس�تعدادات
املرينج�ي للموس�م الجديد ،عق�ب الفوز ود ًي�ا بهدفني دون
رد على يوفنتوس.وق�ال فالفيردي ،يف ترصيح�ات أبرزتها
صحيفة «ماركا» اإلس�بانية« :األمر املهم يف مباراة يوفنتوس
أنها تس�اعدنا عىل رفع الوترية والتحسن بدن ًيا وفن ًيا .هذا ما

قرار هاالند ،حيث ألقى ذراعيه يف الهواء ساخطا ،ثم
أج�رى االثنان محادثة خاصة على أرض امللعب ،يف
محاولة لفهم بعضهم البعض بشكل أفضل ،قبل أن
يتم سحب دي بروين من امللعب يف الشوط الثاني.
وانتق�ل هاالن�د إىل مانشستر س�يتي قادم�ا م�ن
دورتمون�د يف صفق�ة بقيم�ة  51ملي�ون جني�ه
إسرتليني ،وكان من املتوقع أن يقدم أداء مميزا أمام
ليفرب�ول ،لكنه بدا بحاجة ملزيد من الوقت كي يرتك
بصمته عىل أداء الفريق.

انسحاب نادي القاسم من الدوري العراقي لكرة القدم

عل�ق أوليف�ر كان ،الرئيس التنفيذي لباي�رن ميونخ ،عىل
موقف البافاري من ضم مهاجم جديد يف املريكاتو الصيفي
الجاري.
وزعم�ت العديد م�ن التقارير أن بايرن م�ا زال يعمل عىل
ض�م مهاج�م جدي�د ه�ذا الصيف ،عق�ب رحي�ل روبرت
ليفاندوفسكي إىل برشلونة.
وق�ال أوليفر كان ،يف ترصيحات لصحيفة «بيلد» األملانية:
«لن نوق�ع مع أي مهاج�م جديد ..ليس هن�اك أي نقاش
حول هذا األمر ،إنه مستحيل».
وأض�اف الرئيس التنفيذي لباي�رن ميونخ« :لدينا خيارات
يف الهجوم بالقائمة الحالية للفريق الحايل ..هناك جوشوا
زيركزي وتش�وبو-موتينج ،باإلضافة إىل الش�اب ماتيس
تيل».
يذك�ر أن العديد م�ن التقارير ربطت باي�رن ميونخ لفرتة
طويلة بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو مهاجم مانشسرت
يونايتد ،لكن نفى مس�ؤولو البافاري ه�ذا األمر أكثر من
مرة.

المستقبل العراقي /متابعة

أمام الخصوم باملوسم الكروي الجديد ،بيد أن اللقاء
أثبت حاجتهما ملزيد من الوقت كي يصال إىل التفاهم
املطلوب.
وذك�رت ش�يكة «إي اس ب�ي ان» ،أن البلجيكي دي
بروين ،أظهر إحباطه م�ن زميله الجديد يف الفريق،
بع�د أن توق�ع من�ه أن يرك�ض خلف دف�اع الريدز،
ك�ي يمرر له ،لكن بدال من ذلك ،ظل نجم بوروس�يا
دورتموند السابق مكانه.
وأضافت الشبكة ،أن دي بروين عرب عن استيائه من

فش�ل كيفني دي بروين ،نجم مانشستر سيتي ،يف
إخف�اء إحباط�ه م�ن إيرلين�ج هاالند ،حي�ث عانى
االثن�ان م�ن غي�اب التفاهم خلال الخس�ارة أمام
ليفرب�ول ( ،)3-1الس�بت ،بمب�اراة درع املجتم�ع
اإلنجليزي.
وبدأ الالعبان املباراة كأساسيني ،يف وقت يرغب فيه
جمهور مانشسرت سيتي ،يف أن يشكال ثنائيا مرعبا

المستقبل العراقي /متابعة
لقى نادي العهد اللبناني دعوة رسمية للمشاركة يف بطولة
النج�ف الدولية املق�رر إقامتها يف س�بتمرب /أيلول املقبل،
ضمن التحضريات النطالق املوسم املقبل .2023-2022
وس�تقام البطولة بمش�اركة أندي�ة النج�ف وكربالء من
العراق ،وسباهان اإليراني ،وذلك عىل ملعب النجف الدويل،
يف انتظار حسم موقف العهد.
وقال�ت مص�ادر من ن�ادي العه�د ،ان «قرار املش�اركة يف
البطولة لم يحس�م بع�د ،وننتظر تحدي�د مواعيد واضحة
للدوري اللبناني لك�رة القدم ،ملعرفة أيام التوقف من أجل
اتخاذ القرار النهائي».
وأك�دت أن «املش�اركة يف هذا النوع م�ن البطوالت الدولية
يعزز من جاهزية وتحضريات الفرق ،وهو أمر إيجابي».
ومن جهة أخرى فقد كش�فت مص�ادر العهد لكووورة أن
إدارة النادي أبدت رضاها عن تحضريات الفريق للموس�م
الجديد ،خصوصا مع تحقيق الفوز األول عىل الربج ضمن
منافسات كأس النخبة.

العراقي الوحيد يف املالعب اإليطالية.
وينطبق الح�ال ذاته عىل الالعب يوس�ف
أمني ( 18عاما) الذي شارك حتى الدقيقة
 70م�ع فيكتوري�ا كول�ن ضد بوروس�يا
مونش�نغالدباخ بمواجه�ة انته�ت بفوز

يعقوب خارج الحسابات
وغ�اب املهاجم العراقي كيفن يعقوب عن
الظهور الدويل ،لعدم نجاح لجنة املحرتفني
م�ن الوصول التف�اق مع الالع�ب لتمثيل
منتخب بالده األم.
وتألق يعقوب مع جوتنربج بمباراة انتهت
بالفوز عىل نورش�وبينج ( )0-2بالدوري
السويدي ،وسجل الهدف الثاني يف املباراة
التي أاقيمت بالجولة املاضية.
ول�م يج�د املهاج�م أحمد حس�ن طريقه
لتمثيل املنتخب العراقي ،رغم املس�تويات
املذهلة التي قدمه�ا يف الدوري الدنماركي
للدرجة األوىل مع فريقه نيكوبينج.
ونجح املهاجم أحمد حس�ن يف التس�جيل

يف أول ظهور له يف املوسم الجديد ،ويمتاز
حسن بقدرات تهديفية عالية.
ومن املواهب العراقية األخرى ،التي شقت
طريقه�ا نحو األندي�ة األوروبية ،املهاجم
يعق�وب يونس الذي التح�ق بقائمة برنو
الذي ينشط بالدوري التشكي املمتاز.
عالوة عىل الظهري أيرس قاسم ( 21عاما)
ال�ذي انضم لدالك�ورد الناش�ط يف دوري
الدرجة األوىل الس�ويدي ،كما أن املوهوب
محم�د كاظم ( 18عام�ا) انضم لجراويل
الذي يلعب باملستوى الرابع يف إنجلرتا.
ويمتل�ك الع�راق مواه�ب أخ�رى قدم�ت
أوراقه�ا بش�كل رسي�ع لألجه�زة الفنية
للمنتخب�ات العراقي�ة ،ووضع�ت بصمة
متميزة يف مبارياتها السابقة أمثال زيدان
إقبال (مانشستر يونايتد) ،كاردو صديق
(كريس�تال بلاس) ،مريخاس دوس�كي
(سلوفاتس�كو التش�يكي) ،مهن�د جعاز
(هامارب�ي الس�ويدي) ،أمير العم�اري
(ميالب�ي الس�ويدي) ،ألكس�ندر أوراه�ا
(رديف كوينز بارك رينجرز اإلنجليزي).

لدي�ه .الزمالء الذي�ن فازوا بالعدي�د من األلقاب يس�تمرون
بهدف حصد املزيد ومنح رسالة للشباب».وبشان التدعيمات
الخاص�ة بربش�لونة ،ق�ال« :أنا الع�ب يف ريال مدريد ،لس�ت
مضط�رًا للحدي�ث عنهم .لكنهم برش�لونة وس�يكون لديهم
دائمًا فريق يقاتل من أجل كل يشء».وحول ثالثية كاسيمريو
وك�روس ومودريت�ش ،تح�دث فالفيردي« :إنه�م رائعون..
أحاول أن أكون جز ًءا منهم ،ألنني أتعلم الكثري».

فرينر يضحي ماليا من أجل ترك تشيليس
المستقبل العراقي /متابعة
وافق مهاجم تش�يليس تيمو فرينر مهاجم
تش�يليس عىل خف�ض راتبه بنس�بة %50
ً
وفقا لتقارير
من أج�ل العودة إىل اليب�زج،
صحفية أملانية.
وكافح الالعب البالغ م�ن العمر  26عامً ا،
لرتك تأثري إيجابي يف تش�يليس منذ انتقاله
إىل س�تامفورد بري�دج ،يف صفق�ة بقيمة

 47.5مليون جنيه إسرتليني العام .2020
ً
هدف�ا يف  89مباراة
فرينر ،الذي س�جل 23
مع تشيليس ،بدأ  15مباراة فقط يف الدوري
اإلنجليزي املوسم املايض ،وهو حريص عىل
الحصول على مزيد من الوق�ت يف امللعب،
قبل حملة أملانيا يف كأس العالم .2022
وذكرت صحيف�ة «بيلد» ،أن اليبزيج يعمل
اآلن على إنج�از اتفاقي�ة م�ع تش�يليس،
ويستكش�ف إمكاني�ة التوقي�ع فرينر عىل

سبيل اإلعارة مع خيار الرشاء الحقا.
ويزع�م التقري�ر أن فرينر مس�تعد للعودة
ً
خفضا بنس�بة %50
إىل اليبزيج وس�يقبل
من أجره ،من أجل املس�اعدة يف دفع هذه
الخطوة.
ويتق�اىض فرين�ر حالي�ا  275أل�ف جنيه
إسترليني يف األس�بوع ،علم�ا بأنه يجذب
أيض�ا اهتم�ام يوفنت�وس ونيوكاس�ل
يونايتد.

مانشسرت يونايتد يستهدف نجم ريال مدريد

المستقبل العراقي /متابعة

ذكرت تقارير صحفية مس�اء أمس األحد ،أن
مانشستر يونايتد يوجه أنظاره نحو التعاقد
مع أح�د نجوم ريال مدريد ،وس�ط منافس�ة
متوقعة عىل خدمات الالعب من الجار ليفربول.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو»،

يبدو مانشسرت يونايتد مستعدا لتقديم عرض
للجناح اإلس�باني ماركو أسينس�يو.ويتبقى
يف عقد أسينس�يو ( 26عام�ا) الحايل مع ريال
مدري�د ،عام واحد ،وس�يحرص النادي امللكي
على بيعه ،رفضا منه للرضوخ ملطالب الالعب
املتزايدة حول الحصول عىل أجر مرتفع خالل
مناقشات العقد الجديد.

ومع ذلك ،ما زال ريال مدريد يريد  34مليون
جنيه إسترليني نظري التخيل عن أسينسيو،
الذي أقال مؤخرا وكيل أعماله.
وش�ارك أسينس�يو يف تحضيرات املوس�م
تحت قي�ادة امل�درب كارلو أنش�يلوتي يف
الوالي�ات املتح�دة ،وس�جل هدف�ا الليلة
املاضية يف شباك يوفنتوس (.)0-2

النادي اإلنجليزي ،سجل خاللها  120هدفا وصنع
.48
وس�جل ماني ،املنضم هذا الصي�ف للبايرن قادما
م�ن ليفربول ،اله�دف الثاني بعدم�ا تلقى تمريرة
على طبق م�ن ذهب م�ن زميله سيرج غنابري،
ليضع الكرة بسهولة يف الشباك ،يف الدقيقة .31
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صحيفة يومية سياسية
مستقلة
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مساحة للرأي

امـضـاءات

راضي المترفي

ثامر الحجامي

مواسم الدموع!

العراق بعني اإلنصاف

الحسني رصخة االحتجاج التي تحمل التاريخ ايصالها إىل سمع كل
ظال�م وكل مظلوم .الظال�م لتعيده إىل وعيه وانس�انيته وردعه ان
لم يرعوي واملظلوم ليهب رافضا مظلوميته س�الكا طريق الحسني
الس�تعادة حقه وانس�انيته بنبل وش�جاعة رافضا كل ذلة وخنوع
دونما مساس بحقوق اخرين وله يف شهادة الحسني أسوة وطريقا
ومح�اكاة .والحسين ن�ور الله الذي ش�اء بقدرته ان ي�راه املبرص
والبصير وال يتجاهله اال منكود ..هذا النور الذي ش�ع من صحراء
ال ظلال فيها وال حي�اة فحول (كربالء) إىل ح�ارضة الدنيا عىل مر
العص�ور وكعبة للثائرين ومحجا للعش�ق الربان�ي ومهوى الفئدة
املحزونني .لو تأملت الحسين كيف تعامل مع الوقت والظالم وقرار
الحسم لهالك بساطة مس�لكه وواقعيته وصدقه فهو عليه السالم
راق�ب االنحراف بدق�ة ثم وقف منه موقف الراف�ض بلني ونصيحة
وتذكري ومحاولة العودة بالظالم إىل جادة الصواب وملا لم يس�تجب
أعلن موقفه منه فكش�ف بهذا االعالن عن اتباع الله الذين تضامنوا
مع�ه ووقفوا خلفه جه�را ورسا مع انهم قلة واتباع الش�يطان من
طلاب الحياة الذين تضامنوا مع الظالم ووقفوا معه علنا واعلنوها
حربا وهم كثرة ومع هذا لم يندفع الحسني أبعد مما تريده السماء
بس�بب وجود أنص�ار وان كانوا قلة ولم يرتاجع بس�بب كثرة اتباع
الش�يطان والتفافهم ح�ول الظالم وعندما حانت س�اعة الحس�م
تحرك لها الحسين واثقا بربه وبنفسه وانسانيته العظيمة رافضا
رغد العيش واملوادعة والسكون وارثه من االمجاد مع علمه باختالل
مي�زان الق�وى لصالح الظال�م معلنا الخروج على الحاكم مفضال
املوت عىل أداء فريضة قرنت باالس�تطاعة وسار من مكة إىل كربالء
محاط�ا بكل األخطار ومثقال بنصائ�ح مثبطة للعزيمة صدرت من
خائفني ومنافقني حتى جعجع به يف الساحة التي رسمتها السماء
لرصاع حق يمثله الحسين ويقف معه في�ه ثلة قليلة وباطل يمثله
الحاكم وتقف معه أغلب األمة اما بالس�يوف او بالس�كوت وخذالن
الحق.
ان ق�رار الحسين بالحس�م ل�م يتطلب صبر أكثر من س�اعات ال
تتج�اوز أصاب�ع اليد الواح�دة لينهي ب�ه معركة اريد له�ا من قبل
اتباع الش�يطان وئد صوت الحق إىل األبد وارادها الله والحسين ان
تك�ون منارا وجذوة ومنطلقا وبوابة لكل ث�ورات الحق عىل الباطل
ومحرضا لكل مظلوم عىل عدم القعود والس�كوت عن حقه والقيام
بما قام به الحسني ولو بحد أدنى يف مصارعة كل ظالم وباطل ..
طوبى للحسني
طوب�ى ملن س�ار عىل دربه رافض�ا ما رفض الحسين مترسبال بما
ترسبل به من نبل وعزة وكرامة وإنسانية وقدرة عىل التضحية.

يعي�ش العراقيون قضية جدلية منذ تس�عة أش�هر ،نتيجة الخالفات
السياسية العميقة ،وإرهاصات ما بعد انتخابات  ،2021والصعوبات
التي يواجهها تش�كيل الحكوم�ة بعد إنقضاء هذه الفترة الطويلة،
واللغ�ط اإلعالم�ي الكبري نتيجة بروز تش�كيالت سياس�ية جديدة يف
الس�احة العراقية بعد أحداث ترشين .محاوالت كثرية تحاول تصوير
االوضاع الحالية بالسوداوية ،وجره اىل مرحلة ما قبل عام  ،2003وأنه
كان (الزم�ل الجمبل) عىل العراقيني ،وأن س�ياط الجالدين وزنزانات
السجون ومقاصل االعدام ،وحفالت قطع األلسنة واملقابر الجماعية
والح�روب العبثية ،هي أفضل حال للعراقيني من الوضع الراهن ،الذي
ينعمون فيه – رغم بعض املالحظات الس�لبية -بحريات عىل مختلف
االصعدة ،تفوق ما يحيط بهم من بلدان ،بل ربما حتى املتقدمة منها.
تراه�ن تلك االجن�دات اىل ايصال العراقيني اىل حال�ة اليأس واإلحباط،
وإيقاع�ه يف فت�ن اجتماعية وسياس�ية من أجل إقناعه بحالة فش�ل
(وهم�ي) يف جميع االصعدة ،مس�تغلة التوترات السياس�ية التي هي
مس�ألة طبيعي�ة يف تجربة وليدة ل�م تنضج بعد كالتجرب�ة العراقية،
وبالت�ايل تس�تغله من أج�ل اإلنقالب على واقعه الحايل ،ال�ذي يتمنى
آخرون الحصول عليه .نحن سننجح! رغم صعوبة االختبارات وحجم
البلاءات ،وفش�ل كثري منا يف الدور األول ،لكن املف�رح أن هناك أدوارا
أخرى ،وال نحتاج اال لقليل من املراجعة ،وتنشيط الذاكرة واستحضار
الهم�ة ،والرغب�ة يف الوصول اىل الهدف املنش�ود ،بعيدا ع�ن املهاترات
واملناكف�ات ،وكل م�ا يح�اول أن يلهينا ع�ن الوص�ول اىل غايتنا .فلو
نظرنا اىل نصف الكأس الفارغ لرأينا مش�اكل اجتماعية كثرية ،تجارة
املخدرات ،إحتلال وطائفية ،مطامع دول الج�وار ومصالحها ،بقايا
نظام البعث ،مش�اكل سياس�ية بين املكونات وحتى املكون نفس�ه،
لكنه�ا موجودة يف أغل�ب دول العالم ،فكيف ونح�ن العراق؟ لكن عند
النظ�ر اىل النصف اململوء ..فالوض�ع االقتصادي للعراقيني ،أفضل من
دول كثيرة ،منه�ا إيران وتركيا وس�وريا واألردن ومصر ولبنان ،بل
وكثير من دول العالم تحس�د العراقيني عىل ما ه�م فيه ،حرية الرأي
عندن�ا ال تتوفر يف أع�رق الدول ديمقراطية ،حتى أن�ك تنتقد من تريد
من مس�ؤويل الدولة وتذهب اىل فراشك مطمنئ .أما املشاريع الخدمية
والعمراني�ة ،فمن يريد أن يش�اهد فإن أغلب املحافظات تسير فيها
املشاريع العمرانية عىل قدم وساق باألخص خالل السنتني املاضيتني،
وال تكاد تخلو مدينة عراقية من مش�اريع يف املدارس والطرق والبنى
التحتية .مش�كلتنا أننا ننظر اىل السلبي فنضخمه وونظر اىل اإليجابي
فنس�تصغره ،بفعل تأثريات إعالمية وغايات مش�بوهة تريد إفس�اد
التجربة العراقية ما بعد  ،2003وسلب االنجازات الكبرية التي تحصل
عليها العراقيون ،وإعادتنا اىل حكم الدكتاتورية املظلم.

كـاريكـاتـير

أمل جديد هلزيمة مرض نقص املناعة املكتسب
أبرم�ت رشك�ة األدوي�ة الربيطاني�ة (ج�ي.
إس.كيه) صفقة للس�ماح باس�تخدام نس�خ
منخفض�ة التكلف�ة م�ن األدوي�ة الوقائي�ة
الطويل�ة األمد لفريوس (إتش.آي.يف) املس�بب
ملرض نقص املناعة املكتسب (إيدز) يف البلدان
النامية.ويش�مل االتفاق إص�دار رشكة (جي.
إس.كي�ه) ترخيصا طوعي�ا  -حتى ال تعرتض
امللكي�ة الفكري�ة طري�ق االتف�اق  -ملنظم�ة
الرعاي�ة الصحية التي تدعمه�ا األمم املتحدة،
وهي اتحاد براءات اخرتاع األدوية.
وبعد ذل�ك ،يوف�ر االتحاد للشركات املصنعة
الفرص�ة للتقدم لعمل نس�خ مقلدة من عقار
«كابوتجرافير» الذي يؤخذ عن طريق الحقن،
لتسعني دولة تمثل  70باملئة من جميع حاالت
اإلصاب�ة الجدي�دة بالفيروس املس�بب لإليدز
يف ع�ام .2020و ُيع�د عق�ار رشك�ة (جي.إس
كيه) هو الخيار األول الذي ال يكون عىل شكل
أق�راص ،ويوف�ر حماية من الع�دوى تصل إىل
شهرين عن طريق الحقن العضيل ملرة واحدة،
وتظهر الدراسات أنه يتفوق حتى عىل فعالية
األقراص التي تؤخذ عن طريق الفم.
وحص�ل العقار عىل موافق�ة الواليات املتحدة
يف أواخر الع�ام املايض ،وأيدت منظمة الصحة

العاملي�ة اس�تخدامه للمس�اعدة يف ترسي�ع
الجه�ود لجع�ل «كابوتجرافير» ،ال�ذي يؤخذ
عن طريق الحقن ،جزءا من ترس�انة الوسائل
العاملية للوقاية من فريوس (إتش.آي.يف).
ودعا نشطاء إىل إتاحة الدواء بأرسع ما يمكن
وبتكلف�ة منخفضة ،خوفا من تكرار ما حدث
يف تس�عينيات الق�رن امل�ايض وأوائ�ل الق�رن
الحادي والعرشين ،عندما كانت الدول الفقرية
غير ق�ادرة عىل تحم�ل تكلفة علاج فريوس
اإلي�دز لس�نوات.وقالت ديب�ورا ووتره�اوس،
رئيس�ة قس�م فريوس نقص املناعة البرشية

أدوية سامراء تعلن إنتاج مستحرضين لعالج
األمراض الوبائية بينها الكولريا

بغداد  /املستقبل العراقي
أعلنت الرشكة العامة ألدوية سامراء ،امس األحد ،عن انتاج مستحرضين
لعالج األمراض الوبائية بينها الكولريا.
وقال مدير عام الرشكة عبد الحميد السالم ،إن «الرشكة ،ماضية بإنتاج
األدوية التي تعالج مختلف األمراض الوبائية مثل الكولريا».
واوضح ،أن «مستحرضين يتم العمل عليهما :مستحرض الترتاسايكلني
كبس�ول برتكي�ز  250ملغ�رام واملس�تحرض ازثرومايسين» ،مؤكدا ً أن
«املستحرضات تستخدم ملعالجة مرض الكولريا».
واضاف الس�الم ،أن «الرشكة تقوم بانتاج كميات كبرية س�نويا ً من تلك
املستحرضات».

العراقـي

أنواع من التوتر قد تكون مفيدة لوظائف الدماغ!

يف (جي.إس.كي�ه) إن من املحتم�ل أن تصبح
النسخ األوىل متاحة فقط يف عام .»2026
وتبلغ تكلف�ة الربنامج العالجي لكابوتجرافري
املكون من س�ت جرعات  22ألف دوالر سنويا
يف الوالي�ات املتحدة.وأضاف�ت ووترهاوس إنه
بع�د االنتهاء من هذه الدراس�ات ،فإن الدورة
الس�نوية من حق�ن «كابوتجرافري» س�تكلف
الحكوم�ات «مئ�ات ال�دوالرات» للش�خص
الواح�د ،ب�دال م�ن اآلالف.وأش�ارت إىل أن هذا
الس�عر يش�مل تكالي�ف املكون�ات والعمال�ة
والكهرب�اء و «ال يحق�ق ربحا على اإلطالق»،
غير أن ماثيو كافان�ا ،نائب املدي�ر التنفيذي
لربنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس
نقص املناعة البرشية ،قال إنه إذا كان الس�عر
«غير الربحي» هو مئ�ات الدوالرات س�نويا،
فمن غير املرج�ح أن تتمك�ن الحكومات من
البل�دان الفقرية وهيئات التمويل الصحي مثل
الصن�دوق العاملي م�ن تحمله.لكنه أضاف أنه
إذا كان أقل من  100دوالر وأقرب إىل  60دوالرا،
فقد يغري هذا الوضع.جدير بالذكر أنه ُيس�جل
س�نويا ما يقرب من  1.5مليون إصابة جديدة
بفريوس (إت�ش.آي.يف) عىل مس�توى العالم،
معظمها يف البلدان محدودة املوارد.

وجدت دراس�ة جديدة أن مس�تويات اإلجهاد
املنخفض�ة إىل املعتدل�ة ،يمك�ن أن تس�اعد
على تطوير املرون�ة وتقليل مخاط�ر اإلصابة
باضطرابات الصح�ة العقلية ،مث�ل االكتئاب
والسلوكيات املعادية للمجتمع.
ويمك�ن أن يس�اعد الضغ�ط املنخف�ض إىل
املتوس�ط األف�راد أيض�ا على التعام�ل م�ع
املواجه�ات املجه�دة يف املس�تقبل ،بحس�بما
ذك�ره الباحث�ون من معه�د تنمية الش�باب
بجامع�ة جورجي�ا ،يف الدراس�ة املنش�ورة يف
مجلة .Psychiatry Research
وق�ال عس�اف أورشي ،املؤل�ف الرئيسي
للدراسة وأستاذ مش�ارك يف كلية علوم األرسة
واملس�تهلكني« :إذا كن�ت يف بيئ�ة تعان�ي من
مس�توى معين م�ن التوت�ر ،يمكن�ك تطوير
آليات مواجهة تس�مح لك ب�أن تصبح موظفا
أكثر كف�اءة وفعالية وتنظم نفس�ك بطريقة
تساعدك عىل األداء».
ويمك�ن أن يؤدي الضغط الناتج عن الدراس�ة
المتح�ان أو التحضري الجتم�اع كبري يف العمل
أو اس�تغراق س�اعات أطول إلغلاق الصفقة
إىل نم�و ش�خيص .وق�د يدفع الطرد ش�خصا
م�ا إىل إعادة النظر يف نق�اط قوته وما إذا كان

ينبغ�ي عليه البق�اء يف مجال�ه أو االنخراط يف
يشء جدي�د .لكن الخ�ط الفاصل بين املقدار
املنخف�ض إىل املعتدل م�ن اإلجهاد والكثري من
اإلجهاد هو خط رفيع.
وأش�ار إىل أن اإلجهاد الجيد ق�د يكون بمثابة
«لقاح» ضد تأثري املحن يف املستقبل.
واعتم�د الباحثون على بيانات م�ن Human
 ،Connectome Projectوه�و مرشوع وطني
تموله املعاهد الوطنية للصحة يهدف إىل توفري
نظرة ثاقبة حول كيفية عمل الدماغ البرشي.
ويف ه�ذه الدراس�ة ،حل�ل الباحث�ون بيان�ات

دراسات جديدة تؤكد أمهية اجلرجري لصحة القلب ونعومة البرشة

توصل بحث جدي�د نرشت نتائجه
يف مجل�ة جمعية القلب األمريكية،
إىل أن تناول الجرجري مفيد لصحة
القلب وأنه يمنع تراكم الرتس�بات
يف الرشايين بفض�ل املركب�ات
الكيميائي�ة النباتي�ة النش�طة
بيولوجيا.
واثبت�ت دراس�ة أخ�رى نشرت
باملجل�ة األمريكي�ة للتغذي�ة
الرسيري�ة ،أن «الجرجري يقلل من
مخاطر اإلصابة بالرسطان».
وأفاد الباحثني يف هذه الدراس�ة ،
أن «زيادة مستويات الكاروتينات،
بم�ا يف ذل�ك اللوتــــين وبيت�ا
كاروتين ،يقل�ل م�ن ف�رص اإلصــــاب�ة
بالرسطان بمرور الوقت».

وللجرجير فـــوائ�د جمالي�ة منهـــــ�ا
تحســـني مظــــــهر البـــرشة.
وأش�ارت دراس�ة بريطانية ،أن  10من أصل

 11امرأة ترتاوح أعمارهن بني 23
و  58عاماً ،ش�هدن تحسنا بشكل
وملم�س برشتهن بعد  4أس�ابيع
من إضافة  80غراما من الجرجري
إىل نظامهن الغذائي اليومي.
وأوضح�ت روث ماكيكن�ي إحدى
املش�اركات يف الدراس�ة  ،أن
«برشتها تبدو أكثر نعومة للمس،
كما أن تجاعيدها قد قلت بإضافة
الجرجري».
وأش�ار مؤلف�و الدراس�ة تل�ك
النتائ�ج إىل أن «ارتف�اع مس�توى
فيتامين( )C،Eيف الجرجير،
وهما عنصران رضوريان إلنتاج
الكوالجين الذي يحافظ على مرونة البرشة
ونعومتها».

خبرية تغذية تنصح فئات من الناس بعدم تناول اللحوم
تنص�ح الدكتورة إيرينا بيس�اريفا ،أخصائية
التغذية الروس�ية ،يف حديث ملوقع ،URA.RU
األش�خاص الذين يعانون من أمراض التمثيل
الغذائي بعدم تناول اللحوم.وتشري الخبرية ،إىل
أنه عىل األش�خاص الذين يعانون من أمراض
التمثيل الغذائي ومن مشكالت معوية ،االمتناع
عن تن�اول اللحوم أو عىل األق�ل التقليل منها

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

كثريا.وتقول« :ال ينصح من يعاني من أمراض
التمثي�ل الغذائي بتن�اول اللحوم ألنها تحتوي
عىل نس�بة عالي�ة م�ن الربوتني .ف�إذا كانت
ال�كىل ال تعم�ل بصورة طبيعي�ة ،وغري قادرة
عىل إفراز حامض البوليك ،فإنه س�يؤثر سلبا
يف الحالة الصحية للجسم .لذلك عليهم توخي
الحذر واالهتمام بنظامهم الغذائي».وتضيف،

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

كما أن بعض أنواع اللحوم تشكل خطورة عىل
األش�خاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى
الكوليسرتول يف دمهم وأمراض القلب واألوعية
الدموية.وبين�ت»:ال ينصح هؤالء األش�خاص
بتناول اللح�وم الدهنية ،بل عليهم تناول لحم
الدي�ك الرومي والدجاج ولحم البقر الخايل من
الدهون فقط».

07801969233
07901463050
07709670606

املشروع ألكثر م�ن  1200من الش�باب الذين
أبلغوا عن مس�تويات اإلجهاد املتصورة لديهم
باستخدام استبيان شائع االستخدام يف البحث
لقي�اس كيف يج�د املرهق�ون حياتهم خارج
نطاق السيطرة.
وأجاب املش�اركون عن أسئلة حول عدد املرات
التي مروا فيها بأفكار أو مشاعر معينة ،مثل:
«كم مرة ش�عرت بالضيق ،يف الش�هر املايض،
بس�بب يشء ح�دث بش�كل غير متوق�ع؟»
و»كم م�رة ،يف الش�هر املايض ،وج�دت أنك ال
تس�تطيع التعامل م�ع كل األش�ياء التي كان
عليك القي�ام بها؟».ث�م وقع تقيي�م قدراتهم
اإلدراكية العصبية باستخدام االختبارات التي
تقيس االنتباه والقدرة عىل قمع االس�تجابات
التلقائي�ة للمنبه�ات البرصي�ة ،واملرون�ة
املعرفي�ة ،أو الق�درة على التبديل بين املهام،
وذاكرة تسلس�ل الصور ،والت�ي تتضمن تذكر
سلس�لة طويل�ة بش�كل متزايد من األش�ياء،
وذاكرة العمل ورسعة املعالجة.
وق�ارن الباحث�ون ه�ذه النتائ�ج بإجاب�ات
املشاركني من مقاييس متعددة ملشاعر القلق
ومش�اكل االنتباه والعدوانية ،من بني مشاكل
سلوكية وعاطفية أخرى.

بالصور ..الصحة ُتعلن وصول ( )5شاحنات
حتمل ادوية لغسيل الكىل

اعلن�ت وزارة الصح�ة ،االح�د ،عن وص�ول ( )5ش�احنات تحمل ادوية
ومستلزمات لغسيل الكىل
وذكرت الوزارة يف بيان ان «الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات
الطبي�ة (كيماديا)يف وزارة الصحة ومن خالل مديرها العام عيل حس�ن
البل�داوي اعلنت عن وصول ( )5ش�احنات تحمل محاليل غس�يل الكىل
اضافة اىل سيتات وانابيب غسيل كىل».
واكدت الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا)
انه سيتم توزيع االدوية عىل املؤسسات الصحية وحسب االحتياج.
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