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عقد مؤمتر للحوار برعاية األمم املتحدة ..واألطراف السياسية :ما زلنا ندرسها

مبادرة دولية حلل «األزمة» يف العراق

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

إيران تعلن استعدادها
للتعاون مع العراق يف إقامة
ص3
مراسم االربعني

اجلمعيات الفالحية توجه
طلبـ ًا عاجـ ًال إىل احلكومة بشأن
ص3
الثروة احليوانية

أعل�ن عض�و الهيئ�ة العام�ة لتي�ار الحكم�ة
رحي�م العب�ودي ،أم�س الس�بت ،أن املبعوث�ة
الخاص�ة لألمني الع�ام لألمم املتح�دة يف العراق،
جينين بالس�خارت ،قدمت مب�ادرة لحل األزمة
السياس�ية ،يتمثل إطارها الع�ام يف عقد مؤتمر
للحوار برعاية األمم املتحدة ،منوّها ً إىل أن الزيارة
املرتقب�ة له�ادي العام�ري إىل مقت�دى الص�در،
مرتبطة بنتائج الزيارة املرتقبة لبالس�خارت إىل
اإلطار التنسيقي.
وبني رحيم العبودي ،أن زيارة جينني بالسخارت
إىل مقت�دى الص�در ،ج�اءت ضم�ن مب�ادرة
لح�ل األزم�ة السياس�ية يف الع�راق ،موضح�ا ً
أن بالس�خارت تتوس�ط حالي�ا ً بين األط�راف
الشيعية.
وأض�اف أن اإلط�ار الع�ام للمب�ادرة يتمث�ل يف
عق�د مؤتمر للحوار ترشف علي�ه األمم املتحدة،
وتش�ارك فيه جميع األطراف الشيعية والسنية
والكردية.
وكانت بالسخارت قد زارت زعيم التيار الصدري
مقت�دى الص�در يف منزل�ه بمنطق�ة الحنانة يف
النج�ف ،يوم الجمعة ( 5آب  ،)2022مشيرة إىل
أنها عقدت لق�اء جيدا ً مع الص�در ،بحثا خالله
أهمية إيجاد حل لألزمة السياسية .وأشار عضو
الهيئة العامة لتيار الحكمة إىل أن بالسخارت من
املق�رر أن تنق�ل رد الصدر عىل املبادرة ،ش�فهيا ً
أو عبر زي�ارة ،إىل اإلطار التنس�يقي يف غضون
يومني ،مبيّنا ً أن اإلطار التنس�يقي س�يعقد بعد
ذلك اجتماعا لبحث رد الصدر.

التفاصيل ص2

العـراق ينـدد بالقصـف اإلرسائيلـي عىل غـزة :لغـة العنـف مرفوضـة

املرور تتحدث عن «تقنيات حديثة» ختص الطرق الداخلية واخلارجية

ص2

ص2

مستشار حكومي يتحدث عن «خطوة واحدة» تفصل العراق
عن «صندوق األجيال»

بغداد  /المستقبل العراقي
أكد املستشار املايل لرئيس الوزراء ،مظهر
محمد صالح ،أمس الس�بت ،أن الصندوق
الس�يادي (األجيال) ،يتطلب توافر قانون
للموازن�ة العامة االتحادي�ة للعام 2022
ليتم تعريفه ووضع قواعد وآليات عمله.
وقال صال�ح إن «فكرة صن�دوق األجيال
تنطلق من نص وروح املادة  19من قانون
اإلدارة املالية االتحادي رقم  6لسنة 2019
املع�دل ،التي نصت عىل انش�اء (صندوق
س�يادي) تودع فيه الوف�ورات املالية بعد
تغطي�ة النفقات املق�رة يف قانون املوازنة

العام�ة االتحادي�ة الس�نوي بم�ا يف ذلك
تغطي�ة العج�ز االفترايض أو املخطط يف
تقديرات املوازنة العامة السنوية موضوع
البحث» .وأضاف أن «الصندوق السيادي
أو صندوق األجي�ال ،يتطلب توافر قانون
للموازن�ة العامة االتحادي�ة للعام 2022
ليت�م تعريفه ووضع قواع�د وآليات عمل
الصندوق يف نهاية الس�نة املالية الحالية،
والسيما بعد أن أبدى البنك املركزي العراقي
اس�تعداده إلدارة الصن�دوق اس�تنادا ً إىل
قانونه بكونه بنك الدولة والوكيل املايل لها
يف إدارة استثماراتها املالية كافة».
وتاب�ع« :إال أن ذلك ال يمن�ع وزارة املالية

وعىل وفق أفضل التطبيقات املتاحة عامليا ً
يف إدارة االس�تثمارات املالي�ة اآلمن�ة ذات
األجل القصري» .وأكد صالح أن «الصندوق
السيادي أو صندوق األجيال عند تأسيسه
يبق�ى مالزم�ا ً لرشط مس�بق وهو وجود
قانون للموازنة العامة ،وبخالف ذلك فإن
الوفورات املالية املتحققة ستبقى يف جانب
منه�ا يف حس�اب التح�وط الذي أش�ارت
إليه املواد األوىل م�ن قانون األمن الغذائي
الطارئ رقم  2لس�نة  2022الراهن حتى
نهاية السنة املالية  2022ذلك يف حال عدم
صدور قانون للموازنة».

باالستعداد لرسم برنامج إدارة الصندوق
الس�يادي أو صن�دوق األجي�ال ،ووض�ع
أهداف�ه االس�تثمارية لخدم�ة التنمي�ة
والتقدم االقتصادي يف بالدنا».
وأش�ار إىل أن «الوف�ورات املالية املتحققة
خ�ارج القانون الط�ارئ لألم�ن الغذائي
والتنمي�ة رقم  2لس�نة  2022وتطبيقات
امل�ادة  13م�ن قان�ون اإلدارة املالية رقم
 6لس�نة  2019املعدل حول تقيد الرصف
بنس�بة  1/12من إجم�ايل االنفاق الفعيل
الج�اري للع�ام  ،2021م�ا زال�ت ت�دار
كوفورات مالي�ة احتياطية من قبل البنك
املرك�زي العراق�ي ( الوكيل امل�ايل للدولة)

التفاصيل ص2

ارتفاع حصيلة العدوان اإلرسائييل عىل غزة إىل  15شهيد ًا و 125جرحي ًا احلشد الشعبي يدمر مضافة لـ «داعش» خالل عملية دهم يف صالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي

ارتفعت حصيلة العدوان اإلرسائييل املتواصل عىل قطاع غزة منذ
يوم الجمعة إىل خمسة عرش شهيدا ،وأكثر من  125جريحا.
وذك�رت وزارة الصح�ة الفلس�طينية أن مس�نة فلس�طينية
استشهدت يف غارة إرسائيلية قرب مخيم جباليا لالجئني شمايل
قط�اع غزة ،وذلك بعد استش�هاد س�يدة أخرى يف وقت س�ابق،
وإصابة آخري�ن جراء اس�تهداف مركب�ة مدنيـــــة بالقرب
من حاجز بيـــت حانون شمايل قطـــاع غزة ،أثنــــاء نقل
عروس إىل بيت زوجها.

الزراعة حتدد أسباب
ارتفاع أسعار األسامك مؤخر ًا:
نتحرك للخفض
ص3

كما استش�هد مواطنان فلس�طينيان وأصيب آخرون بجروح،
بينهم حالة خطرية ،يف قصف لالحتالل اس�تهدف منطقة الزنة
يف خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ويتع�رض قطاع غ�زة منذ عصر الجمعة إىل ع�دوان متواصل
من قب�ل قوات االحتالل ،حيث ش�نت طائ�رات االحتالل العديد
من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع ،كما
أطلقت مدفعية االحتالل عددا من القذائف استهدفت املواطنني
الفلس�طينيني يف األحياء السكنية واألرايض الزراعية ،ما أدى إىل
سقوط العديد من الشهداء والجرحى ،فضال عن إلحاق الخسائر
املادية باملباني السكنية واملمتلكات والبنية التحتية.

القوات األمنية تطيح بتجار ومتعاطي خمدرات يف ثالث حمافظات

االستـخـبـارات تطيـح بمطلـوب باإلرهاب فـي بـغـداد

التعليم 89 :جامعة
وكليـة عراقيـة يف تصنيـف
«ويب ماتريكس» العاملي
ص3

القبض عىل متهمني كانا
يرومان بيـع كليـة ابنتهمـا
مقابل مبلغ مايل يف بغداد
ص2

املاجدي حيصد
ذهبية بطـولة العـرب
للشباب باملالكمة
ص7

ص2

ص2

ص2

املرور تتحدث عن «تقنيات حديثة» ختص الطرق الداخلية واخلارجية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أكدت مديرية املرور تحركها الس�تخدام التقنيات الحديثة ملراقبة الطرق الداخلية والخارجية بالكامريات
والرادارات.وق�ال مدي�ر العالقات واإلعالم يف املديرية العميد زياد القييس إن «املديرية تس�عى الس�تخدام
أس�اليب حديثة يف مراقب�ة الطرق الداخلي�ة والخارجية وخاصة كاميرات املراقب�ة ورادارات الرسعة»،
مبين�اً أن «هذا املوضوع يتعلق بتأثيث الطريق والدوائر التي تعمل بتنس�يق مع املديرية واملس�ؤولة عن
تأثي�ث الطريق وتعبي�ده ورفده بالعالمات والكامريات والرادارات املرورية».وبش�أن دور رجال املرور يف
التقاطعات ،ذكر القييس أن «دور رجال املرور يف كافة الس�احات والتقاطعات والش�وارع الرئيس�ية هو
لتنظيم حركة السري واملرور ألنه يف بعض األحيان هناك بعض التقاطعات ال توجد فيها إشارات مرورية،
وأخرى معطلة أو ال توجد فيها كهرباء» ،مشريا ً اىل أن «املديرية نسقت العمل مع أمانة بغداد وتم تصليح
من  90اىل  %95من اإلش�ارات الضوئية إال أن بعضها يفتقر اىل عدم وجود طاقة كهربائية».ونوه إىل أنه
«م�ن خالل التنس�يق مع وزارة الكهرباء تم اس�تثناء نح�و  30تقاطعاً من القطع املربم�ج» ،الفتاً إىل أن
«املديرية تعمل حالياً عىل تنظيم حركة السري واملرور من خالل اإلشارات الضوئية».
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أعل�ن عض�و الهيئ�ة العام�ة لتي�ار
الحكمة رحيم العبودي ،أمس السبت،
أن املبعوثة الخاصة لألمني العام لألمم
املتحدة يف العراق ،جينني بالس�خارت،
قدمت مبادرة لحل األزمة السياس�ية،
يتمث�ل إطاره�ا العام يف عق�د مؤتمر
للح�وار برعاية األمم املتح�دة ،منوّها ً
إىل أن الزي�ارة املرتقبة لهادي العامري
إىل مقت�دى الص�در ،مرتبط�ة بنتائج
الزيارة املرتقبة لبالس�خارت إىل اإلطار
التنسيقي.
وبني رحيم العب�ودي ،أن زيارة جينني
بالس�خارت إىل مقتدى الصدر ،جاءت
ضمن مبادرة لحل األزمة السياسية يف
العراق ،موضحا ً أن بالسخارت تتوسط
حاليا ً بني األطراف الشيعية.
وأضاف أن اإلطار العام للمبادرة يتمثل
يف عقد مؤتمر للحوار ترشف عليه األمم
املتحدة ،وتش�ارك فيه جميع األطراف
الشيعية والسنية والكردية.
وكان�ت بالس�خارت ق�د زارت زعي�م
التي�ار الص�دري مقت�دى الص�در يف
منزل�ه بمنطق�ة الحنان�ة يف النج�ف،
ي�وم الجمع�ة ( 5آب  ،)2022مشيرة
إىل أنه�ا عقدت لقاء جي�دا ً مع الصدر،
بحثا خالل�ه أهمية إيج�اد حل لألزمة
السياسية .وأش�ار عضو الهيئة العامة
لتيار الحكمة إىل أن بالس�خارت من املق�رر أن تنقل رد
الص�در عىل املب�ادرة ،ش�فهيا ً أو عرب زي�ارة ،إىل اإلطار
التنس�يقي يف غضون يومني ،مبيّنا ً أن اإلطار التنسيقي
س�يعقد بعد ذل�ك اجتماع�ا لبح�ث رد الص�در .رحيم
العبودي ش�دد عىل أن زيارة ه�ادي العامري إىل مقتدى

الص�در ،تعتم�د على نتائج زي�ارة بالس�خارت لإلطار
التنس�يقي ،حيث س�يتقرر القيام بالزيارة من عدمه يف
ضوء رد مقتدى الصدر.
من جانبه ،أكد النائب عن ائتالف دولة القانون املنضوي
يف اإلطار التنس�يقي ثائر مخيف ،ع�دم وجود الرشعية
إلقامة االنتخابات املبكرة إال برشط.

وق�ال مخيف «ما لم يحل الربملان نفس�ه ،ويوجه دعوة
إلجراء انتخابات نيابي�ة أخرى ال يمكن الحديث عن أي
انتخاب�ات (مبك�رة) ألن هذا املوضوع تعدى الدس�اتري
والقوانني بكيفية إعادة االنتخابات».
ً
قائلا« ،ال توجد رشعية لهذه الدعوات
وأضاف مخيف
انم�ا توجه�ات سياس�ية رصف�ة ،وتحم�ل للمواط�ن

والشارع».
من جانب آخ�ر ،قدم النائب عن التيار
الص�دري بره�ان املعم�وري ،طلبا اىل
رئيس الربملان محمد الحلبويس بشأن
حل الربملان.
وطالب املعموري وهو النائب الصدري
الوحي�د الذي لم يس�تقيل من الربملان،
الحلب�ويس بعق�د جلس�ة طارئة لحل
الربمل�ان وتحدي�د موع�د االنتخاب�ات
املبكرة.
يف الغض�ون ،أكد أبو دعاء العيس�اوي
املستش�ار االمني والعس�كري لزعيم
التي�ار الص�دري مقت�دى الص�در
ملعتصمي التي�ار يف مجلس النواب ،ان
ايامً ا تفصلهم عن تحقيق مطالبهم.
وقال العيس�اوي يف تغريدة عرب تويرت
«م�ا لتلبي�ة مطالبكم إال أي�ام فصربا
جميال».
وكان�ت بغداد ق�د ش�هدت تظاهرات
حاشدة يوم األربعاء ( 27تموز )2022
اقتح�م خالله�ا املتظاه�رون مبن�ى
مجلس النواب ،وانسحبوا بعدما طلب
منه�م زعيم التي�ار الص�دري مقتدى
الصدر ذلك ،ومن ثم عاود املتظاهرون
ي�وم الس�بت ( 30تم�وز  )2022اىل
الدخ�ول اىل املنطقة الخضراء ومبنى
الربملان والبدء باعتصام مفتوح.
التط�ورات هذه ج�اءت بعدم�ا أعلن
اإلط�ار التنس�يقي ي�وم ( 25تم�وز
 )2022ع�ن ترش�يح محمد ش�ياع الس�وداني ملنصب
رئيس الوزراء ،وهو ما رفضه التيار الصدري.
وس�بق أن زارت بالس�خارت ،محافظ�ة النج�ف نهاية
عام  ،2021بالتزامن مع األزمة السياسية التي حصلت
جراء اعرتاض بعض القوى عىل نتائج االنتخابات.
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العراق يندد بالقصف اإلرسائييل عىل غزة:
لغة العنف مرفوضة
بغداد  /المستقبل العراقي
ندد العراق ،أمس الس�بت ،بالقصف االرسائييل عىل غزة الذي ادى اىل وقوع
اكثر من  100شخص بني قتيل وجريح.
وق�ال املتحدث بإس�م وزارة الخارجيَّ�ة العراقية أحمد الصحّ �اف يف بيان
ُ
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه،
«يعرب العراق عن إدانت ِه واستنكارهِ
الصهيوني،الذي أس�تهدف مناطق مُ تعددة بقطاع غزة ،أس�فرت
للعدوان
ّ
عن استش�هاد ع�د ٍد م�ن املواطنني الفلس�طينيني بينهم طفل�ة ،وإصابة
أخرين».
َ
الصهيوني ُت ُ
نبئ بمزيد من
العنف التي ينتهجها الكي�ان
«لغة
وأض�اف أن
ِ
ّ
االحتقانُ ،
وتكرّس مناخ التوتر ،وذلك لن يفيض س�وى إىل تنامي التصعيد
والتأزيم دون الوصول إىل أي حل».
وارتفع عدد ضحايا الغارات اإلرسائيلية عىل قطاع غزة ،التي تستمر لليوم
الثاني عىل التوايل ،إىل  13قتيال و 114جريحا ،وفق ما ذكرت وزارة الصحة
الفلسطينية،

احلشد الشعبي ُيطيح بإرهايب سوري اجلنسية
يف سهل نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتقلت قوة من اللواء  30بالحشد الشعبي أحد اإلرهابيني املنتمني لداعش
يف سهل نينوى.
وذكر بيان العالم الحشد الشعبي وتلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،أنه
«تمكنت قوة من مفارز اس�تخبارات لواء  30من اإلطاحة باحد اإلرهابيني
وهو سوري الجنسية بال جواز سفر يف أطراف سهل نينوى».
وأضاف «قامت القوة بعد التحقيقات املطلوبة بتسليم اإلرهابي اىل الجهات
املختصة التخاذ االجراءات الالزمة بحقه».
وأش�ار البيان اىل ان االرهابي «يعد املعتق�ل ثاني امللقى القبض عليهم من
قبل اللواء خالل  24ساعة».

االستخبارات تطيح بمطلوب باإلرهاب
فـي بـغـداد

مستشار حكومي يتحدث عن «خطوة واحدة» تفصل العراق عن «صندوق األجيال»
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد املستش�ار املايل لرئيس ال�وزراء ،مظهر
محم�د صال�ح ،أمس الس�بت ،أن الصندوق
الس�يادي (األجي�ال) ،يتطلب تواف�ر قانون
للموازنة العامة االتحادية للعام  2022ليتم
تعريفه ووضع قواعد وآليات عمله.
وق�ال صال�ح إن «فك�رة صن�دوق األجيال
تنطلق من ن�ص وروح املادة  19من قانون
اإلدارة املالي�ة االتحادي رقم  6لس�نة 2019
املع�دل ،الت�ي نصت على انش�اء (صندوق
س�يادي) ت�ودع في�ه الوف�ورات املالية بعد

القبض عىل متهمني كانا
يرومان بيع كلية ابنتهام مقابل
مبلغ مايل يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الداخلية ،أمس الس�بت،
القب�ض على متهمني اثنين يرومان
بيع كلي�ة ابنتهما مقابل مبلغ مايل يف
بغداد.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،أنه
«بع�د أن اس�تخربت مف�ارز مديرية
مكافحة إجرام بغداد /قسم مكافحة
جرائ�م االتج�ار بالبرش لجن�ة الكرخ
عن قيام أب وابنه باملتاجرة باألعضاء
البرشي�ة من خالل بي�ع كلية ابنتهما
ألح�د املواطنين يف محافظ�ة ده�وك
ش�مال العراق مقابل مبلغ مايل قدره
( )8ماليين دين�ار عراق�ي ،ليتم عىل
الف�ور تش�كيل فري�ق عم�ل ملتابعة
الحالة».
وأوضح�ت أن�ه «بعد التح�ري وجمع
املعلوم�ات وجه�د كبري وممي�ز أثمر
بالتوصل إىل املتهمني والقبض عليهما
يف منطق�ة الغزالي�ة ببغ�داد ،ول�دى
إجراء التحقيق معهما اعرتفا رصاحة
عن بيعهما كلية ابنتهما مقابل مبلغ
من املال ،تم تدوي�ن أقوالهما ابتدائيا
وقضائي�ا باالعرتاف وع�رض األوراق
التحقيقية أمام أنظار قايض التحقيق
وقرر توقيفهما وفق أحكام املادة 18
م�ن قانون األعض�اء البرشي�ة ليناال
جزاءهما العادل».

تغطي�ة النفق�ات املق�رة يف قان�ون املوازنة
العامة االتحادية السنوي بما يف ذلك تغطية
العج�ز االفترايض أو املخط�ط يف تقديرات
املوازنة العامة السنوية موضوع البحث».
وأضاف أن «الصندوق الس�يادي أو صندوق
األجي�ال ،يتطل�ب تواف�ر قان�ون للموازن�ة
العامة االتحادية للع�ام  2022ليتم تعريفه
ووض�ع قواع�د وآلي�ات عمل الصن�دوق يف
نهاية السنة املالية الحالية ،والسيما بعد أن
أبدى البنك املركزي العراقي استعداده إلدارة
الصن�دوق اس�تنادا ً إىل قانون�ه بكون�ه بنك
الدولة والوكيل املايل لها يف إدارة استثماراتها

املالية كافة».
وتاب�ع« :إال أن ذل�ك ال يمن�ع وزارة املالي�ة
باالس�تعداد لرس�م برنامج إدارة الصندوق
الس�يادي أو صن�دوق األجي�ال ،ووض�ع
أهدافه االستثمارية لخدمة التنمية والتقدم
االقتصادي يف بالدنا».
وأشار إىل أن «الوفورات املالية املتحققة خارج
القان�ون الطارئ لألم�ن الغذائ�ي والتنمية
رق�م  2لس�نة  2022وتطبيق�ات امل�ادة 13
من قانون اإلدارة املالية رقم  6لس�نة 2019
املعدل حول تقيد الرصف بنس�بة  1/12من
إجم�ايل االنفاق الفعيل الجاري للعام ،2021

م�ا زالت تدار كوفورات مالية احتياطية من
قب�ل البنك املرك�زي العراق�ي ( الوكيل املايل
للدولة) وعىل وفق أفضل التطبيقات املتاحة
عامليا ً يف إدارة االستثمارات املالية اآلمنة ذات
األجل القصري».
وأك�د صال�ح أن «الصن�دوق الس�يادي أو
صندوق األجيال عند تأسيس�ه يبقى مالزما ً
لرشط مس�بق وهو وجود قان�ون للموازنة
العام�ة ،وبخالف ذلك ف�إن الوفورات املالية
املتحققة س�تبقى يف جانب منها يف حس�اب
التح�وط الذي أش�ارت إليه امل�واد األوىل من
قانون األم�ن الغذائي الطارئ رقم  2لس�نة

 2022الراهن حتى نهاية السنة املالية 2022
ذلك يف حال عدم صدور قانون للموازنة».
وأكم�ل ،بالق�ول :إن «أي وف�ورات خ�ارج
نفقات القانونني آنفا ً سيرصف منها جزئيا ً
ضم�ن الرصي�د االفتتاح�ي للس�نة املالي�ة
القادم�ة  ،2023والج�زء اآلخ�ر س�يبقى
احتياطي�ا ً ماليا ً للحكوم�ة بانتظار ترشيع
قانون للموازنة للعام  ،2023كي يتم العمل
بصن�دوق األجي�ال أو الصندوق الس�يادي،
بس�بب التلازم القانون�ي بين الصن�دوق
السيادي وتوافر األموال الفائضة عرب موازنة
سنوية مقرة وملتزم بنصوصها قانوناً».

قوات األمن تفض تظاهرة وسط السليامنية بقنابل الغاز املسيلة للدموع
بغداد  /المستقبل العراقي
انطلقت يف الس�ليمانية بإقليم كردس�تان ،أمس الس�بت،
تظاهرة وسط املحافظة تطالب بإجراء تغيريات يف اآلليات
املتبع�ة يف إدارة الحك�م واعتم�اد النظ�ام الديمقراط�ي،
بدوره أعلن حراك الجيل الجديد عن اعتقال عدد من نوابه
وقياداته م�ن قبل قوات األمن ،مؤكدا ً أنه أبلغ الس�فارات
األجنبية واملنظمات األممية بما يجري يف اإلقليم.
وقال�ت وكالة ش�فق ني�وز ،إن التظاهرة دع�ا لها رئيس
حركة الجديد شاس�وار عبد الواحد ،حيث تجمع العرشات
من املتظاهرين يف ش�ارع «مولوي» الش�هري وسط مدينة
الس�ليمانية ،للمطالب�ة بتغيير نظ�ام الحك�م يف إقلي�م
كوردستان.
وقال�ت إن الق�وات األمنية انترشت بش�كل مكثف وس�ط
املدينة قبيل بدء التظاهرة ،وبعد تجمع املتظاهرين قامت
بتفريقهم باس�تخدام الغاز املس�يل للدم�وع ،كما منعت

وس�ائل اإلعالم من الوص�ول إىل مكان التظاه�رة ،وكذلك
منعت املواطنني من اس�تخدام أجهزة الهاتف النقال حتى
وإن كان إلج�راء اتصال حيث يتم اعتقال من يس�تخدمه
هات�ف فوراً.وأش�ارت إىل أن املح�ال التجاري�ة يف ش�ارع
«مول�وي» أغلقت أبوابه�ا بعد انطالق التظاه�رة.إىل ذلك،
أكد حراك الجيل الجديد ،برئاس�ة شاسوار عبد الواحد ،أن

«س�لطات اإلقليم اعتقلت عددا ً م�ن قياديي الجيل الجديد
ونواب�ه ،وهن�اك أكثر من  30س�يارة عس�كرية مس�لحة
تحارص مقر رئيس الحراك».
وأض�اف «الجي�ل الجدي�د يح ّمل س�لطة اإلقلي�م وحزبي
االتحاد والديمقراطي مس�ؤولية الحفاظ عىل حياة رئيس
الحراك ونوابه وقيادييه ،وأبلغنا الس�فارات واألمم املتحدة
بما يح�دث».وكان رئي�س حركة الجيل الجديد شاس�وار
عبد الواحد ،قد دعا إىل تنظيم تظاهرة يف الساعة السادسة
من عصر اليوم ،للمطالب�ة بتغيري نظام الحك�م يف إقليم
كوردس�تان ،فيم�ا دع�ا آخ�رون إىل اقتحام مبن�ى برملان
اإلقلي�م عىل غرار س�يناريو التي�ار الصدري ال�ذي اقتحم
مجلس النواب العراقي يف بغ�داد وأعلن اعتصاما ً مفتوحا ً
لحين تحقيق املطالب التي نادى به�ا زعيم التيار مقتدى
الص�در ،واملتمثلة بعدم ترش�يح أي ش�خصية من ائتالف
دول�ة القانون بزعامة نوري املالكي ،وعدم تدوير الوجوه
القديمة يف العملية السياسية.

بغداد  /المستقبل العراقي
ألق�ت قوة م�ن اس�تخبارات وأمن
بغ�داد ،أمس الس�بت ،القبض عىل
أحد املطلوبني للقضاء وفق أحكام
املادة ( ٤إرهاب) يف العاصمة.
وذكر بيان رس�مي تلقت املستقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،إن�ه «بعد
تكثيف الجهد االس�تخباري لغرض
مالحقة العنارص املطلوبة والهاربة
من القضاء ضمن قاطع املسؤولية،
تمكنت مفارز مديرية استخبارات

وأم�ن بغ�داد التابع�ة اىل املديري�ة
العام�ة لالس�تخبارات واألم�ن
وبالتعاون مع ف�وج طوارئ بغداد
الثامن ،من إلق�اء القبض عىل أحد
املطلوبين للقضاء بتهم اإلرهاب».
واش�ار البيان اىل ان «املتهم صادرة
بحقه مذك�رة قضائية وفق أحكام
امل�ادة ( ٤إره�اب) م�ن محكم�ة
تحقي�ق جل�والء» ،مشيرا اىل ان
«عملي�ة الق�اء القبض تم�ت أثناء
وج�وده يف منطق�ة الرحماني�ة
ببغداد».

احلشد الشعبي يدمر مضافة لـ «داعش» خالل
عملية دهم يف صالح الدين

القوات األمنية تطيح بتجار ومتعاطي خمدرات يف ثالث حمافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
ألقت مفارز جهاز األم�ن الوطني يف البرصة
القبض عىل تاجر مخدرات بحوزته ( )6كغم
من الكرستال.
وذك�ر بيان العلام الجهاز تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة منه انه «واس�تمرارا ً للدور
البط�ويل الذي يقوم به جه�از األمن الوطني
يف مالحقة تجار ومروجي املخدرات ،تمكنت
مف�ارز الجه�از يف محافظ�ة البصرة م�ن
االطاح�ة بتاج�ر مخ�درات بعد اس�تحصال
املوافق�ات القضائية ومتابع�ة تحركاته من

ش�مال البصرة م�رورا ً بمحافظة ميس�ان
ووصوالً اىل محافظة واسط».
وأض�اف ان�ه «وبكمين محكم الق�ت القوة
املنفذة للواجب القبض عليه بالجرم املشهود
وبحوزت�ه ( )6كغم م�ن مادة الكرس�تال و
( )44الف حبة كبتاكون».
وتاب�ع «تم�ت إحالة املتهم م�ع املضبوطات
إىل الجه�ات القضائية املختصة لينال جزاءه
العادل وفقا ً للقانون».
كم�ا الق�ت مف�ارز مديري�ة رشط�ة املثنى
القبض على مته�م ضبطت بحوزت�ه ثالثة
أكياس من مادة الكريستال املخدرة.

وذكر اعالم الرشطة يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نسخة منه ان « سيطرة العارضيات
التابعة اىل قسم ش�ؤون السيطرات والطرق
الخارجي�ة يف املثن�ى مدخ�ل املحافظ�ة
الش�مايل وأثناء تفتيش العجالت والدراجات
واألش�خاص تمكن�ت م�ن ضب�ط عجل�ة
يس�تقلها ش�خص يحمل ثالثة أكياس من (
مادة الكريس�تال املخ�درة ) يروم الدخول اىل
املحافظة».
فيم�ا تم ضبط امل�واد املذكورة وتس�ليمه إىل
ش�عبة الجريم�ة املنظمة يف قض�اء الرميثة
إلكم�ال التحقيق وتقديمه للقض�اء أصوليا

التخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة بحق�ه وف�ق
القانون .
إىل ذل�ك ،ألق�ت رشطة ذي ق�ار ،القبض عىل
اح�د تج�ار املخ�درات يف كمني نف�ذ بقضاء
الشطرة شمال النارصية .
وذكر مصدر يف رشطة ذي قار بحسب موقع
ذي ق�اري ،ان «معلوم�ات دقيق�ة تشير اىل
تح�ركات احد تجار املخدرات يف القضاء ليتم
بع�د ذلك نص�ب كمني باحدى ق�رى القضاء
والقبض عليه».
واضاف ،انه «تم ضبط مادة بيضاء تزن 200
غرام واحالة املتهم اىل الجهات املسؤولة».

بغداد  /المستقبل العراقي
دمر اللواء  ٤٣التابع إىل قيادة عمليات صالح الدين بالحشد الشعبي ،أمس
الس�بت ،مضاف�ة كان يس�تخدمها اإلرهابيون يف جن�وب محافظة صالح
الدين.
وذكرت هيئة الحشد يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن «تدمري
املضاف�ة جاء خالل عملية ده�م وتفتيش وتأمني املناط�ق الواقعة ضمن
قاطع مسوؤليته».
واضافت «تم بعدها مس�ح املنطق�ة بالكامل وتأتي ه�ذه العملية تزامنا ً
مع ش�هر محرم الحرام وضمن الخطة األمنية لهذا الشهر وملنع اي تسلل
لإلرهابيين وتأمين املواكب الحس�ينية يف قض�اء بلد والدجي�ل ومناطق
الحاتمية ومنطقة سعود و الطريق الرابط بني سامراء وبغداد».

3

محليات

العدد ( )2661االحد  7آب 2022

حكومة البرصة تعلن حتسن جتهيز الطاقة :برجمة
الكهرباء ستكون «»1- 5
البصرة  /محمد الجابري

أعلن�ت الحكومة املحلي�ة يف البرصة،
تحس�ن واقع تجهي�ز الكهرب�اء بعد
االنطف�اء الت�ام ال�ذي حص�ل ليل�ة
البارح�ة ،مشيرة إىل أن الربمج�ة
الحالي�ة املعتم�دة ه�ي ( 4س�اعات
تجهيز مقابل س�اعتي قطع) ،وحال
أدخل�ت محط�ة الهارث�ة إىل الخدمة
س�تكون الربمجة ( 5ساعات تجهيز
مقاب�ل س�اعة واح�دة قط�ع) وذلك
خالل الساعتني املقبلتني.
وذك�ر النائ�ب األول للمحاف�ظ محم�د طاهر
التميمي إن املشكلة كانت بسبب انفجار قاطع
دورة ومحول�ة يف خط أب�و فلوس_خور ،وهذا
أدى إىل خ�روج املحطات األوتوماتيكية وزيادة

األحمال عىل خ�ط النارصي�ة ،ونتيجة للحمل
ً
تباع�ا ،الفتا ً إىل
الكبير خرجت باقي املحطات
أن ك�وادر الكهرب�اء بارشت يف حينه�ا بإعادة
تش�غيل املحطات ،وتمكنوا من تشغيل محطة
الرميل�ة ووح�دات م�ن محطة ش�ط البرصة،

www.almustakbalpaper.net

التعليم 89 :جامعة وكلية عراقية يف تصنيف
«ويب ماتريكس» العاملي

مبين�ا أن األحم�ال (الطاقة املجهزة)
تصل إىل  3200ميكا واط.ويف س�ياق
متصل ،أكد عىل أهمية ترشيد الطاقة
م�ن قب�ل املواطنين يف ظ�ل ارتف�اع
درج�ات الحرارة وعدم تش�غيل كافة
مكيف�ات اله�واء يف الوق�ت الراه�ن
لحني تحسن األمور ،مبينا أن درجات
الح�رارة وصلت يوم أم�س قرابة الـ
 52درج�ة مئوي�ة ل�ذا وق�ع الحادث
الطارئ الخارج عن سيطرة الكوادر،
مس�تدركا ً أن الوض�ع لي�س باليسء
وإنتاج الطاقة بالبرصة كان قد وصل
إىل أكث�ر من  5آالف ميكا واط ،وحصة البرصة
م�ن ذلك قراب�ة ال�ـ  4200ميكا (ح�ال إعادة
الكهرباء بش�كل تام) ،وتكون الربمجة باأليام
الطبيعية ( 5تجهيز مقابل ساعة قطع).

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث
العلم�ي تحقيق تس�ع وثمانين جامعة
وكلي�ة حكومي�ة وأهلية عراقي�ة نتائج
تنافس�ية يف تصنيف «الويب ماتريكس»
العاملي ضمن نس�خة النصف الثاني من
الع�ام  .2022وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
إن «املوق�ع الرس�مي للتصنيف (www.
)webometrics.info/en/Asia/Iraq
أرش حص�ول جامعة بغداد عىل املركز ()1710
فيما جاءت جامعة دياىل بالتسلس�ل ()1799
ثم الجامعة املستنرصية بالرتتيب ( )2578من
أصل أحد عرش ألفا وتس�عمئة وأربع وتسعني
جامعة حول العالم» .وأوضحت ،أن «تصنيف

الويب ماتريكس التاب�ع للمركز األعىل للبحث
العلمي يف اسبانيا الذي يصدر يف كل نصف سنة
يعتمد عىل مؤرشات تقيس الحضور االفرتايض
للجامع�ات عن طريق مواقعها وتؤرش نس�بة
الوضوح ( )%50والشفافية ( )%10وقوة وتميز
البح�وث ( .»)%40وأضاف�ت ،أن «الجامع�ات

شرطة كربالء تستعد للزيارة وتعتزم استخدام التقنيات احلديثة

إيران تعلن استعدادها للتعاون مع العراق يف إقامة مراسم االربعني
بغداد  /المستقبل العراقي
ذك�ر س�فري الجمهورية اإلسلامية اإليراني�ة يف العراق
محم�د كاظم آل ص�ادق ،إن إيران مس�تعدة للتعاون مع
الع�راق إلقامة مراس�م أربعيني�ة االمام الحسين {عليه
السالم}.
وق�ال صادق بحس�ب وكال�ة انباء مه�ر اإليراني�ة ،إنه
«بالتنس�يق م�ع الحكوم�ة العراقي�ة ووزي�ر الداخلية،
ت�م فتح ثالثة ح�دود برية للبالد حاليا لدخ�ول الزوار اىل
العراق».

وأش�ار إىل أن «حدود شلمجة وش�ذابة ومهران مفتوحة
اآلن».
وأضاف «كما س�يتم فتح ح�دود خرسوي حتى الخامس
عشر من مح�رم لتخفي�ف الضغ�ط عىل ح�دود مهران
والزرباطية».
واوضح ان «حدود مهران والزرباطية هي حدود للرتانزيت
ومن الرضوري يف هذا الصدد تسهيل حركة الزائرين».
واشار اىل ان «مراسم األربعني تبدأ من  1صفر وتسهيالتنا
لخدمة الزوار تبدأ يف  25محرم».
وبش�أن توفري حافلات خالل أي�ام األربعين ،أضاف آل

ص�ادق :إن «إيران س�توفر ألف حافلة لنق�ل الزوار ،ويف
الوقت نفسه الهالل األحمر جاهز للخدمة».
وتاب�ع الق�ول أن «إي�ران مس�تعدة تمامً ا للتع�اون مع
العراق إلقامة مراس�م األربعني ،ويجب أن نحاول إنش�اء
مستشفى ميداني يف الزرباطية».
إىل ذل�ك ،أعلنت رشطة كربالء املقدس�ة عن اس�تعدادها
التام لزي�ارة العارش من محرم الحرام ذكرى استش�هاد
اإلمام الحسني {عليه السالم}.
وق�ال العقيد احس�ان االس�دي مس�ؤول اعلام رشطة
كربالء إن�ه «تم نرش القوات عىل عم�وم املحاور والطرق

الزراعة حتدد أسباب ارتفاع أسعار األسامك مؤخر ًا:
نتحرك للخفض
بغداد /المستقبل العراقي
أوضحت وزارة الزراعة ،أمس السبت ،أسباب
ارتفاع أس�عار األس�ماك مؤخرا ،فيما أكدت
سعيها لخفض األسعار خالل األيام املقبلة.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة ،مه�دي الجب�وري ،يف
ترصيح صحفي ،إن «ارتفاع أسعار األسماك
جاء لوج�ود إصابات موس�مية وأيضا زيادة
الطلب مع ش�ح للمنت�ج يف بعض الفرتات ما
أدى اىل رفع األس�عار اضافة اىل ارتفاع أسعار
اللقاحات واألدوية واالعالف».
وأضاف الجبوري ،أن «ميزانية وزارة الزراعة
ضم�ن قانون الدع�م الطارئ لالم�ن الغذائي
ستدعم أعالف االسماك ما سيؤدي اىل خفض
كلف�ة اإلنت�اج وتقليل األس�عار خلال األيام

املقبلة».
ويف وق�ت س�ابق ،أك�دت وزارة الزراع�ة،
تخصيص أموال للمساهمة بتخفيض أسعار
الدواجن ،واألسماك يف البالد.
وقال املتحدث باس�م الوزارة هادي هاشم ،يف
ترصيح للوكالة الرس�مية تابعه «ناس» (16
حزي�ران  :)2022إن «ارتفاع أس�عار الدجاج
يقرتن بارتفاع أس�عار األعالف س�واء داخل
العراق أو خارجه ،ألن األعالف زادت أسعارها
ً
عاملي�ا فيما يرتبط ارتفاع أس�عار األس�ماك
بتوج�ه املواطنين القتنائه�ا لتخوفه�م من
اللحوم الحمراء بعد تسجيل إصابات بالحمى
النزفية».
وأض�اف هاش�م ،أن «وزارة الزراع�ة قام�ت
بتطبيق ق�رار مجلس الوزراء الداعي القايض

انخفاض واردات العراق النفطية بنسبة
 6.5باملئة يف متوز
بغداد  /المستقبل العراقي

انخفضت واردات العراق النفطية بنس�بة  %6.5يف ش�هر تموز املايض وفقا
لرشكة تسويق النفط العراقية «سومو».
وبحس�ب إحصائية صدرت عن سومو ،فإن «واردات العراق النفطية لشهر
تموز البالغة  10مليارات و 608ماليني انخفضت بمقدار  746مليون دوالر
وبنس�بة  %6.57مقارنة بش�هر حزيران التي بلغت فيها الواردات 11.354
ملي�ار دوالر وبنس�بة  %7.57عن ش�هر ايار املايض البالغ�ة  11.477مليار
دوالر».
واضافت ان «انخفاض الواردات جاءت نتيجة انخفاض معدل سعر الربميل
النفط الواحد لشهر تموز والذي بلغ  103.60دوالرات مقارنة بشهر حزيران
الذي بلغ  112.209دوالراً».
واعلن�ت وزارة النف�ط يف األول م�ن ش�هر آب الج�اري عن مجم�وع كمية
الصادرات من النفط الخام لشهر تموز التي بلغت  102مليونان و 385الفا ً
و 49برميالً ،بإيرادات بلغت  10.608مليارات دوالر .

الرتبية :امتحانات السادس لـم خترتق
واختذنا نظام إخفاء عايل املستوى
بغداد /المستقبل العراقي
أكدت وزارة الرتبية ،أمس الس�بت،
انه�ا ل�م تس�جل أي خ�رق خلال
امتحان�ات الس�ادس االع�دادي،
مؤك�دة يف الوق�ت نفس�ه اتخاذها
نظام إخفاء عايل املستوى.
وق�ال عضو هيئة ال�رأي يف الوزارة
قي�س الكالب�ي إن «التع�اون م�ع
االجه�زة االمني�ة خلال امتحانات
الدراسة االعدادية كان عىل مستوى
ع�ايل م�ن املس�ؤولية حي�ث انه�ا
كان�ت تراف�ق الك�وادر الرتبوية يف

اس�تالم االجهزة من اللجنة الدائمة
لالمتحان�ات ثم تحول اىل الخزائن»،
مبين�ة أن ه�ذه العملي�ة «تت�م
بمش�اركة االم�ن الوطن�ي والدفاع
والداخلي�ة وم�ن دون تس�جيل اي
خرق بهذا الشأن».
واض�اف ان «النظام املتبع يف اخفاء
ورسية اسماء الطلبة عايل املستوى،
حيث ان الدفات�ر االمتحانية مغلقة
ويك�ون هن�اك رموز وك�ودات مع
الكونرتول والدفرت اليعرفها او يعلم
بآلي�ة عماه�ا اي ش�خص لضمان
حقوق الطلبة».

بفتح االس�ترياد للمنتج�ات الزراعي�ة ،ومن
ضمنه�ا األس�ماك النهري�ة والبحرية وبدون
إجازة اس�ترياد للحفاظ عىل خفض األسعار
بما يتالءم مع دخل الفقراء».
ولف�ت إىل أن «وزارة الزراع�ة أدرج�ت فق�رة
مالية كتح�رك حكومي لدعم أعالف الدواجن
واألس�ماك يف قانون األمن الغذائي الطارئ»،
معرب�ا ً عن أمله يف أن «تس�هم ه�ذه الفقرة
بخفض اإلنتاج املحيل لألسماك والدجاج ،األمر
ال�ذي س�يؤدي إىل خفض األس�عار املحلية».
وأكد هاش�م أن «وزارة الزراعة غري مسؤولة
عن فرض تس�عرية عىل امل�واد الغذائية ،ومن
يمتلك صالحية محاسبة املخالفني هي وزارة
الداخلي�ة ،والجهات األمني�ة يف حال تم وضع
تسعرية عىل املواد».

العراق ثالث ًا من بني األسواق
اخلمس الرئيسية يف استرياد
السلع اإليرانية غري النفطية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مصلحة الجمارك اإليرانية ،أمس الس�بت،
أن الع�راق ّ
حل باملرتبة الثالثة من بني أكثر الدول
إستريادا ً للسلع غري النفطية اإليرانية.
ج�اء ذلك وفقا مل�ا أعلنه يف بيان املتحدث باس�م
مصلحة الجمارك االيرانية روح الله لطيفي الذي
قال إن التجارة غري النفطية للبالد قد المس�ت 9
مليارات دوالر يف شهر « تري» ،رابع شهور السنة
املالية اإليراني�ة الجارية املنتهي  20يوليو/تموز
.2022
ووفق�ا للمتح�دث ف�إن التج�ارة الخارجية غري
النفطية س�جلت اكثر م�ن  10ماليني طن بنحو
 9مليارات دوالر بني ايران وس�ائر الدول ،بزيادة
سعرية  19باملئة وانخفاض كمّي  8باملئة.
كما أش�ار إىل أن الصادرات غري النفطية االيرانية
يف الش�هر املذك�ور ق�د بلغت نح�و  8ماليني طن
بقيم�ة تجاوزت  4مليار دول بنمو كمي  2باملئة
وسعري  24باملئة.
وأردف لطيف�ي بالقول إن واردات ايران تجاوزت
 3ماليين ط�ن بنح�و  5ملي�ارات دوالر ش�ملت
غالبيتها الس�لع االساس�ية واألدوي�ة واالعالف،
حيث انخفضت كميا  26باملئة وزادت سعريا 15
باملئة.
ويف الس�ياق ن�وه متحدث الجمارك اىل األس�واق
الخمس الرئيس�ية للصادرات االيرانية يف الش�هر
الراب�ع م�ن الس�نة املالي�ة الجاري�ة املنتهي 20
يوليو/تموز  ،2022موضحا أن الصني استوردت
نحو  1.5مليار دوالر من الس�لع ،واالمارات 619
مليون�ا ،والعراق  574مليونا ،وتركيا  323مليونا
والهند  143مليون دوالر.
وباملقابل أكد أن االمارات صدرت س�لعا اىل ايران
بنحو  1.5ملي�ار دوالر والصني أكثر من  1مليار
دوالر وتركيا  514مليونا والهند  347مليونا ،فيما
احتلت روسيا املرتبة الخامسة بالرتتيب بدال عن
املانيا بتصدير  205ماليني دوالر اىل البالد.

التي يس�لكها الزائرين فضال عن تقس�يم املدينة اىل عدة
اطواق امنية».
واضاف ،ان «هناك عمليات استباقية قبل تطبيق الخطة
الخاصة بش�هر مح�رم الحرام وت�م اس�تخدام االجهزة
الفني�ة والتقنية وهناك دور كبير لكامريات املراقبة عىل
الط�رق الخارجي�ة وعم�وم املحافظ�ة حي�ث ترصد تلك
الكاميرات املتهمني والعجالت املخالف�ة فضال عن رصد
االماكن التي فيها زخما مروريا لتوجيه املفارز املرورية»،
مؤك�دا االس�تعداد التام التخاذ كافة االج�راءات من اجل
احياء الزيارة.

اجلمعيات الفالحية توجه طلب ًا عاج ًال
إىل احلكومة بشأن الثروة احليوانية
بغداد  /المستقبل العراقي
وجّ ه اتح�اد الجمعيات الفالحية يف العراق
طلبا ً لرئي�س الحكومة العراقية مصطفى
الكاظمي بالتدخل العاجل بعد نفوق أعداد
كبيرة م�ن امل�وايش ،الفتا اىل ع�دم وجود
اس�تجابة م�ن الجه�ات املعني�ة لدعوات
توفري األعالف الالزمة للمربني.
وق�ال رئيس االتحاد ،حس�ن التميمي ،إن
«الث�روة الحيواني�ة يف الع�راق تعاني من
نق�ص يف األعلاف واألدوي�ة ،م�ا أدى إىل
ٍ
هلاك أعداد كبيرة من امل�وايش ،وخاصة
يف محافظ�ات كربالء وباب�ل واملثنى وذي
قار».
وأضاف التميم�ي« ،وبناء عىل ذلك وجّ هنا
مخاطب�ات عدي�دة للمطالب�ة بتوفير
األعلاف الالزمة إىل املربين ،لكن ال توجد
أي اس�تجابة لتل�ك الدع�وات س�واء م�ن
الحكوم�ة أم م�ن ال�وزارات ذات العالقة،

حتى أمست الثروة الحيوانية يف خطر كبري
يهدد وجودها».
وأش�ار رئي�س االتح�اد إىل أن «انق�راض
الث�روة الحيواني�ة يف البلاد ،س�يؤدي إىل
كارثة انس�انية كبرية ،كما س�تؤثر سلبا ً
على االقتص�اد العراق�ي ،حي�ث س�تلجأ
البلاد إىل االس�ترياد لس�د احتياجاتها من
املوايش».
وتاب�ع التميم�ي« ،لذل�ك نؤك�د وبش�كل
مس�تمر على رضورة االنتب�اه للث�روة
الحيوانية ،وأن تقوم الوزارات ذات العالقة
ومجلس ال�وزراء بإقرار قان�ون أو منحة
طوارئ من أج�ل رشاء االعالف وتوزيعها
عىل املربني ،وبأرسع وقت ممكن».
واختت�م التميم�ي حديثه بالق�ول« :أدعو
رئيس ال�وزراء للتدخل العاج�ل ،من أجل
توفير األعالف إىل مربي الث�روة الحيوانية
يف املحافظ�ات املتضررة ،الت�ي أصابه�ا
الجفاف نتيجة شح املياه فيها».

الصناعة تنفي نشوب حريق يف رشكة كربيت املرشاق
بغداد /المستقبل العراقي

نفـت وزارة الصناعة واملعادن نشوب حريق يف الرشكة العامة لكربيت املشـراق .
وأوضـ�ح املكت�ب اإلعالمي لل�وزارة ان ما حدث م�ن حرائق داخل الرشك�ة أمر طبيعي
نتيجة التعامُ ل مع مواد قابلة لإلش�تعال بسبب اإلحتكاك أثناء عمليات الطحن للكربيت
وتكسيره بواس�طة مُ عدات ثقيلة ُتس�تخدم لهذا الغ�رض  ،مؤك�دا ً ان الرشكة أتخذت
كاف�ة التدابري واإلجراءات اإلحرتازية وقامت بتهيئة س�يارات إطفاء مُ تكاملة مع تواجد
الحراسات يف مواقع العمل وبمُ تابعة مُ ستمرة من ِقبل إدارة الرشكـة .
و ُيجـ�دد املكتب اإلعالمي دعوته إىل املؤسس�ات اإلعالمي�ة واإلعالميني إىل توخي الدقة يف
نرش وتداول مثل هكذا أخبار والرجوع إىل املصادر الرسمية يف الـوزارة.

احلبوب تعلن تأمني احلنطة حتى نيسان من العام املقبل
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العام�ة للحب�وب ،أمس
الس�بت ،عن تأمني كمي�ات الحنطة حتى
نيسان من العام املقبل .2023
وق�ال مع�اون مدي�ر عام الرشك�ة حيدر
ن�وري إن «نوعي�ة الحنطة الت�ي ينتجها
العراق من االنواع املمتازة ،وعىل الرغم من

زراعتها وقرب انتهاء املوس�م التس�ويقي
اال اننا سنحتاج اىل االسترياد».
واض�اف« :ت�م توفير اول مبل�غ مايل من
قان�ون الدع�م الغذائي الط�ارئ ويف االيام
املقبل�ة س�يتم رشاء وجبات م�ن الحنطة
املس�توردة وخلطه�ا باملحلي�ة الكم�ال
الكميات املطلوبة حتى ش�هر نيس�ان من
العام املقبل».

الكهرباء تعلن دخول طاقات
انتاجية جديدة للخدمة خالل ايام
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرباء ،أمس الس�بت ،عن دخول طاقات انتاجي�ة جديدة للخدمة خالل
االيام املقبلة .وقال املتحدث باس�م الوزارة احمد العبادي« ،سنش�هد خالل االيام املقبلة
دخ�ول طاقات انتاجية جديدة ملنظوم�ة الطاقة كالوحدة الثاني�ة بمحطة صالح الدين
و محط�ة ع�كاز الغازية وبعض الش�اريع التي س�تدخل للعمل» .واض�اف ان «الوزارة
مس�تمرة بخطته�ا يف ادخال ال�دورات املركبة لجمي�ع املحطات الغازي�ة وماضية ايضا
بمشاريع الطاقة الشمسية وفقا لخطة الوزارة ومشاريع الربط الكهربائي».

والكلي�ات العراقي�ة س�جلت تنافس�ها
املتصاعد يف التصنيفات العاملية التي منها
تصنيف شنغهاي (Global Ranking of
 )Academic Subjectsالذي ظهرت فيه
جامعة بغداد ضمن تخصص الهندس�ة
الكيماوية وتصنيف ( )The Timesالذي
تتواجد فيه حاليا أربع جامعات وتصنيف
( )QSال�ذي تتواجد فيه خمس جامعات
وتصني�ف ( )Scimagoالذي تتواجد فيه
اثنت�ان وعشرون مؤسس�ة وتصني�ف
( )Greenmetricال�ذي دخل�ت فيه�ا
ست وس�تون جامعة وكلية عراقية وتصنيف
 URAPالذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية
ويضاف له�ا تصني�ف ( )Webometricsالذي
سجل حضور وتنافس تس�ع وثمانني جامعة
وكلية عراقية».

محلة لتنظيف طرق املواكب يف الساموة
بعنوان «أنا حسيني ..أنا نظيف»
المثنى  /المستقبل العراقي
نظم�ت مجموعة ش�بابية يف املثنى ،حملة لتنظي�ف الطرق التي
تش�هد إقامة املواكب واملجالس الحسينية من النفايات بالتعاون
مع بلدية السماوة وذلك خالل أيام عاشوراء.
وق�ال عدد م�ن املش�اركني ان الحملة التي أطلق عليها اس�م»أنا
حس�يني  ..أنا نظيف»انطلقت منذ األول من ش�هر محرم الحرام
وستستمر حتى العارش منه.
وأضاف�وا أن الحملة التي يش�ارك فيها العشرات تقوم بتنظيف
كافة الط�رق واملناطق إلزال�ة النفايات ومخلف�ات الطعام الذي
يق�دم للزائرين م�ن قبل يف ش�ارع املواكب أثن�اء إقامة مجالس
العزاء أحياءا ً لذكرى عاشوراء اإلمام الحسني (ع).

املنافذ تضع آلية شاملة الحتواء اعداد
الزائرين القادمني اىل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية ،عن وضعها آلية ش�املة إلحتواء
اع�داد الزائري�ن املتوق�ع قدومه�م بكمي�ات كبيرة اىل الع�راق
للمشاركة يف زيارة أربعينية االمام الحسني {عليه السالم}.
وق�ال مدير إعالم املنافذ علاء الدين القيسي إن «منفذ املنذرية
الحدودي رشقي دياىل س�يكون احد املنافذ الربية التي س�يتم من
خاللها تفويج الزوار االيرانيني للمشاركة يف زيارة اربعينية االمام
الحسني {عليه السالم}».
واضاف« :كان لدينا خالل االسبوع املايض اجتماع موسع بحضور
رئيس هيئة املنافذ باالضافة اىل نائب قائد العمليات املشرتكة من
اجل وضع الية ش�املة الحتواء االع�داد الكبرية من ناحية تامني
االج�راءات االدارية والفنية والدعم اللوجس�تيي يف النقل وتأمني
الطريق من واىل محافظه كربالء املقدسة».

الرافدين يعلن حصيلة القروض املمنوحة
يف النصف االول من 2022
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف مرصف الرافدين حصيلة القروض التي منحت للمواطنني
خالل النصف األول من العام الحايل .2022
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،إن «الق�روض الت�ي منحه�ا وانجزه�ا للفرتة من
 2022/1/1ولغاي�ة  2022/6/30بلغ�ت  1567قرض�ا تنوعت
مابين الق�روض العقارية وق�روض الرتمي�م والتاهيل وقروض
اس�كان املواطنني وقروض املش�اريع الصغرية وقروض التمويل
والبحوث العلمية وقروض املذاخر الطبية».
واش�ار املصرف اىل انه «تم منح  44قرض�ا عقاريا و 141قرضا
للرتمي�م والتاهيل و 28قرضا الس�كان املواطنني الـ( 50مليون)
و 34قرض�ا للبح�وث العلمي�ة و  1319قرضا لتمويل املش�اريع
الصغرية واخرون لقرض املذاخر الطبية».

إعادة تشغيل حمطات
النارصية املركبة والغازية
بغداد  /المستقبل العراقي
أقدم�ت محط�ة كهرب�اء النارصية أمس الس�بت ،عىل تش�غيل
املحط�ة املركبة بالكامل باالضاف�ة اىل املحطة الغازية بعد توقف
دام اكثر من  9ساعات.
وذك�ر موقع ذي ق�اري ،ان «املحطة ّ
املركب�ة واملحطة الغازية يف
النارصية تم تشغيلهما وربطهما بالشبكة الوطنية».
واض�اف ان «العم�ل الحايل جار عىل تش�غيل محط�ة النارصية
الحرارية للوحدتني الثالثة والرابعة  ،بعدها يتم تش�غيل الوحدات
االخرى».
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حمافظ نينوى
جلنة البيع واالجيار
الثانية يف بلدية برطلة

حمافظ نينوى
جلنة البيع واالجيار
الثانية يف بلدية القوش

اعالن اول ( )28والصادر يف 2022/8/3

اعالن اول ( )26والصادر يف 2022/8/3

اشارة اىل كتابي مديرية بلدية برطلة املرقمني ( )1683يف 2022/6/23
و 2010يف  2022/7/28تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة
ملكيتها اىل مديرية بلدية برطلة وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ( )2013وبطريقة املزايدة العلنية
فعلى الراغبين بااليجار مراجع�ة مديرية بلدية برطلة وخلال مدة ( )30يوم تبدأ م�ن اليوم التايل
لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغ�ة ( )%50من القيمة املقدرة
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن
واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة
(ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري
امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمل�ه فرق البدلني وكافة املصاريف االخ�رى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل
مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه
يعد املس�تاجر ن�اكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزاي�دة يوم (الثالثاء)
املصادف  2022/9/6يف مديرية بلدية برطلة الساعة ( )10العارشة صباحا
ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة يف املوعد
واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط

اشارة اىل كتاب مديرية بلدية القوش ـ قسم االمالك املرقم ( )428يف 2022/6/26
تعل�ن اللجنة اعاله ع�ن تأجري العقارات املدرج�ه تفاصيلها يف ادن�اه والعائدة ملكيتها
اىل مديري�ة بلدي�ة القوش وفقا الحكام القانون ( )21لس�نة ( )2013وبطريقة املزايدة
العلنية فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية القوش وخالل مدة ( )30يوم تبدأ
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة
( )%50من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي
بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل م�دة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق
قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حس�اب
الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة
اماناته وعدم الس�ماح له بالدخ�ول باملزايدة مجددا مع عدم ج�واز التنازل عن االحالة
وبخالف�ه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق بحق�ه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون
املزاي�دة ي�وم (الثالثاء) املص�ادف  2022/9/6يف مديرية بلدية القوش الس�اعة ()12
الثانية عرش ظهرا
ويف حال�ة مصادفة الي�وم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يح�ول دون اقامة
املزاي�دة يف املوعد وامل�كان املذكور تؤجل املزاي�دة اىل يوم عمل الذي يلي�ه يف نفس املوقع
اعاله
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط

ت
1
2
3

نوع العقار ورقمه
ساحة وقوف السيارات
الدكاكين المرقمة ( 1و3و6و7و8و9و14و23و)202
الدكاكين المرقمة ( 203و205و)206

4

الدكاكين المرقمة (76و78و79و80و81و82و83و84و85و86و87و)88

5
6
7
8
9
10
11

الدكاكين المرقمة ( 63و64و65و66و67و68و69و70و71و72و73و74و75و93و
99و100و101و102و103و104و105
المحالت الحدادة المرقمة (468/8و468/13و468/30و)468/31
مخبز تنور
حديقة
حديقة
شاشة
ساحة غاز

رقم القطعة والمقاطعة
20/522
 78/468حي الصناعي
 70/468حي الصناعي
 2/435م  75برطلة
الغربية
 357برطلة القديمة

ت

نوع العقار ورقمه

رقم القطعة والمقاطعة

 395/17حي التحرير
 270/6حي السالم
 524برطلة القديمة
6/598
2/5

1

الدكاكين المرقمة (1و)38

 5/166م  163القوش الشمالية

2

الدكان المرقم ()4

 2/151م  68البيادر وجوار القوش

3

مقهى شعبي

 2/151م  68البيادر وجوار القوش

4

كازينو البلدية

 147م  68البيادر وجوار القوش

املهندس
رعد عيل نجم
مديرية بلديات حمافظة نينوى

املهندس
رعد عيل نجم
مديرية بلديات حمافظة نينوى

حمافظ نينوى
جلنة البيع واالجيار
الثانية يف بلدية احلمدانية

حمافظ نينوى
جلنة البيع واالجيار
الثانية يف بلدية خممور

اعالن اول ( )27والصادر يف 2022/8/3

اعالن اول ( )25والصادر يف 2022/8/3

اشارة اىل كتاب مديرية بلدية الحمدانية ـ قسم االمالك املرقم ( )1717يف 2022/7/18
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل
مديري�ة بلدي�ة الحمدانية وفقا الحكام القانون ( )21لس�نة ( )2013وبطريقة املزايدة
العلني�ة فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية الحمدانية وخالل مدة ( )30يوم
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة
( )%50من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي
بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل م�دة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق
قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حس�اب
الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة
اماناته وعدم الس�ماح له بالدخ�ول باملزايدة مجددا مع عدم ج�واز التنازل عن االحالة
وبخالف�ه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق بحق�ه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون
املزايدة يوم (الثالثاء) املصادف  2022/9/6يف مديرية بلدية الحمدانية الس�اعة ()10
العارشة صباحا
ويف حال�ة مصادفة الي�وم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يح�ول دون اقامة
املزاي�دة يف املوعد وامل�كان املذكور تؤجل املزاي�دة اىل يوم عمل الذي يلي�ه يف نفس املوقع
اعاله
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط

اشارة اىل كتاب مديرية بلدية مخمورـ قسم االمالك املرقم ( )700يف 2022/7/24
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيله�ا يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية
بلدية مخمور وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ( )2013وبطريقة املزايدة العلنية فعىل الراغبني
بااليجار مراجعة مديرية بلدية مخمور وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن
بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري
املزاي�دة يف الي�وم االخير من م�دة االعالن ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور نرش االعالن
واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل
مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن
ع�ن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكاف�ة املصاريف االخرى املرتتبة عىل
ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل
عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون
املزايدة يوم (الثالثاء) املصادف  2022/9/6يف مديرية بلدية مخمور الساعة ( )12الثانية عرش
ظهرا
ويف حال�ة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يح�ول دون اقامة املزايدة يف
املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت
1
2
3
4
5
6
7

نوع العقار ورقمه
المطاعم المرقمة (1و)2
قاعات المرقمة (1و)2
غسل وتشحيم المرقمة (1و2و)3
كراج رقم ()1
كراج رقم ()8
الدكاكين المرقمة (25و)26
الدكان المرقم ()5

المساحة
كل حسب مساحته
كل حسب مساحته
كل حسب مساحته
كل حسب مساحته
كل حسب مساحته
كل حسب مساحته
كل حسب مساحته

رقم القطعة والمقاطعة
جزء من القطعة 35/2
جزء من القطعة 35/2
جزء من القطعة 35/2
جزء من القطعة 35/2
جزء من القطعة 1/1430
جزء من القطعة 1/1430
جزء من القطعة 35/2

غسل رقم (2و3و)4

كل حسب مساحته

جزء من القطعة 35/2

المعارض المرقمة من () 7 – 1
مخزن

كل حسب مساحته
كل حسب مساحته

جزء من القطعة 35/2
جزء من القطعة 35/2

ت

نوع العقار ورقمه

رقم القطعة والمقاطعة

1

الدكان المرقم ()15

 1/520م قره قوش

2

الدكان المرقم ( )85

 1656م قره قوش

8

3

الدكاكين المرقمة ( 111و112و)114

 116/2م  154مارقرياقوس بشموني

9
10

املهندس
رعد عيل نجم
مديرية بلديات حمافظة نينوى

املهندس
رعد عيل نجم
مديرية بلديات حمافظة نينوى
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www.almustakbalpaper.net
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

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

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

)Public Tender Announcement for Tender No: 013-PC-22-EBS (2nd Announcement
Provision of Campus Network Coverage and Monitoring System for EBS
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Public Tender Announcement for Tender No: 027-SC-22-EBS
Provision of Fiber Optic Logging Services for 20 Confirmed+10 Optional Horizontal Wells in EBS
Oilfield
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan,
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Campus Network Coverage and Monitoring System for EBS
)Tender No.: 013-PC-22-EBS (2nd Announcement

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 Fiber Optic Logging Services for 20 Confirmed+10 Optional Horizontal Wells in EBS Oilfield
Tender No.: 027-SC-22-EBS

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 to seek ONE contractor who has enough experience and ability to Provide Campus Network
Coverage and Monitoring System for 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 to TWO contractors who have enough experience and ability to provide Fiber
Optic Logging Services for 20 Confirmed+10 Optional Horizontal Wells in EBS Oilfield.

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

Note: 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 Ms. Tanli
tanli@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.

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 Ms. Tanli
tanli@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.

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 16:00 PM, 23rd 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

Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the
th

tender submission deadline 16:00 PM, 5 September 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.

before the deadline mentioned above.

Bidders Proposals shall consist of:

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).

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

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

compiled).

compiled).

C. Bid Bond with a value of 11,600.00 USD.

C. Bid Bond with a value of 70,000.00 USD.

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 information

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.

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

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

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

Contact Person: Ms. Tanli tanli@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.

جملس القضاء االعىل
حمكمة بداءة املوصل

العدد / 5379 /ب2022/

م  /اعالن تبليغ باحلضور

اىل املدعى عليه ( /محمد سالم حاجي عيىس الطائي)  /موصل  /حي
البعث /رقم الدار 159/127
ــــــــــــــــ
291
اق�ام املدع�ي (مدي�ر بلدية املوص�ل اضاف�ة لوظيفته) الدع�وى املرقمة
(/5379ب )2022/ل�دى ه�ذه املحكمة طالبا فيها الحكم بفس�خ عقد
اصحاب املش�اريع الصناعي�ة املش�مولني بقانون االس�تثمار الصناعي
للقطاعين الخاص واملختلط رقم  20لس�نة  1998على القطعة املرقمة
( )2436/156مقاطع�ة  40نين�وى الرشقي�ة لغ�رض انش�اء ( اف�ران
ومعجنات محمد سالم ) لعدم قيامك بتسديد بدالت االيجار املرتتبة بذمتك
والبالغة ( )20,936,591عرشون مليون وتس�عمائة وستة وثالثون الف
وخمس�مائة وواح�د وتس�عون دينار للفترة م�ن  2007/4/12ولغاية
 2021/12/31ولثب�وت مجهولي�ة عنوانك املثبت يف العقد املربم حس�ب
رشح القائم بالتبليغ ( محمد نايف حسن موىس ) بتاريخ 2022/7/25
واش�عار مخت�ار ح�ي املالية (عب�د الحاف�ظ ابراهيم) لذا تق�رر تبليغك
بصحيفتين يوميتني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة ي�وم 2022/8/16
الس�اعة التاسعة صباحا او ارسال وكيال عنك وبعكسه ستجري املرافعة
بحقك غيابيا حسب االصول

القايض
خالد نذير الرضواين

م  /اعالن
بناء عىل طلب املواطن ( بشري رزاق كاظم ) و وكيله
املحام�ي ( عالء عب�د الكاظم الفتلاوي ) الذي يروم
تبدي�ل لقبه وجعل�ه ( الجنابي ) بدال م�ن ( الفتيل )
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة مديري�ة األحوال املدنية
والجوازات واإلقامة يف النجف االرشف قس�م شؤون
( خمس�ة
األح�وال املدني�ة خالل مده أقصاها
عرش يوم ) وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف
الدع�وى وفق اح�كام املادة (  )22م�ن قانون الباقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالم�ر اإلداري املرقم
 24195يف . 2016/6/12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م  /اعالن
بناء عىل طلب املواطن ( حيدر رزاق كاظم ) و وكيله
املحام�ي ( عالء عب�د الكاظم الفتلاوي ) الذي يروم
تبدي�ل لقبه وجعل�ه ( الجنابي ) بدال م�ن ( الفتيل )
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة مديري�ة األحوال املدنية
والجوازات واإلقامة يف النجف االرشف قس�م شؤون
( خمس�ة
األح�وال املدني�ة خالل مده أقصاها
عرش يوم ) وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف
الدع�وى وفق اح�كام املادة (  )22م�ن قانون الباقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالم�ر اإلداري املرقم
 24195يف . 2016/6/12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
قدم املواطن ( عبد الحسين شمخي عامر ) الدعوى
لتبدي�ل ( اللق�ب ) وجعل�ه ( االس�دي ) ب�دال م�ن (
الس�وداني ) فم�ن لدي�ه ح�ق االعتراض على ذلك
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة
عرش يوما وفق املادة  22من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام

وزارة االعامر واالسكان
والبلديات واالشغال العامة
رشكة الفاو اهلندسية العامة

اعالن املناقصة املرقمة ()2022/6

تعلن رشكة الفاو الهندس�ية العامة احدى تش�كيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن اعالن
املناقص�ة املرقمة ( )2022/6الخاصة (بتجهيز مواد الس�يطرة االوتوماتيكية االس�تريادية ملرشوع ماء البغدادي)
وللحص�ول عىل مس�تندات املناقص�ة والرشوط الخاصة به�ا مراجعة مقر الرشكة (قس�م الش�ؤون القانونية )
الكائ�ن يف منطق�ة التاجيات  /مقاب�ل معهد النفط العربي لق�اء مبلغ قدره (  )500,000خمس�مائة الف دينار
غير قابل للرد وعلى الراغبني من الرشكات واملقاولني ذوي االختصاص واملصنفني م�ن الدرجة (الرابعة  /ميكانيك
 /كهرب�اء ) تقدي�م هوية تصنيف الرشكات واملقاولني او هوية غرفة تجارة (درجة  /ممتازة  /س�ارية املفعول ـ
نس�خة اصلي�ة ) عن�د رشاء املناقصة وجلب كت�اب تخويل موقع من قب�ل املدير املفوض للمكت�ب او الرشكة التي
تروم رشاء العطاء مع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة وموعد
غلقها واسم صاحب العطاء ( الرشكة ) ويحتوي بداخله عىل ثالث ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن االول جميع
املستمس�كات املطلوب�ة ويتضمن الظرف الثاني الع�رض الفني ويتضمن الظرف الثالث على العرض التجاري مع
صك مصدق (بقيمة التامينات االولية ) بمبلغ ( )6,000,000س�تة ماليني دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ ملدة
(ثالثة اشهر) من تاريخ الغلق ووصل الرشاء مع تقديم ما يثبت بتنفيذ اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة
مع تقديم الحس�ابات الختامية مصادف عليها من قبل محاس�ب قانوني الخر س�نتني ويودع يف صندوق العطاءات
يف مق�ر الرشك�ة الكائن يف التاجي علم�ا ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات واهمال العطاء غري املس�تويف
للمستمس�كات القانونية املطلوبة وعدم قبول الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني ويتم اعتماد الوكالة الخاصة
باملناقص�ة ويف حالة وجود عذر مرشوع مصدق اصوليا وس�يكون اخر موعد لتقدي�م العطاءات يوم (االحد) املوافق
 2022/8/28الس�اعة الثانية عرش ظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه
ويتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور نرش االعالن ويمكن االطالع عىل موقع الرشك�ة االلكرتوني عىل االنرتنيت
وحس�ب ما مدرج يف ادناه علما ان مبلغ الكفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون (  )600,000,000س�تمائة مليون
دينار عراقي ال غريها
مع التقدير
http: faoco.moch.gov.iq
E-mail: info@faoco.moch.gov.iq

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد/ 2940 :ب2022/
التاريخ 2022/8/1:
اىل املدعي عليه /صدام جار الله عبد الرضا
اعــــــــــالن
اقام املدعي منتظر ميثاق عيل الدعوى املرقمة اعاله
يطلب دعوتك للمرافعة و الحكم بتسديد مبلغ قدره
(ملي�ون و ثالثمائة و خمس�ة و ثمان�ون الف دينار
عراق�ي) عن دي�ن وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
اشعار مختار منطقة حي الجهاد (عماد عطا كردي)
و كت�اب مركز رشطة حي الجه�اد بالعدد  9283يف
 2022/7/18ل�ذا تق�رر تبليغك بمضم�ون عريضة
الدعوى املرقمة /2940ب 2022/و نرش بصحيفتني
محليتني لذا اقتىض حضورك�م يوم  2022/8/16و
يف حال عدم حضوركم س�وف يتم السري يف اجراءات
الدعوى غيابيا بحقكم
القايض
ياسني خضري الدريعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (مهند بلكت
مطل�ك) الذي يطل�ب تبدي�ل اللقب من(عاب�دي) اىل
(عاي�دي) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها ( )15يوم وبعكس�ه سوف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة العامة /
وكالة

أعالن
بن�اء على الدعوى املقام�ة من قبل املدعي (جاس�م
مياح نريوز) الذي يطلب تبديل اللقب من(ربيعة) اىل
(العبي�دي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها ( )15يوم وبعكس�ه سوف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة العامة /
وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /3504ب2022 /1
التاريخ 2022 /8 /2
اىل املدعى عليه رضا مرتىض محمد
اق�ام املدع�ي احمد عباس محم�د الدع�وى البدائية
املرقمة اعلاه والذي يطلب فيها الحك�م بتاديتك له
مبلغ�ا مق�داره ملي�ار دينارعراق�ي بموجب وصل
االمان�ة امل�ؤرخ يف  2022/7/1واملش�غول االداء يف
 2022/7/7ولثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي واش�عار مخت�ار حي الغدير 1
عيل عبد الحسين الدعمي لذا ق�ررت هذه املحكمة
تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني
للحض�ور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم /8 / 11
 2022الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك
أو ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة

املدير العام

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /3755ب2022 /1
التاريخ 2022 /8 /4
اىل املدعى عليه رضا مرتىض محمد
اق�ام املدع�ي احمد عباس محم�د الدع�وى البدائية
املرقم�ة اعاله والذي يطلب فيها الحكم تاييد الحجز
االحتياط�ي على العقاري�ن املرقمين  18306ح�ي
الغدير و  14414حي االمري والحكم بتسديد بدل بيع
العقاري�ن املرقمني اعاله ) ولثب�وت مجهولية محل
إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار
حي الغدير  1عيل عبد الحسني الدعمي لذا قررت هذه
املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
رس�ميتني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املصادف يف
يوم  2022 /8 / 11الس�اعة التاس�عة صباحا وعند
عدم حضورك أو ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1702ب2022/5
التاريخ 2022/8/2
تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد ()2641
يف  2022/7/3ذك�ر ان تاريخ صدور القرار /1702
ب 2022/5يف  2022/5/10والصحي�ح ه�و
 2022/4/10لذا اقتىض التنويه
القايض
حسني ابراهيم وايل

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط ا
التحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الزبيدية
العدد/279 :ب2022/
التاريخ 2022/7/28:
اىل /دار النرش و االعالن
املدعي عليه /أنور محمد جاسم
م/تبليغ
بن�اء على الدع�وى الرشعي�ه املقام�ه و
املرقمة اعاله ضدك من قبل زوجتك املدعيه
(م�روه ثابت كاظم) و الت�ي تطلب فيها
الحك�م بالتفري�ق القضائ�ي و ملجهولية
مح�ل اقامتك و ارتحالك اىل جهه مجهولة
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين
محليتين يوميتين بالحض�ور يف موع�د
املرافعة املص�ادف يف يوم  2022/7/28و
يف ح�ال ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك
قانون�ا س�وف تج�ري االج�راءت بحقك
غيابيا وفق القانون  0مع التقدير
القايض
احمد حامد الكالبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /350ب2022/
التاريخ 2022/8/6
إعـــــــــــــــــــالن
اىل املدعى عليه /منتظر عبد زيد
بتاريخ  2022/2/23اقام املدعي (رياض
احم�د نعم�ه ) ض�دك الدع�وى البدائي�ة
املرقمة /350ب 2022/طلب الحكم فيها
الحك�م بب�دل االيجار البال�غ 3.500.000
ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية
منطقة ح�ي الجامع�ة يف النج�ف املدعو
مهن�د غال�ب العكييل فق�د تق�رر تبليغك
بصحيفتين محليتني يوميتين للحضور
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة
املصادف  2022/8/14الس�اعة التاسعة
ً
صباح�ا وعند عدم حض�ورك أو من ينوب
ً
قانونا فس�وف تجرى املرافعة بحقك
عنك
غياب ًيا و ً
علنا وفق القانون.
القايض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /1154ش2022/
التاريخ 2022/8/6
م  /اعالن
اىل املدعى عليه  /حسني عيل حسن
اقام�ة املدعي�ة (حمدي�ة س�لمان كريم )
الدع�وى املرقمة أعاله امام هذه املحكمة
تطل�ب فيه�ا ( التفري�ق القضائ�ي )
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك
اعالن�ا يف صحيفتين محليتين يوميتين
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد
املرافع�ة املواف�ق  2022/8/11الس�اعة
التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او
من ينوب عنك قانونا فسوف تجري بحقك
املرافعة غيابيا وعلنا وفق القانون.
املعاون القضائي
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صلاح الدين
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العـدد/1017:ش2022/
التاريخ2022/8/4 :
إىل املدعى عليه أبراهيم حمد عيل
أقام�ت املدعية (ش�ذى س�امي جاس�م )
الدعوى الرشعية املرقمة /١٠٧ش٢٠٢٢/
وال�ذي تطل�ب فيه�ا تأيي�د حضان�ه
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب تبليغ
مركز رشط�ة الحوي�ش يف 2022/7/20
وإش�عار املختار( س�عد عبدالل�ه خلف )
مختار منطقـة الحـويش قررت املحكمة
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين محليتين
يوميتني للحض�ور بموعد املرافعة املوافق
 2022/8/28ويف حال�ة عدم حضورك أو
م�ن ينوب عنك قانونا فس�تجري املرافعة
بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
كاظم متعب داود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11719 /
التاريخ 2022/8/3
اعالن
بن�اء على طل�ب املواطن (صب�اح نارص
حسين) الذي يروم تبدي�ل لقبه وجعله
(الحمدان�ي ) بدال من (العمار) فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام
امل�ادة ( )22من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املته�م الغائ�ب ( /م اول علاء توفيق
طارق عيدان الشمري)
مح�ل العمل  /مديري�ة رشطة محافظة
النجف االرشف واملنش�ات قس�م الشؤون
القانونية
العنوان  /النجف حي االسكان
بما انك متهم وفق احكام املادة 1/264/
م�ن ق ع رق�م  111لس�نة  1969املع�دل
وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة
ه�ذا االعالن عىل ان تحضر امام محكمة
قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة خالل
مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب
على التهم�ة املوج�ه ض�دك وعن�د عدم
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا
اس�تنادا الح�كام امل�واد ( 65و  68و )69
م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائية
لقوى االمن الداخيل
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
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السينام أداة تدمري لتحقيق اخلراب الرؤيوي والتحرييض
محمد الحمامصي

ارتياد قاعات الس�ينما ملش�اهدة عروض األفالم،
وكذل�ك ّ
التنقل من مكان إىل آخ�ر ملتابعة عروض
املهرجان�ات ،يرتبط�ان بذكري�ات ش�خصية،
وتج�ارب حياتية وعالقات اجتماعية ،واألهم من
كل ذل�ك أنه يرتب�ط بالذائقة والتجرب�ة الفردية
أيض�ا ،فالس�ينما ف�ن عمي�ق التأثير يف الف�رد
واملجموعة عىل حد سواء.
يبح�ث كت�اب “الس�ينما التدمريي�ة” للناق�د
الس�ينمائي األمريك�ي آم�وس فوغل يف مس�ألة
تهديم ما هو كائن من قيم ومؤسسات وقوانني،
يف الرشق والغ�رب ،لدى اليس�ار واليمني ،عىل يد
أكثر الفنون قوة وفعالية :الس�ينما ،إنه محاولة
لرص�د جوان�ب الهدم الذي تمارس�ه الس�ينما يف
شتى املجاالت حتى يف ذاتها.
قوة الصورة وفعاليتها وعالقتها املبارشة بالجزء
الكامن تحت عتبة الوعي عند اإلنس�ان ،وقدرتها
املذهلة على تخطي التخوم وممارس�ة تأثرياتها
يف الجماهير ،وانتهاكاته�ا لألع�راف والقوانين
والقي�م ..كل هذا جعل الس�ينما هدفا مكش�وفا
للق�وى القمعية يف املجتم�ع :الدولة ،املحافظني،
أجهزة الرقاب�ة .ولكن يبدو ،وفق�ا لفوغل ،أن ال
القم�ع وال الخ�وف ق�ادران عىل كب�ح االنطالقة
العنيفة نحو سينما أكثر تحررا ،تستكشف فيها
كل املوضوعات املحظورة وتدرس بجسارة ودون
مواربة.
قوة الص�ورة الكت�اب الذي ترجم�ه أمني صالح
أق�رب إىل كتال�وج لألفلام التي كسرت الحدود
الجمالية والجنسية واأليديولوجية ،يتتبع التحول
من التابو إىل الحرية ،ويتكون من أربعة أقس�ام،
يبدأ كل قس�م بنوع مختلف من “سالح التدمري”
القسم األول أسلحة الهدم :تدمري الشكل ،الجمالية
والثورية ،الرسيالية س�ينما الصدمة ،الكوميديا:
طاقة تدمريية ،تحطي�م الحبكة والرسد ،انتصار
وم�وت الكامريا املتحركة ،التحرر من اللغة ،فيما
يتناول القس�م الثاني تدمري املضمون :الس�ينما
السياس�ية يف الغ�رب ،الهدم يف أوروب�ا الرشقية،
س�ينما العال�م الثالث ،أملانيا الرشقية :األس�لوب
الدعائي ،الس�ينما النازية :ش�اعرية رهيبة ،ويف
القس�م الثالث نجد املوضوعات املحظورة :التابو
البصري يف الس�ينما ،الهج�وم على التطهرية،
نهاي�ة املحرمات الجنس�ية :س�ينما اإليروس�ية
والبورنوعرافيا .فيما يضم القس�م الرابع بحوثا
ح�ول :نحو وع�ي جديد :تدمري التدمير ،التدمري
األزيل .وتح�ت كل عن�وان م�ن عناوين األقس�ام
األربعة مقاالت تحليلية قصرية ملا يقرب من 600
فيلم.
يق�ول فوغل “يبدأ اله�دم أو التدمري يف الس�ينما
عندم�ا تغم�ر العتمة صال�ة الس�ينما وينبجس
الضوء من سطح الشاش�ة .إنها نقطة االنطالق
يف مسرية التدمري الطويلة والشاقة ،حيث تصبح
الس�ينما هن�ا مي�دان س�حر تتحد في�ه العوامل
الس�يكولوجية والبيئية لخلق أف�ق مفتوح أمام
الدهش�ة واإليح�اء ،ولتحري�ر العق�ل الباط�ن،

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

إنه�ا املوضع املقدس حي�ث الطقوس العرصية
املتأصل�ة داخل ذاك�رة تمتد جذوره�ا إىل ماض
س�حيق ورغب�ات كامن�ة تح�ت نط�اق الوعي،
تم�ارس يف الظالم وبمعزل عن العالم الخارجي.
إن ق�وة الصورة وخوفن�ا منها ،وتلك الرعش�ة
التي تنتابنا وتشدنا نحوها ،هي أشياء حقيقية
وفعلي�ة ال يمكن إنكاره�ا ،والوس�يلة الوحيدة
التي يمكن أن يدافع بها املرء عن نفسه إزاءها،
ه�ي أن يغمض عينيه ،وألن ه�ذا فعل صعب يف
السينما ،فإنه يظل من دون حماية أو دفاع”.
ويتابع أن منذ اخرتاع السينما والصورة تفرض
س�يطرتها وتثير الرهب�ة والخوف والدهش�ة:
فحني وصل قطار لومبري “فيلم وصول القطار”
إىل تل�ك املحط�ة يف ع�ام  1895متجه�ا مبارشة
نح�و الكاميرا ،رصخ املتفرج�ون وقف�زوا من
أماكنهم خش�ية أن يدهسهم ،اليشء ذاته حدث
م�رة أخرى عندما ش�طر بونويل عين امرأة إىل
نصفين بم�وىس حالقة “فيل�م كل�ب أندليس”
 ،1929وعندم�ا جع�ل كل�وزو املوت�ى يعودون
بش�كل واقعي تماما “فيلم الش�ياطني” ،1955
وعندم�ا ارتكب هيتش�كوك جريم�ة فجائية يف
الحمام ،تح�ت الدش“ ،فيلم س�ايكو” ،وعندما
ذب�ح فرانج�و الحيوان�ات يف املس�لخ “فيلم دم
الحيوانات أو املسلخ” .1947
ويبين فوغ�ل كي�ف أصي�ب الجمه�ور بالدوار
واإلغماء أثناء مش�اهدة أفالم تص�ور العمليات
الجراحية ،وتقيأ أثناء مش�اهدة الوالدة ،ونهض
ثائرا يف حماسة عفوية لدى رؤيته أفالما دعائية،
وذرف الدموع على البطلة املصاب�ة باللوكيميا
والتي تحترض يف مش�هد طوي�ل وممطوط ،كما
شعر بنوع من القلق إزاء وباء الكولريا املعروض
على الشاش�ة نتيج�ة إحساس�ه الداخلي بأنه
مكشوف ومعرض للعدوى.
يف ضوء هذه االستجابات الظاهرة يتساءل فوغل:
ملاذا نعتقد بأن التخيالت التي ال تحىص والتي يتم
ابتكارها يف صمت ورسية يف س�ينما العالم طوال
الس�نوات املاضي�ة ،ه�ذه التخيالت الت�ي تتعلق
بالرغبة الجنس�ية والعن�ف والطموح واالنحراف
والحب الرومانيس ،هي أقل شأنا وفعالية؟
ويضي�ف “ق�ال أندري�ه بريتون ‘يف الس�ينما يتم
االحتف�اء بالطق�وس الرسي�ة العرصي�ة’ ،وهو
بذل�ك يعبر بش�كل جيد ع�ن التق�اء النقيضني:
التكنولوجيا وامليتافيزيقا يف مكان واحد يس�مى
الس�ينما .واالتصال بين العقالن�ي والالعقالني
يتجسد من خالل التحام املتفرج بالشاشة ،وذاك
يف موقع مغلق ومنعزل ،أي يرتبط بش�كل مبارش
بالجوه�ر الحقيق�ي لعملي�ة مش�اهدة الفيل�م.
ذل�ك ألن العملي�ة تس�تلزم وجود صال�ة معتمة،
إفساح املجال لإليحاء ،استسالما شبيها بالتنويم
املغناطييس ،تصعيد الطموحات والرغبات الدفينة
الخفي�ة وإبرازها إىل الس�طح ،كبت االس�تجابة
املربرة منطقيا والس�ماح ب�ردود الفعل املبارشة
والتلقائية”.
تدمري القيم الس�ائدة يتوقف فوغل مع الس�ينما
الس�وفيتية بع�د ث�ورة أكتوب�ر  1917وحت�ى

السنوات األوىل من العرشينات ،مشريا إىل أن نظرة
عام�ة عىل املبادئ السياس�ية والجمالية لبدايات
الس�ينما الس�وفيتية يمكن تلخيصه�ا بوصفها
تدميرا أوليا للش�كل واملضم�ون الس�ينمائيني،
من ناحي�ة املضمون هي ش�كلت رفضا للفردية
والنزعة العاطفية وجمالية فن الطبقة الحاكمة،
باإلضافة إىل الشغف الشديد بالقبض عىل الواقع
وفهم�ه ،وخل�ق الوعي الث�وري ،أما م�ن ناحية
الشكل فقد أبدت رفضا ش�ديدا للمناهج والنظم
التقليدية ،واهتماما عميقا بنظرية الفيلم.
وتن�اول فوغ�ل تأثري وانع�كاس أكث�ر الحركات
جمالية وتدمريية يف القرن العرشين عىل السينما:
الرسيالية ،التعبريية ،الدادية ،هذه الحركات التي
تح�دت الهيولية التي تس�مى املجتمع املؤس�س
واملنظ�م ،لقد خلقت ه�ذه الح�ركات الثالث فنا
فاعال محوال وتدمرييا ،يهدف أساس�ا إىل اجتثاث
القيم املرجعية ملؤسسات أثبتت إفالسها.
وقد كان تأثريها عىل السينما قويا ،وذلك إلمكان
األخيرة أن تح�رف األش�كال واألل�وان والحياة،
وأن تحاكي األحلام وتحرر التداعيات عن طريق
تح�والت الزم�ان وامل�كان ،وأن توح�د األش�ياء
والخلفيات أو تجعلها تتضارب يف سلسلة صادمة
وغير مرغوب فيه�ا ،وأن تهدم امل�كان الذي أثار
الرسياليون الشك حوله من قبل.

إن الس�ينما ق�ادرة يف أقل م�ن الثاني�ة الواحدة
على تصوي�ر ما يكمن تح�ت الوعي أو الكش�ف
ع�ن الفعالي�ة الفنية “اآللي�ة” ملنت�ج الفيلم .إن
اإليلاج الصادم لألش�ياء غري املألوف�ة يف الكادر،
والتج�اوز املتفجر للص�ور املتعارضة بواس�طة
املونت�اج ،والق�درة العجيب�ة على خل�ق وقائ�ع
جدي�دة و”مس�تحيلة” من خالل الطب�ع املركب
والقن�اع وغريه�ا م�ن الوس�ائل التكنيكي�ة .كل
ه�ذا يمي�ز الفيل�م كوس�يط مث�ايل للتحري�ض
اإلنس�اني .لقد أدرك الرسيالي�ون والداديون وإىل
حد م�ا التعبريي�ون ،الطاقة التدمريي�ة الكامنة
يف الكوميديا الس�ينمائية ،لذل�ك أولوها اهتماما
خاصا وتابعوا فعالياتها بجدية تامة.
ويلف�ت إىل أن كل م�ن س�ينيت ،فيل�دز ،األخ�وة
ماركس ،النجدون ،كيتون ،ش�ابلن شكلوا جبهة
أمامية مسلحة بجنون وافر ،تشن هجوما مبارشا
وضاري�ا بأس�اليب ض�د املفاهي�م البورجوازية
ع�ن الكون املنظ�م واملتجانس واملس�تقر .هؤالء
الكوميدي�ون العظام ش�اهرين حيلهم البرصية
يف اجتياحه�م املزل�زل ،يلوث�ون أس�طورة العالم
البورج�وازي وينتهك�ون قيم�ه وعادات�ه بأكثر
األس�اليب صخب�ا وعدواني�ة ،كل رم�وز الطبقة
الحاكم�ة عرض�ة لهج�وم مب�ارش وف�وري .كل
شخص ثري أو يف مركز قوة أو يرتدي بزة رسمية
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اعالن للمرة الثانية
نظرا لعدم حصول راغب يف اإلعالن األول
حساب قانون الدعم الغذائي لسنة  2022وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الكبرية

.1يرس ديوان محافظة واسط  /قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لعمل املرشوع املذكور يف الجدول املرفق ربطا
 .2إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح  ,العدالة  ,املستقبل ( .
 .3فعلى مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني وفقا للتصنيف املذكور يف الجدول والرشكات العامة وكذل�ك الرشكات العربية واألجنبية املتخصصة ممن لها
فرع داخل العراق ومسجلة يف وزارة التجارة يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بـــ ( ديوان محافظة واسط  /قسم العقود ) خالل ( أوقات الدوام الرسمي ) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات واميل القسم cd@wasit.iq
 .4متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة  :املعايري املحددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل) من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها وكذلك املتطلبات املذكورة يف الجدول
املرفق .
.5يت�م تقدي�م تع�د خط�ي بعدم وجود عقود مربمة م�ع الرشكة من أي جهة تعاقدية حكومية ت�م االخفاق يف تنفيذ التزاماتها وادى اىل س�حب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مش�اريع مختلف عليها
ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم تحسم بعد يف كافة املؤسسات الحكومية سواء يف املحافظة او خارجها .
.6عىل الرشكات تقديم ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .
.7املتطلبات القانونية -:
أوال – األهلية  /وتشمل جنسية مقدم العطاء  ،أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا (معلقة أنشطته الجديدة  ،مدرج يف القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الرشكات
املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املش�اركة يف عمليات التعاقدات العامة أو اس�تنادا إىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة  /مجلس االمن للمش�اركة يف املناقصات  ,ال يوجد
تضارب يف املصالح،الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.
ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية (واملسجلة) يف وزارة التجارة/دائرة تسجيل الرشكات تقديم شهادة تأسيس الرشكة داخل العراق و وثائق الرشكة مصدقة اصوليا .
رابعا – كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ( نسخة أصلية  +نسخة مصورة ) نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة إىل محافظة واسط  /قسم العقود.
خامسا – وصل رشاء املناقصة ( نسخة أصلية  +نسخة مصورة ) .
.8على مق�دم العطاء تقديم نس�خ إضافية طبق األصل ع�دد ( )2من العطاءات الخاصة باملناقصة إضافة اىل العطاء األصيل وتكون جميع النس�خ مختومة بختم حي من الرشكة وفقا لاللية املثبتة يف
ورقة بيانات العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعترب مستبعدا ملخالفته رشوط اإلعالن .
.9بعد مراعاه الفقرة  8أعاله بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من تاريخ نرشه بالجريدة الرس�مية بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة واس�ط  /س�كرتري لجنة
فتح العطاءات ) لغاية يوم (االثنني) املصادف  2022/8 /22لغاية الس�اعة  12ظهرا وهو (تاريخ غلق املناقصة) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )450000اربعمائة وخمس�ون الف دينار غري
قابلة للرد ,علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات بالحضور يف العنوان التايل ( واسط  /الكوت  /شارع املحافظة  /بناية ديوان محافظة واسط
 /غرفة لجنة الفتح ) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ( االثنني) املصادف .2022/8 /22
.10يتم رشاء العطاء وتقديمه من قبل املدير املفوض للرشكة حرصا او بموجب وكالة صادره او مجددة بمدة التقل عن  3اشهر من تاريخ صدورها الحد املساهمني .
.11كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ) وباملبلغ املحدد يف ادناه معنون إىل محافظة واسط  /اإلدارة العامة واملحلية (النفقات االستثمارية
) ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون
يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء أو(أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات املش�اركة بموجب عقد مشاركة ) ويجب ان ترسل بكتاب رسمي
مذكور فيه رقم املنصة االلكرتونية ويستبعد العطاء يف حال كون خطاب الضمان غري داخل يف املنصة االلكرتونية .
.12إن مدة نفاذ العطاء ( )90تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان رشاء وثائق املناقصة و تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او بصيغة شهادة تسجيل الرشكة (شهادة
تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها ) كرشط أسايس لرشاء و لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم
ورقم املناقصة .
.13عىل مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك الرشكة
الحسابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام . 2014
.14إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
.15يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية) بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .
.16ال يرتتب اي اثر تعاقدي عىل االعالن اعاله وتلغى يف حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة نتيجة ذلك اإللغاء .
.17مقدم العطاء ملزم بكشف التوازن وترسي إجراءات اإلحالة وان لم يتم التوقيع عىل كشف التوازن من قبل مقدم العطاء .
.18عىل مقدم العطاء ملئ االستمارات الخاصة بالقسم الرابع من الوثيقة وتقديم ما يثبت املعلومات التي تم تدوينها من قبله وتقديمها يف العطاء مع كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله
عىل جميع صفحاتها .
.19يف حالة تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم اس�تيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر اىل الرشيك االخر اس�تنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية
العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد . 24537/7/4
.20يتم تنفيذ املرشوع وفقا للكشوفات الفنية واملخططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات ورشوط ومواصفات .
.21إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
.22يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
.23يعقد املؤتمر الخاص باملرشوع بتاريخ  2022-8-16يف مديرية بلدية الكوت الساعة  10ونص صباحا لذا اقتىض التنويه .
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رقم المناقصة

اسم المناقصة

الكلفة التخمينية (دينار)

مدة االنجاز

مبلغ ضمان العطاء
(دينار)

1

2022-5-33

تطوير وإعادة تأهيل شوارع حي السجاد والمتبقي من
محلة الشباب واالحياء السكنية ليمين ويسار شارع السوق
التجاري وشارع  30المحيط بالمنطقة والشوارع الرئيسية
لحي رمضان مبارك في حي الجهاد في مدينة الكوت

23,404,808,500

 545يوما من
تاريخ المباشرة

234,048,085

الخبرة التخصصية
المطلوبة

18,723,846,800

معدل االيراد السنوي

15,674,780,005

السيولة المالية المطلوبة

3,865,014,248

الخبرة العامة

تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز  3سنوات قبل الموعد النهائي لغلق العطاء

هوية التصنيف
انشائي أولى
كهربائي خامسة

مبلغ بيع وثائق
المناقصة بالدينار
450000

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

“القض�اة ،القساوس�ة ،الرشط�ة ،األباط�رة،
الرؤساء ،سيدات املجتمع الراقي” يصبح مجردا
من رموز وش�عارات القوة والنف�وذ والطموح،
ويكون معرضا ألي اعتداء منظم واسع النطاق
أو انقضاض غواري مباغت.
إن التدمير يش�كل تاب�و الدولة ومؤسس�اتها،
تاب�و الدي�ن ،واملظاهر البورجوازي�ة ،وذلك من
خالل الخ�دع البرصية ،ق�ذف الفطائر ،الوقوع
على املؤخرة ،اإلخفاق امل�ذل ،الهجاء الفظ لكل
يشء ومن دون اس�تثناء :حت�ى مراكز اإلطفاء
واألنوثة .مرة أخرى تثبت الس�ينما أنها مؤهلة
وق�ادرة على تحقي�ق ه�ذا الخ�راب الرؤي�وي
والتحريضي ،فباإلم�كان مضاعف�ة رسيع�ة
ملجرى األح�داث ،ومزج الزم�ان واملكان ،وخلق
املصادفات املستحيلة بشكل واقعي جدا ،وتوفري
درج�ة رسعة متواصلة ،بواس�طة املونتاج ،من
حيل املشهد.
وي�رى فوغ�ل أن املخرجين املعارصي�ن
باس�تغنائهم ع�ن التكوي�ن الثاب�ت والحكاي�ة
الواضح�ة والتسلس�ل املنهج�ي ،يقحمونن�ا
دونم�ا تردد يف ح�دث مفاجئ ،ال يمك�ن التنبؤ
به ،تس�بقنا صورهم دائما ،ويواجهوننا بالرس
والغم�وض ،فيما نحاول بش�كل رسيع وموجع
أن نكيف أنفس�نا م�ع مواقع وأوض�اع جديدة.
يف محي�ط الصال�ة املعتم�ة ،حيث عاملن�ا التام
املفهوم يتألف من مس�احة فضية ،مس�تطيلة
الش�كل ،تعك�س أحداثا برصية عنيف�ة ،تكمن
الصدمة الفيسيولوجية والسيكولوجية الهائلة
يف الحض�ور الفجائي لبيئات غري مألوفة تماما،
األش�ياء الضخم�ة التي تحوم فوقن�ا ،التغريات
املفرط�ة يف األبعاد ،االنتق�االت الرسيعة جدا إىل
درجة يصعب متابعتها ،الحركات الواس�عة عرب
الشاشة ،السيول املتدفقة للصور يف تتابع رسيع
ومتواصل.
ويؤكد أن تدمري القيم السائدة والبنى االجتماعية
يف الس�ينما السياس�ية يأخ�ذ أش�كاال مختلفة:
فمن نقد قضايا خاصة معينة إىل ش�ن هجمات،
تحم�ل طابع�ا دعائي�ا ،على جبهة الس�لطة أو
على نظام دولة م�ا ،ومن التوج�ه اإلصالحي إىل
التوجه الثوري ،ومن اس�تخدام األسلوب املبارش
إىل األس�لوب الالمب�ارش .إن كش�ف األم�راض
االجتماعي�ة أو االضطه�اد االجتماعي وهجاء أو
فضح املؤسس�ات والقادة ،وتس�جيل الرصاع أو
التم�رد .والتحريض عىل العنف الثوري أو التغيري
السلمي ،كلها تش�كل املوضوعات الرئيسية التي
تتناولها السينما السياسية.
انفت�اح س�ينمائي يلفت فوغ�ل إىل أن الس�ينما
العاملية انتقلت خالل الس�نوات املاضية عىل نحو
محت�وم وحاس�م ،م�ن املوضوع�ات املمنوعة إىل
املباحة فيما يتص�ل بالعري ،حيث وجدت أجهزة
الرقابة نفسها يف تشوش كامل نتيجة التعديالت
القانوني�ة والقرارات غري التقليدية ،التي تتخذها
املحاكم بعد مثول أي فيلم جاد وجرئ ،مصحوبا
بضج�ة م�ن قب�ل الصحاف�ة وال�رأي الع�ام ،يف
حرضتها.

م�ا كان مقترصا م�ن قبل عىل األفلام الخاصة
واألندرجراوند ،يف مج�ال العري ،صار اآلن يدخل
كعنرص أسايس يف االتجاه السائد لعملية اإلنتاج
التج�اري الرائ�ع جماهريي�ا ،م�ع مالحظ�ة أن
عرض األماكن الحساس�ة من الجسم “األعضاء
التناس�لية بالتحدي�د” ال يزال ن�ادرا .إننا نجد أن
األكث�ر تزمتا يف ما يتعلق بالجنس هو املجتمعات
الت�ي يفترض فيه�ا أن تك�ون ثورية “روس�يا،
الصين وتوابعهم�ا” وتليه�ا مب�ارشة الحركات
اليس�ارية الوطني�ة التوتاليتاري�ة ،وكل منه�ا
تخاف من الجسد اإلنساني انطالقا من مربراتها
وتفسرياتها الخاصة ،بينما نجد املواقف الليربالية
املتس�اهلة مرتك�زة يف بريطانيا وأميركا والدول
اإلسكندنافية.
ويوض�ح أن املمارس�ات الجنس�ية الطبيعي�ة
املألوف�ة يف الس�ينما واجه�ت صعوب�ات عدي�دة
حتى اس�تطاعت أن تفرض نفسها ،أما األشكال
الجنس�ية األخ�رى فق�د كان قبوله�ا مس�ألة
صعبة ج�دا ومحفوفة ب�االزدراء واالس�تهجان،
حتى املتحررون اعتربوها أش�ياء ش�اذة ال يمكن
تصويره�ا وعرضه�ا ،وه�ذا يرج�ع إىل أنه�م،
مث�ل املحافظني ،لم يقبلوها كأش�كال جنس�ية
مختلف�ة ،وإنم�ا كانحراف�ات أو أش�ياء ش�اذة
وفاس�دة ،وبالتايل رفضوا أن يربئ�وا أولئك الذين
يس�تمتعون بممارس�ة هذه األش�كال من اإلثم
املف�روض عليه�م .إن املعيار الصحي�ح والوحيد
يف املسائل الجنس�ية هو أن ال تسبب املمارسة يف
إيذاء اآلخرين.
وم�ن جه�ة أخرى ف�إن الغري�زة الجنس�ية غري
متحي�زة إىل عملي�ة ميكانيكية خاصة ،س�واء يف
اختي�ار الرشي�ك أو الفعل الجنسي ،وبالتايل فإن
النتيج�ة يف م�ا يتعلق بالل�ذة التي هي إنس�انية
أن يك�ون كل يشء مباح�ا رشيط�ة أن يحق�ق
اإلرضاء واإلش�باع .وهذا التس�اهل الجنيس الذي
ه�و بالتأكي�د مه�دم للع�ادات واألع�راف ،كان
مطلبا أساس�يا للحركة الطليعي�ة ،ومن مظاهر
أيديولوجيته�ا من�ذ ابتدائه�ا ،نظ�را إىل أن هذه
الحرك�ة ه�ي دائم�ا يف حالة حرب ض�د املجتمع
وقيم�ه .وله�ذا الس�بب نش�أت س�ينما الل�واط
“الج�ادة” داخ�ل حرك�ة األندرجراون�د املتقدمة
بمراحل عن السينما التجارية ،والتي كانت تعني
أهداف�ا تعترب يف البداية فاضحة وش�نيعة ،وفيما
بع�د تترشب نوعا م�ا داخل الغاب�ات التي تصبو
إليها السينما التجارية.ويرى فوغل أن من جوهر
التدمير أن يتعرض الذين يقومون به بدورهم إىل
التدمير ،وذلك ألن أي تدمري ،يف معناه األش�مل،
ليس سوى انعكاس لرصاع مادي داخل املجتمع،
تستخدم فيه األطراف املعارضة األدوات الهجومية
والدفاعية معا لحماية نفسها .والفنان التدمريي
يتخذ دائم�ا موقف الخارج على القانون والقيم
والعادات واملؤسس�ات والنظم ،وبتحديد التدمري
كمحاول�ة لتقويض املؤسس�ات الكائنة أو القيم
الس�ائدة ،فإن املدمر يهاجم شيئا منظما وقائما
ويريد أن يستبدله بيشء لم يوجد بعد.

م  /نرش اعالن مناقصة عامة خارجية

تعلن شركة مصافي (الجنوب شركة) عامة عن المناقصة العامة التالية :
PRICE

DESCRIPTION

REQ NO

ITEM

IQD100000

Supply scarified Anode

-2022-E 734
للمرة االولى

1

فعلى الراغبني باالشتراك باملناقص�ة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة  /محافظة البصرة للحصول عىل وثائق
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
 1ـ س�يتم تنفي�ذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية رقم ()2
لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط
 2ـ يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم
املناقص�ة اىل العن�وان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة
ـ الش�عيبة ـ محافظة البرصة  /جمهورية العراق ) يف املوعد املحدد  2022/ 9/11الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة
البرصة املحيل) ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم
لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف
العنوان االتي ( قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية  /االس�تعالمات الرئيس�ية  /رشكة مصايف الجنوب  /رشكة عامة ـ الش�عيبة ـ
محافظة البرصة  /جمهورية العراق يف  2022/9/11الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي
يليه .
 3ـ املبلغ التخميني للمناقصة ( )350,000فقط ثالثمائة وخمسون الف دوالر امريكي
 4ـ تقدي�م كاف�ة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة (تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيان�ات العطاء) ابتداء مع
العط�اء مصادق�ة من قب�ل الجهات املختصة ذات العالق�ة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس�تمارات
املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد العطاء وال تتحمل
رشكتنا اي مسؤولية بذلك
 5ـ متطلبات التاهيل  /عىل مقدم العطاء ان يقدم ادله موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث (معايري
التقييم والتاهيل) من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6ـ تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية
وان تكون موقعة ومختومة
 7ـ تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرتة ال تقل عن ( )120يوما م�ن تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العط�اء التجاري املقدم بالدوالر
االمريكي او اليورو او الدينار العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
 8ـ تقدي�م تأمين�ات اولية (صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ) (بالنس�خة االصلية ابتداء مع العط�اء ) صادر عن مرصف
عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره (  $ )7,000فقط سبعة االف امريكي والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها
اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن ( )28يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
 9ـ ش�مول العم�ال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاول�ة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي
والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق
 10ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
 11ـ جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 12ـ لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون تعويض
مقدمي العطاءات
 13ـ لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
www.SRC.GOV.IQ
ولالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل :
contracts@src.gov.iq
 14ـ عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها
حسام حسني ويل

مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

 7رياضة
العدد ( )2661االحد  7آب 2022

صفقات الدفاع هتيمن عىل املريكاتو العراقي
المستقبل العراقي /متابعة
ش�هد س�وق االنتق�االت
{املريكات�و} العراقي إبرام عدة
صفقات متميزة لفرق الدوري
املمتاز ،التي تعاقدت مع نخبة
من الالعبين املحليني املؤثرين،
من أصحاب الحضور الالفت يف
املوسم املنقيض محليا ودوليا.
ومن بين العديد من الصفقات
املميزة التي أبرمت رسميا ،تربز
صفقات الدفاع التي طغت عىل
املشهد مقارنة بباقي املراكز.
رضغام يف الطلبة
ونجح الطلبة يف ضم الدويل رضغام إسماعيل
من القوة الجوية ،ليعزز قوة الخط الخلفي
للفريق ،خاصة الجبهة اليرسى.
ويمت�از مداف�ع املنتخب العراق�ي بقدراته
الهجومي�ة وانطالقات�ه الرسيع�ة ،إضافة
لقدراته الدفاعي�ة العالية .وبتمثيله الطلبة
يف املوس�م الجدي�د س�يصبح رضغ�ام من

ظفر بخدم�ات «الليربو» مناف
يون�س ،ليعوض غي�اب املدافع
ال�دويل س�عد ناطق ال�ذي رحل
للباطن الس�عودي .وجاء يونس
للرشط�ة متوجا ب�كأس العراق
من فريقه الس�ابق الكرخ ،كما
ش�ارك مع املنتخ�ب العراقي يف
التصفيات املؤهلة لكأس العالم
 ،2022ويف بطول�ة كأس العرب
بالدوح�ة .كما تعاق�د الرشطة
بميزاني�ة خاص�ة م�ع الجناح
أحم�د فرحان الق�ادم من نفط
البرصة.
قاسم يعود للصقور
تع�د صفق�ة انضم�ام صان�ع األلع�اب
محم�د قاس�م لفريق الق�وة الجوي�ة ،من
أبرز صفق�ات الكتيبة الزرق�اء يف املريكاتو
الصيفي .ويعد قاسم من العنارص املؤثرة يف
خط الوس�ط ،وقد أسهم يف تتويج الرشطة
بلقب دوري املوس�م املايض ،كما ش�ارك يف
عدة مناسبات مع منتخب العراق.

القالئل الذين سبق لهم تمثيل جميع األندية
الكبرية يف العراق.
والصفقة الثانية املؤث�رة للطلبة ،تمثلت يف
الظهير األيمن خرض علي ،الذي وقع عقدا
ملوسمني ،قادما من نادي الرشطة.
الرشطة يرمم صفوفه
كس�ب الرشطة حامل لقب ال�دوري إحدى
الصفقات الكبرى يف املريكاتو الصيفي ،إذ

 3تونسيني بالدوري العراقي..
والطرابليس أول الواصلني

مجاهري دورمتوند تطلق
محلة لتمويل صفقة رونالدو

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

ت�وج املالك�م العراق�ي يوس�ف نعي�م
املاجدي ،مساء امس السبت ،بامليدالية
الذهبية ل�وزن  71كغم ،ضمن البطولة
العربية للمالكمة لفئة الشباب ،املقامة
حاليا يف العاصمة املرصية القاهرة.
وتغل�ب املاج�دي يف الن�زال النهائ�ي
على منافس�ه الجزائري غري�ب أحمد،
بع�د أن تف�وق عليه يف الجول�ة الثالثة،
بينما اتس�مت الجولت�ان األوىل والثانية
بالتكافؤ.
ويعد املاجدي املقيم يف الواليات املتحدة
األمريكي�ة ،املمث�ل الوحي�د للع�راق يف
البطولة العربية ،بعد حرمان  13مالكما
عراقي�ا م�ن املش�اركة ،لع�دم منحهم
تأشرية الدخول لألرايض املرصية.

عطوان :وجود إقبال مع يونايتد مفخرة لالعب العراقي
المستقبل العراقي /متابعة
وص�ف أمجد عط�وان ،الع�ب املنتخب العراقي ،مس�اء
الجمع�ة ،تواج�د مواطنه زي�دان إقبال مع مانشستر
يونايت�د ،بأن�ه «مفخ�رة « لالع�ب العراقي.وواص�ل
عط�وان ،العب الش�مال القط�ري ،يف ترصيحاته لقناة
«الكأس»« :البعض لألس�ف حاول أن يخلق مشاكل بني
الالعبني املحليني واملحرتفني ،وهنا أود تأكيد أنه ال توجد
أي فج�وة بني الطرفين ،واملحرتف�ون يف أوروبا إضافة
قوي�ة للمنتخ�ب العراقي».وأض�اف« :أفض�ل امل�درب

المستقبل العراقي /متابعة
وصل املحترف أيمن الطرابليس ،الس�بت ،إىل مدينة أربيل
العراقي�ة ،لتمثي�ل فريقه�ا الك�روي املش�ارك بال�دوري
املمتاز.
وأصب�ح الطرابلسي املحرتف التونيس الثال�ث الذي ينضم
لألندي�ة العراقي�ة خلال االنتق�االت الصيفية اس�تعدادا
للموسم الجديد .2023-2022
واس�تقبل الطرابلسي بحف�اوة لدى وصوله مط�ار أربيل
الدويل ،وكان يف انتظاره أحمد شكر عضو مجلس اإلدارة،
وشوان مامو مرشف الفريق.
وخضع الطرابلسي للفحص الطبي ،تمهيدا لبدء تدريبات
الفريق التي س�تنطلق منتصف األس�بوع الجاري بملعب
فرانس�و حريري ،تح�ت قيادة املدير الفني الس�وري نزار
محروس.
يذك�ر أن األندي�ة العراقي�ة ب�دأت باس�تقطاب املحرتفني
التونس�يني ،بعد نجاح تجربة مدافع نفط الوسط السابق
أحمد بن عم�ار ،إذ تعاقد نادي الق�وة الجوية مع الثنائي
التونسي محمد علي جوين�ي القادم من طالئ�ع الجيش
املرصي ،إىل جانب املدافع غيث معرويف.
وم�ن املنتظر أن يلتحق الجويني ومعرويف بتدريبات القوة
الجوي�ة خلال أيام ،بع�د الوص�ول إىل تس�وية الخالفات
اإلداري�ة بالن�ادي ،الت�ي أدت إىل إيقاف املرحل�ة األوىل من
التحضريات من قبل الجهاز الفني بقيادة قحطان جثري.

وتمكن القوة الجوية من التعاقد مع املدافع
حمود مش�عان ،قادما م�ن الطلبة .ويلعب
مش�عان يف خ�ط الدف�اع ،ويمت�از بقدراته
التهديفية العالية.
تعاقدات نارية
ن�ال أربي�ل حص�ة م�ن الصفق�ات املحلية
املتميزة ،بتعاقده مع جناح الزوراء السابق
مازن فياض.
وق�دم فياض مس�تويات كبرية يف املوس�م
امل�ايض ،كما س�جل ع�دة أهداف حاس�مة
بالدوري املمتاز.
ونج�ح أربي�ل أيض�ا يف التعاق�د م�ع العب
الوس�ط مؤي�د عب�د الباس�ط ،قادم�ا من
ال�زوراء .وعمل�ت إدارة زاخ�و على ترميم
صفوفها بتعاقدات محلية بارزة ،إذ أنجزت
صفق�ة ثنائ�ي املنتخ�ب األوملب�ي العراقي
محمد الباقر ووليد عطية.
أما إدارة ال�زوراء فتعاقدت مع لؤي العاني
صان�ع ألع�اب الق�وة الجوي�ة الس�ابق،
واملوه�وب حس�ن عب�د الكري�م قادما من
الكرخ.

املاجدي حيصد ذهبية بطولة
العرب للشباب باملالكمة

األجنب�ي ،ال�ذي يمتلك فك�را متطورا ،ويس�تطيع نقل
املنتخب العراق�ي إىل العاملية ..أما إذا قل فنيا وخططيا،
فعىل االتحاد العراق�ي التعاقد مع مدرب محيل».وتابع:
«هدفنا املقبل مع املنتخب العراقي ،الوصول إىل مونديال
 ،2026ال س�يما أن مقاع�د آس�يا تمت زيادته�ا ،لذلك
أصبحت حظوظنا قوية يف التأهل الثاني يف تاريخ الكرة
العراقية».واس�تكمل« :طموحي االحرتاف خارج القارة
اآلسيوية ،وسأعمل عىل تقديم األفضل للوصول إىل أندية
أوروبا ..الش�مال أحد أبرز األندية القطرية ،وسعيد جدا
باللعب له ،وجددت العقد ألنني أبحث عن االس�تقرار».

تشيليس يعرض ألونسو عىل برشلونة ضمن صفقة دي يونغ

المستقبل العراقي /متابعة

قال�ت صحيفة «س�بورت» اإلس�بانية إن
تشيليس وبرشلونة يحاوالن بالفعل إغالق
صفقة انتقال فرينكي دي يونغ إىل النادي
اللندني ،وسيتم تضمني الجناح ماركوس
ألونسو يف العملية.
وأك�دت أن الن�ادي اللندن�ي ق�دم بالفعل
ً
عرض�ا مالي�ا بقيم�ة  70ملي�ون ي�ورو،
باإلضاف�ة إىل الظهير األيسر مارك�وس
ألونسو مقابل فرينكي دي يونغ ،وهنالك
قناع�ة بإمكانية التوص�ل إىل اتفاق ،عىل
الرغ�م م�ن أن الالع�ب الهولندي نفس�ه
بحاج�ة إىل اإلقن�اع.ويف حالة ع�دم رغبة
دي يونغ يف الذهاب إىل تش�يليس ،س�يبيع

المستقبل العراقي /متابعة
تمن�ي جماهير بوروس�يا دورتمون�د أنفس�ها برؤي�ة
األسطورة الربتغايل ،كريستيانو رونالدو ،بقميص الفريق
هذا املوسم ،يف ظل التقارير التي تفيد برغبته يف الرحيل عن
ناديه.وبحس�ب موقع «س�بورت  ،»1فإن مشجعي أسود
الفيس�تيفال أطلقوا حملة تمويل م�ن أجل جمع املاليني،
ملس�اعدة الن�ادي على التعاقد م�ع صاح�ب ال 37عاما.
وتهدف الحملة لجمع نحو  40مليون يورو ،وقد كتب أحد
املش�جعني الداعمني لها« :أعزائي مش�جعي البوندسليجا
ودورتموند ،التش�خيص الس�يئ لسيباستيان هالري يجرب
دورتمون�د عىل رفع مس�توى العاصفة».وأض�اف« :بناء
على الوض�ع يف مانشستر ،هن�اك فرص�ة فري�دة لجلب
الالعب األفضل يف العالم  5مرات إىل البوندسليجا».ويبحث
دورتمون�د حاليا عن مهاج�م ،بعد الصدم�ة التي تلقاها
بإصابة العب�ه الجديد ،هالري ،ب�ورم خبيث يف الخصيتني.
وب�دأ بع�ض مش�جعي أس�ود الفيس�تيفال يف االنضمام
للحملة هذا الصباح ،أمال يف جلب رونالدو مللعب س�يجنال
إيدونا ب�ارك ،قبل غلق باب االنتقاالت يف  1س�بتمرب أيلول
املقبل.ويس�عى رونال�دو لالنتق�ال إىل ناد يلع�ب يف دوري
أبطال أوروبا ،هذا املوسم ،بحسب تقارير صحفية عديدة،
وهو ما يتوفر يف دورتموند.

النادي اإلنجليزي ماركوس ألونسو
بأقل من  10ماليني إىل برشلونة كما
ذكرت الصحيفة.وأشارت إىل أنه تم
تحديد عطل�ة نهاية األس�بوع عىل
أنها محطة ملحاول�ة وضع العملية
يف املس�ار الصحيح ،على الرغم من
اعتراف تش�يليس أنه س�يكون من
الصعب للغاية إقناع دي يونغ ،الذي
ال ي�زال يتمس�ك بفكرة االس�تمرار
يف برش�لونة.وذكرت «س�بورت» أن
بيئ�ة دي يون�غ تقوم بعم�ل أرقام
لتخفي�ض راتبه ليكون ق�ادرًا عىل
الحصول عىل مكان يف تش�كيلة برشلونة
ً
ممكنا فسيوافق فرينكي
وإذا لم يكن ذلك
على التح�دث إىل تش�يليس ويمكن إغالق

الصفقة.يف حني ينتظر ماركوس ألونسو
ً
ً
مرتبطا أو
اتفاقا بين الناديني قد يك�ون
غري مرتب�ط بصفقة دي يون�غ.ويف حالة
عدم ذهاب دي يونغ إىل تشيليس ،سيحاول

وس�يلعب ممثل الك�رة العربي�ة الثاني املنتخ�ب املغربي يف
املجموعة الرابعة مع منتخبات الربازيل وأيرلندا وإيران.
وضم�ت املجموع�ة األوىل منتخبات تركيا وهايتي وفرنس�ا
وليبرييا ،بينما س�تلعب املكس�يك م�ع الياب�ان وكولومبيا
وأملانيا.
وس�تلعب إنجلرتا باملجموعة الثالثة م�ع األرجنتني وأمريكا
وإندونيس�يا ،وتواجه إسبانيا منتخبات بولندا وأوزبكستان

أنشيلويت يستعد للسوبر األوريب
بإجراء جديد
المستقبل العراقي /متابعة

بع�د حص�ة تدريبي�ة ش�اقة أول أم�س
الجمع�ة ،رك�زت على الجان�ب البدن�ي
بتدريب�ات مكثف�ة ،قاده�ا املع�د البدني
أنطوني�و بينت�وس ،خف�ف املدي�ر الفني
كارلو أنشيلوتي التدريبات السبت ،قبل 4
أيام من خوض امللكي مباراة كأس السوبر
األوروب�ي ،أم�ام آينرتاخ�ت فرانكفورت
األملاني.
وتم االنتهاء من العمل البدني التحضريي
للموس�م الجدي�د بالفع�ل ،حي�ث ب�ات
الطاق�م الفن�ي لري�ال مدري�د راض ًيا عن
استجابة العبيه.ولليوم الرابع عىل التوايل،
ودون راحة حتى الي�وم األول من انطالق
منافس�ات الليجا اإلسبانية ،أجرى الريال
مرانه يف مدينة فالديبيباس الرياضية.
ورك�ز الفري�ق على التدريب�ات بالك�رة،
عقب عملي�ة اإلحماء عىل العش�ب ،دون

تدريبات مسبقة لالعبني يف قاعة األلعابة
الرياضية ،حسبما ذكر النادي عىل موقعه
اإللكرتوني.
ويعم�ل أنش�يلوتي خلال التدريبات عىل
وض�ع تص�ور لتش�كيل الالعبين ،ال�ذي
سيدفع به يف أول مباراة رسمية.
وت�دل امل�ؤرشات على أن�ه س�يعول عىل
التشكيل ،الذي فاز يف نهائي دوري أبطال
أوروب�ا على ليفرب�ول ( ،)0-1املوس�م
املايض.

البل�وز وبرش�لونة إغلاق عملية
االنتق�ال الخالص�ة والبس�يطة
مقابل أقل م�ن  10ماليني يورو.
وقال�ت «س�بورت» إن الظهير
اإلس�بان ل�م يتوص�ل إىل اتف�اق
كامل مع برش�لونة بشأن عقده
الخاص.وعىل الرغم من كل يشء،
لدي�ه كلمة م�ن نادي برش�لونة
بأنه�م س�يتعاقدون مع�ه ،ويف
األسبوع املقبل ،سيحاولون وضع
كل يشء عىل املسار الصحيح.ويف
الوق�ت الحايل س�ينتظر ألونس�و
يف لن�دن والشيء الوحيد ال�ذي طلبه هو
عدم اللعب لتجنب اإلصابات وألنه يش�عر
بالفعل بالخروج من النادي.

فان دايك يتورط يف خطأ غري مسبوق بالربيمريليج

المستقبل العراقي /متابعة

ارتكب الهولندي فريجيل فان دايك ،مدافع فريق ليفربول،
خط�أ غير مس�بوق م�ع الري�دز يف ال�دوري اإلنجليزي
املمتاز.

وتسبب فان دايك يف ركلة جزاء عىل ليفربول بعدما عرقل
ألكس�ندر ميرتوفيت�ش ،مهاجم فوله�ام ،داخل منطقة
جزاء الريدز.
وكتبت ش�بكة «س�كواكا» لإلحصائيات ،أنه للمرة األوىل
مع ليفربول تمت مراوغة فان دايك وتسبب يف ركلة جزاء

بريلو يسحب قرعة مونديال مبتوري األطراف بمشاركة العراق واملغرب

أس�فرت قرعة كأس العال�م لكرة القدم ملبت�وري األطراف،
عن وقوع املنتخب العراقي يف املجموعة السادسة ،إىل جانب
منتخبات أنجوال وإيطاليا وأوروجواي.
وس�تقام البطولة يف تركي�ا خالل الفرتة بني  30س�بتمرب/
أيلول حتى  9أكتوبر /ترشين األول املقبلني.

وأردف عط�وان« :متحمس جدا ملواجه�ة زمييل ميمي،
يف املب�اراة املقبل�ة التي س�تقام ضمن الجول�ة الثانية،
بني الش�مال والس�يلية ..وقد قدم مهند عيل  20دقيقة
رائعة ،يف ظهوره األول بع�د غياب طويل».وواصل« :يف
حال عودتي للعراق ،س�ألعب مجددا مع الرشطة ،الذي
استطاع بجدارة نيل لقب املوسم املايض».وختم« :أبارك
لزميلي يف منتخب العراق ،أيمن حسين ،عىل تس�جيله
هدفين للمرخي�ة يف مرم�ى الس�د ..كم�ا أن احتراف
الس�وري عمر الس�ومة بالدوري القطري س�يزيد حدة
املنافسة بني املحرتفني ،يف املوسم الجديد».

وتنزاني�ا باملجموعة الخامس�ة.وقال محم�د عدنان رئيس
لجنة كرة الق�دم العراقية ملبتوري األط�راف ،يف ترصيحات
خاصة لـ كووورة ،اليوم الس�بت «ش�اركنا يف تمثيل العراق
بحفل قرع�ة مونديال تركي�ا يف أول مش�اركة عراقية بهذا
املحف�ل العاملي».وأض�اف «القرع�ة أوقعتن�ا يف مجموع�ة
متوازنة م�ع منتخبات أنجوال وإيطاليا وأوروجواي».وتابع
«نتطلع لتحقيق نتائج إيجابية يف هذه املش�اركة التاريخية

لهذه الفئة التي نجح�ت بنيل بطاقة التأهل بعد النجاحات
األخيرة ببطول�ة آس�يا يف إيران».وأوضح «النج�م اإليطايل
أندريا بريلو نجم يوفنتوس وميالن السابق شارك يف مراسم
القرع�ة إىل جانب ع�دة نجوم آخرين م�ن مختلف البلدان».
وخت�م «نتطل�ع لتكون ه�ذه املش�اركة العاملي�ة ،محفزة
للمس�ؤولني عن الرياضة العراقية لدعم املنتخب ومساندته
وتوفري املعسكرات قبل دخول املنافسات الرسمية».

توخيل :أؤمن باخلرافات ..وهذا القميص ملعون
المستقبل العراقي /متابعة
يرى األملاني توماس توخيل ،مدرب تش�يليس ،بأن القميص رقم  9يف البلوز
«ملعون» ،وال أحد من العبيه يريد ارتداء هذا الرقم.وخالل فرتة تواجد رومان
أبراموفيتش ،املالك الس�ابق للنادي ،ارتدى القميص رقم  9كل من :روميلو
لوكاك�و وفرنان�دو توريس وألف�ارو موراتا وجونزالو هيجواي�ن وراداميل
فالكاو وهرنان كريسبو وماتيا كيزمان ،لكنهم لم ينجحوا مع الفريق.وقال
توخيل ،يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة «ذا صن» الربيطانية« :إنه ملعون..

ملع�ون ..الن�اس يقولون يل إن�ه لعنة».وأضاف« :نحن نترك الرقم متاحا
ألسباب تكتيكية ،حتى يأتي الالعبون ويأخذونه ،لم يكن هناك طلب كبري
ً
أحيانا يريد الالعبون تغيري األرقام ،واملثري للدهش�ة أن ال أحد
عىل رقم ،9
يري�د أن يرتديه».وزاد« :كل من قىض ً
وقتا أطول يف النادي يقول يل (كما
تعلم ،كان لدى هذا الشخص القميص رقم  9ولم يسجل..وكان لدى ذلك
نفس القميص ولم يس�جل ً
أيضا)».وخت�م« :إذن لدينا اآلن لحظة ال أحد
يري�د ملس الرقم تس�عة .أنا مؤمن بالخرافات ،ويمكنن�ي أن أفهم ملاذا ال
يريد الالعبون ارتداء القميص ولديهم تفضيالت أخرى».

مشكلة قانونية يف عقد جالتيه مع باريس

المستقبل العراقي /متابعة

يواجه كريس�توف جالتي�ه ،املدير الفن�ي الجديد
لفريق باريس سان جريمان ،مشكلة يف عقده مع
النادي الفرنيس.
وكش�فت صحيف�ة ل�و باريزي�ان الفرنس�ية ،أن
اتح�اد الكرة الفرنيس لم يعتمد بعد العقد الخاص
بجالتي�ه مع الن�ادي البارييس ،بس�بب مش�كلة

قانونية.
وأوضح�ت أن االتح�اد الفرنسي طال�ب جالتيه،
بتحديث رخصت�ه التدريبية املحرتفة ،حيث تنص
اللوائح على حصول املدرب على دبلومة تدريبية
كل  3سنوات.
وأشارت إىل أن كريس�توف جالتيه ،تحرك بالفعل
لتس�وية وضعه ،تمهيدا لتوثيق عقده مع النادي
البارييس.

وأك�دت الصحيفة أن هذه
املشكلة القانونية ،ال تعيق
تواج�د كريس�توف جالتي�ه
على مقاعد الب�دالء يف مباري�ات باريس
بال�دوري .ويس�تهل س�ان جريم�ان مش�واره
بمواجه�ة خ�ارج أرضه أم�ام كلريم�ون فوت،
مس�اء اليوم السبت ،علما بأن جالتيه وقع عقدا
مع النادي ينتهي يف صيف .2024

خالل نفس املباراة بالدوري اإلنجليزي املمتاز.
يذك�ر أن ألكس�ندر ميرتوفيت�ش أيض�ا هو م�ن نجح يف
مراوغ�ة املدافع الهولندي خالل مباراة اليوم ،التي انتهت
بالتعادل اإليجابي  ،2-2ضمن منافسات الجولة األوىل من
الربيمريليج.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2661االحد  7آب 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

محمد عبد الجبار الشبوط

عبد الخالق الفالح

احلل يف احلل ..ولكن

ُ
دع�وت اىل حل الربمل�ان ،وقلت يف مقال
يف وقت س�ابق من هذه الس�نة
عنوان�ه «الحل يف الح�ل» ان هذه هو الحل الديمقراط�ي الوحيد لالزمة
الحالي�ة .وب�ررت حل الربملان بامري�ن هما :اوال ،عدم ف�رز االنتخابات
الغلبية واضحة تس�تطيع تويل الحكم عىل قاعدة اغلبية حاكمة واقلية
معارضة .وثانيا ،فش�ل الربملان يف القي�ام بوظائفه املنصوص عليها يف
الدس�تور ،وهي بشكل اسايس انتخاب رئيس الجمهورية ثم امليض نحو
تش�كيل الحكوم�ة الجديدة .وقلت ان الربملان الح�ايل اضحى عاجزا عن
اخ�راج الدولة من ازمتها الحالية ،وفش�ل يف اداء وظائفه حينما ارتىض
لنفس�ه ان يك�ون ضحية ع�دم االتفاق بني السياس�يني حول مس�ألة
انتخاب رئيس الجمهورية و تشكيل الحكومة الجديدة.
وطبيعي انه حني يتم ح�ل الربملان قبل انتهاء عمره ،فيجب الذهاب اىل
االنتخابات املبكرة ،لكي ال تبقى الدولة بدون سلطة ترشيعية.
ُ
وضعت رشوطا لالنتخابات املبكرة قلت:
لكني
ولك�ي تنج�ح االنتخابات املقرتحة فيما فش�لت في�ه انتخابات العارش
من ش�هر ترشين االول من العام املايض ،فان عىل القوى السياس�ية ان
تخوضها بالية جديدة.
وتتمثل االلية الجديدة بعدد من االمور منها:
اوال ،تقلي�ص عدد الق�وى املتنافس�ة اىل ادنى درجة ممكن�ة .وكمثال
على ذلك ،فان�ي اقرتح عىل قوى االطار التنس�يقي مثلا ان ال تتنافس
فيما بينها يف الدائرة الواحدة ،بحيث تقدم مرشحا واحدا يمثل كل هذه
الق�وى يف الدائ�رة الواحدة .وكذلك تفع�ل قوى التحال�ف الثالثي .هذه
طريق�ة .واذا ارصت الق�وى ان تخوض االنتخاب�ات بطريقة املكونات،
فاني اقرتح ان ال تتنافس القوى الشيعية فيما بينها يف الدائرة الواحدة،
وكذلك تفعل االحزاب السنية واالحزاب الكردية.
وثانيا ،مش�اركة الجميع يف االنتخابات وعدم مقاطعتها او التكاس�ل يف
الذهاب اىل مراكز التصويت.
وثالثا ،حماية االنتخابات من التزوير والتالعب.
بعد أشهر من نرش مقال «الحل يف الحل» تنادي بعض االطراف السياسية
باج�راء انتخابات مبكرة .ولكني لم اؤيد هذه الدعوة ،وقلت يف اكثر من
منش�ور ان هذه االنتخابات املبكرة غري مربرة وغري رضورية .الس�باب
جوهرية منها:
اوال ،ان اج�راء االنتخابات املبكرة يس�تدعي القيام بخطوة قبلها وهي
حل الربملان بطريقة دس�تورية س�ليمة .وتبني املادة  ٦٤هذه الطريقة
بقولها« :يحل مجلس النواب ،باألغلبية املطلقة لعدد اعضائه ،بنا ًء عىل
طلب من رئيس مجل�س الوزراء و بموافقة
طل�ب من ثل�ث اعضائه ،أو
ٍ
ٍ
رئي�س الجمهورية» .وليس عندنا االن اال طريق واحد لحل الربملان وهو
«طلب ثل�ث اعضائه» ذلك ،حيث ال يصح الطل�ب الثاني .وكان بامكان
الكتل�ة الصدرية طلب ذلك ،لكن نوابهم اختاروا االس�تقالة من الربملان
قبل حله .وكان هذا بتقديري عمال خاطئا.
ثاني�ا ،وب�دل حل الربمل�ان بطريقة دس�تورية ،جرى ط�رده من مقره
ع�ن طريق املتظاهري�ن .وكان بامكان املتظاهرين الذي�ن احتلوا مبنى
مجلس الن�واب ان يكتفوا بالتظاهر واالعتصام ام�ام املبنى ،وهذا حق
يكفله الدس�تور برشطه ورشوطه ،ودعوة الن�واب اىل تفعيل املادة .٦٤
وهنا يكون التظاهر نوعا من الضغط الجماهريي الس�لمي عىل النواب،
وهو امر مرشوع دستوريا.
ثالث�ا ،وكان من نتيجة ذل�ك ان البالد دخلت يف حالة من الفوىض تمثلت
بامرين هما :حكومة مس�تقيلة منتهية الصالحية ،وبرملان مطرود لم
يتم حله بطريقة دس�تورية سليمة و تش�تت افراده النواب ايدي سبأ.
ويف مثل هذه الفوىض كيف يمكن تصور اجراء انتخابات مبكرة نظيفة
بعيدة عن الضغوط؟
رابع�ا ،ان حل الربملان بطريقة دس�تورية وامليض اىل االنتخابات املبكرة
يج�ب ان يكون قرارا وطنيا تتخذه االغلبية الوطنية داخل برملان يتمتع
بحرية كاملة ،وليس عن طريق فرضها ،اي االنتخابات املبكرة ،من قبل
طرف عىل االطراف االخرى .وهذا ما لم يتحقق.
يف ظل هذه االوضاع الش�اذة ،حيث يتعذر اجراء انتخابات حرة وعادلة
ونزيه�ة ،يكون من االفض�ل العودة اىل االليات الدس�تورية يف ترش�يح
وتكلي�ف الش�خص ال�ذي يقوم بتش�كيل مجل�س ال�وزراء( ،لدينا االن
مرش�ح االطار التنس�يقي) ،او ،يف حالة تعذر االم�ر االول ،قيام مجلس
الن�واب بفت�ح باب الرتش�يح للمنصب ،ث�م اختيار املرش�ح عن طريق
التصويت التسقيطي ،ليجري تكليفه بعد ذلك حسب االليات الدستورية
املعتمدة.
انها خطوة واحدة فقط يف طريق طويل لالصالح الس�يايس وهو مطلب
متفق عليه ،و اكثر من رضوري.

شكر وتقدير

جتارب الصرب والسياسة
عندما يتحىل االنس�ان بالصرب يعني قدرته عىل قب�ول أو تحمل التأخري أو
املش�قة واملعان�اة من دون أن يتملكه الش�عور بالغضب أو االس�تياء ،هذا
الذي نعرف عنه والذي تعلمناه يف حياتنا ،ان حكم اختالف البرش بتجاربهم
ومحنهم يف الحياة ،تحدد مفهومهم لكلمة الصرب ،والتأمل بالحكمة «الصرب
مفت�اح الفرج» نجد أن الصرب يعترب مدرس�ة ،فهو يقوين�ا ويجعلنا نجدد
من أنفس�نا ،ونظرتنا للكون وألنفسنا؛ بل اإليمان يقوى بالشدائد والصرب؛
وبالصرب نرتق�ي اىل الدرجات اإليمانية العالية ،ونحق�ق مطالبنا الدنيوية
واألخروي�ة ،وتقول االيات القرآنية الكريمة»...إ ِ َّن ُه مَ ْن َي َّت ِق َو َي ْ
صبرِ ْ َفإِ َّن اللَّ َه
لاَ ُيض ُ َ
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عاش تجربة مريرة كلها صرب ومش�قة وتحمل ش�دة الحياة ،نجد أنه فعال
ح�ز يشء يف قلب�ه تجاه مفهوم الصبر والتجارب املؤملة التي لم يس�تطع
أن يتخطاه�ا جعلته يتخذ موقفا دفاعيا إن ل�م نقل موقفا هجوميا ،فهذا
يشء طبيع�ي يف النفس البرشية ،نخاف مم�ا آذينا فيه من قبل ونتمنى أن
ال تك�رر تجربتنا املؤملة ،وكما يقول املثل الكويتي «من عضه الداب ال يأمن
الحبل».
ان املفه�وم الراف�ض للصبر ،وللصرب ح�دود ”كلها ،أعط�ت صبغة خوف
وترقب م�ن أي تجربة مؤملة ،وهذا الخوف هو ما يزعزع إيماننا بأنفس�نا
ويؤثر عىل صربنا وثباتنا عند املحن ،يف كثرية من االحيان تعمق الضغوطات
النفسية ،ككالم الناس الالذع كالسم ،يف األلم واملعاناة ،ليزيد الحياة املادية
والجس�دية معاناة نفس�ية وآالم صعبة .يف أحيان يمك�ن تخطي وتنظيف
الجروح النفس�ية القديمة إذا عرفت مصدرها م�ن قلبك وعملت عىل ذلك،
بحبك للمس�امحة م�ن جرحك ..مما يعطي�ك من قوة ودفع�ة من الطاقة
تعين�ك عىل الصرب ،لذلك يجب املحاولة دائم�ا للتخفيف من حمل الضغوط
النفسية عرب اإلسرتخاء وتصالح مع ذات والصفح عن من أساء إليك لذلك
َ
ُ
َّ
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وال يعتق�د من ان هناك انس�ان تكون حياته اليومي�ة خالية من االنزعاج
والغضب ،لذا الصرب جميل عىل ما ناب من حدث حتى يأتيك الروح والفرج
القريب واالس�تياء جميل عندما يتحىل الصابر بمثل هذه الصفة الجميلة:
ويقول الش�اعر اما يف رسول الله يوس�ف اسوة ..ملثلك محبوس عىل الظلم
واإلف�ك .م�ن املعلوم أن اي ق�راءة طبيع�ة األزمات الناجمة ع�ن تطورات
وأحداث عديدة ومتالحقة ،تساعد كثريا ً يف الوصول اىل االهداف وفك العقد،
وفقا ً للقواعد الحاكمة للرصاع والذي نش�اهده اليوم يف العراق من اسباب
قد تؤدي اىل حدوث فوىض وكوارث الش�املة لعدم الرتيث يف ايجاد الحلول
للمش�اكل وإيجاد تفسير مقنع لها وه�ي يف الحقيقة سياس�ة متهالكة
وجدت ان الكثري منها يعود اىل عدم انتهاج سبيل الحكمة من قبل االطراف
السياسية املتشابكة او االطراف املتنازعة.

كـاريكـاتـير

بالصور ..ضبط جمموعة آثار والقبض عىل حائزها يف محام العليل

حتذير أمني عراقي من رمز «الراوتر»

حذرت الس�لطات األمنية الرعاقية من خط�ورة اعطاء {رمز الراوتر}
لحساب االنرتنت الخاص اىل الغرباء.
ونشرت قيادة رشطة محافظة بابل من «إعط�اء رمز راوتر االنرتنت
املنزيل للجريان او األصدقاء وللغرباء كون هذه الظاهرة تش�كل خطرا ً
كبريا ً عىل صاحب املنزل».
وبينت انه «ويف حالة قيام أي ش�خص بإبتزاز شخص آخر أو تهديده
ع�ن طريق وس�ائل التواصل االجتماعي من ماس�نجر او واتس�اب أو
غريه�ا وهو متص�ل براوتر املنزل فف�ي هذه الحالة يت�م تعقب هذا
الشخص عن طريق عنوان الـ  ipالخاص بالراوتر».
وأكدت رشطة بابل انه «عىل صاحب املنزل أن يثبت أنه ال عالقة له بهذا
الفعل واذا لم يستطيع اإلثبات سوف ترتتب عليه مسؤولية جزائية».
وجددت تحذيرها «بإعطاء الرمز إال ألفراد العائلة واألشخاص املقربني
و املوثوقني».

ألقت قوة من الجيش عىل متهم بتجارة اآلثار
يف محافظة نينوى.
وذكر بيان لوزارة الدفاع «وبنا ًء عىل معلومات
اس�تخباراتية دقيق�ة تفي�د بوج�ود أح�د
األشخاص يتاجر باآلثار يف ناحية حمام العليل

ضمن محافظة نينوى ،خرجت قوة من الفوج
الثالث للواء املش�اة الخامس والسبعني لفرقة
املشاة السادس�ة عرشة وقوة من استخبارات
وأم�ن قيادة عمليات غرب نينوى ،بواجب وتم
نص�ب كمين محك�م له».وأض�اف «نتج عن

اكتشاف علمي مذهل ..كهرباء من عرق االنسان !

أسمى عبارات الش�كر واالمتنان والعرفان واالحرتام والتقدير
املكلل�ة بالورود الطيبة لكل لحظة عناي�ة منك وعىل كل رعاية
طبية تقدمينها من أجيل ومن أجل كل املراجعات ...
اتقدم بش�كري اىل الدكتورة ( مي شوقي ) أخصائية باالمراض
النسائية والتوليد والعقم ...
تمت�زج رعايتك م�ع الكفاءة الطبي�ة العالية فش�كرا لك وعىل
إخالص�ك وحبك فكلمات الثناء والعرفان واالمتنان تقف عاجزا
ولن تستطيع أن توفيك حقك وجميل ما صنعت.
أدام الله عليك الصحة والعافية ومنحك الرقي والتقدم والوصول
إىل أعىل املراتب .

المراجعة
نور محمد محسن

العراقـي

أعل�ن باحث�ون يف جامع�ة «ماساتشوس�تس
أمهريس�ت» األمريكي�ة مؤخرا ً أنهم اكتش�فوا
كيفية هندس�ة غش�اء حيوي يحص�د الطاقة
م�ن الع�رق وتحويلها إىل كهرباء .هذا الغش�اء
الحي�وي ،ال�ذي ت�م اإلعلان عن�ه يف «نيتشر
كومينيكيش�ن» ،لديه القدرة على إحداث ثورة
يف عالم اإللكرتونيات القابلة لالرتداء ،وتش�غيل
كل يشء من املستش�عرات الطبية الش�خصية
إىل اإللكرتونيات الش�خصية.ويقول زياومينج
ليو ،طالب دراسات عليا يف الهندسة الكهربائية
وهندس�ة الكمبيوتر يف كلية الهندسة بجامعة
«ماساتشوس�تس أمهريست» واملؤلف الرئييس
للدراسة« :هذه تقنية مثرية للغاية ،فهي طاقة
خرضاء حقيقية ،وعىل عكس ما يسمى بمصادر
الطاقة الخرضاء األخ�رى ،فإن إنتاجها أخرض
بالكامل ،وذلك ألن هذا الغش�اء الحيوي  -وهو

عبارة ع�ن طبقة رقيقة م�ن الخاليا البكتريية
بسمك ورقة تقري ًبا  -يتم إنتاجه بشكل طبيعي
بواسطة نس�خة مصممة هندس ًيا من بكترييا
جيوباكتر سلفورديوس�ينس».ومن املع�روف
أن اس�تخدام «جيوباكتر سلفورديوس�ينس»
ً
س�ابقا يف «البطاريات
يف إنت�اج الكهرباء قد تم
امليكروبية» لتش�غيل األجهزة الكهربائية ،لكن
مثل هذه البطاريات تتطلب رعاية تلك البكرتيا
بش�كل صحيح وإطعامها نظامً �ا غذائ ًيا ً
ثابتا.

عىل النقيض من ذلك ،فإن هذا الغشاء الحيوي
الجديد ،يمكن أن يوفر ق�درًا كب ً
ريا من الطاقة،
إن لم يكن أكثر م�ن بطارية ذات حجم مماثل،
ودون حاجة لتغذي�ة هذه البكرتيا.والرس وراء
هذا الغش�اء الجديد هو أن�ه يصنع الطاقة من
الرطوب�ة املوجودة عىل برشتك ،فعىل الرغم من
أننا نقرأ يوميا قصصا عن الطاقة الشمسية ،إال
أن ما ال يقل عن  %50من الطاقة الشمسية التي
تص�ل إىل األرض تتجه نحو تبخري املياه.ويقول
جون ياو ،أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة
الكمبيوتر واملؤلف الرئييس اآلخر للورقة« :هذا
مص�در ضخ�م وغري مس�تغل للطاق�ة ،فنظرًا
ألن س�طح الجلد رطب باس�تمرار م�ع العرق،
يمكن للغشاء الحيوي توصيل وتحويل الطاقة
املحج�وزة يف التبخ�ر إىل طاقة كافية لتش�غيل
األجهزة الصغرية».

جدري القردة قد يتسبب بفقدان البرص

أعلن�ت الدكت�ورة ناتاليا بشينيتش�نايا ،نائبة
مدي�ر العم�ل الرسي�ري والتحليلي يف معه�د
البحوث املرك�زي لعلم األوبئة ،أن�ه بعد جدري
القردة ،يحتمل حدوث مضاعفات طويلة األمد
تتعل�ق بالبرص.وتق�ول يف ترصي�ح لصحيف�ة
«إزفيس�تيا»« ،يمك�ن أن ت�ؤدي إصاب�ة العني

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

بج�دري الق�ردة ،إىل حدوث الته�اب يف القرنية
(الته�اب القرني�ة)  ،يس�بب غش�اوة وتقرح ،
وبالت�ايل حدوث ن�دوب  ،ونتيجة لذل�ك ،فقدان
البصر نهائيا».ووفقا لبيان�ات جامعة طنطا
املرصي�ة ،التي تجري دراس�ات يف ه�ذا املجال،
يعان�ي مص�اب واحد بج�دري الق�ردة من بني

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

عرشة مصابني من فق�دان البرص ،وأن مصابا
واحدا من بني خمسة مصابني يعاني من رهاب
الض�وء ،وأن ثل�ث املصابني يصاب�ون بالتهاب
امللتحمة .كما أن  17باملئة من املصابني يصابون
بأمراض امللتحم�ة  7.5باملئة منهم يعانون من
التهاب القرنية و 4باملئة من تقرح القرنية.

07801969233
07901463050
07709670606

الكمين ،إلقاء القب�ض عىل املته�م وبحوزته
( )٥أكواب أثرية ،وجرتني أثريتني ،و( )١٥من
النق�ود األثري�ة ،وتمثال أثري».وأش�ار البيان
اىل «تس�ليم املتهم اىل قسم اس�تخبارات وأمن
قيادة عمليات غرب نينوى».

كشف جديد يف مرض السكري

وجدت دراسة جديدة أن ارتفاع معدل بروتني الربوستاسني يف الدم يزيد
من عرضة اإلصابة بمرض السكري ،وفقا ملا نقلت صحيفة «الغارديان».
وحلل باحثون يف الس�ويد والصني الس�جالت الصحي�ة ألكثر من 4500
ش�خص بالغ يف منتصف العم�ر عىل مدى عقدين م�ن الزمن عىل نظام
ماملو الغذائي ودراسة الرسطان.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم أعىل مس�تويات من الربوستاسني
وهو بروتني يدور يف الدم ،كانوا أكثر عرضة لإلصابة بالسكري من أولئك
الذين لديهم أدنى مس�تويات.يلعب الربوستاسين عدة أدوار يف الجس�م
مث�ل تنظيم ضغ�ط الدم وحج�م الدم ،كما أن�ه يثبط نم�و األورام التي
يغذيها ارتفاع نسبة السكر يف الدم.
بينم�ا من املعروف أن داء الس�كري من الن�وع  2يزيد من خطر اإلصابة
ببع�ض أنواع الرسط�ان ،بما يف ذل�ك أورام البنكرياس والكب�د واألمعاء
وبطانة الرحم ،فإن اآلليات البيولوجية ليست واضحة.
وبع�د التحق�ق م�ن الصلة بني الربوستاسين وم�رض الس�كري ،نظر
الباحث�ون فيما إذا كان األش�خاص الذي�ن لديهم مس�تويات عالية من
الربوتني معرضني بشكل أكرب لخطر اإلصابة بالرسطان.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
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