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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ُكش�ف النقاب يف بغداد، أمس االثنني، عن اصدار 
الس�لطات العراقية 53 مذكرة اعتقال واستقدام 
لعرشات املس�ؤولني الس�ابقني والحاليني بينهم 
عام�ون  وم�دراء  ومحافظ�ون  ون�واب  وزراء 

واعضاء يف حكومات محلية بتهم فساد.
وكش�فت هيئة النزاه�ة العراقي�ة العامة، وهي 
مؤسس�ة ش�به رس�مية ترتب�ط بالربمل�ان، عن 
مجم�وع أوام�ر القب�ض واالس�تقدام الصادرة 
واملنف�ذة بح�ق عدد م�ن كبار املس�ؤولني بينهم 
وس�ابقون  حالي�ون  ون�واب  س�ابقون  وزراء 
ومحافظ�ون بلغت 53 أمرا خالل الش�هر املايض 
نيس�ان وحده.وأوضحت الهيئ�ة، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ص�دور8 أوامر 
قب�ض و45 أم�ر اس�تقداٍم للُم�دَّة م�ن االول اىل 
30 م�ن الش�هر الحايل ش�ملت ثالث�ة أعضاٍء يف 
مجلس النواب للدورة الحالية ورابع من الدورات 
السابقة. واشارت اىل ان أوامر القبض واالستقدام 
شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقني إضافة إىل 
8 ُمحافظني من بينهم محافظان حاليان وكذلك 
15 مدي�را عام�ا 7 منه�م حاليون و7س�ابقون 
ومدي�ر عام أس�بق و23 من اعض�اء الحكومات 
املحلية ملحافظات البالد.وأوضحت هيئة النزاهة 
لون  ان 26 مم�ن صدرت بحقهم تلك األوامر ُمكفَّ
و18 منهم صدرت بحقهم أوامر اس�تقدام فضال 
عن 4 آخرين ُمحالني إىل جهة تحقيقية أخرى و2 
محالني إىل محاكم تحقيٍق أخرى ومتهمني اثنني 
هاربني فيما تمم شمول واحد ممن صدر بحقهم 

أمر استقداٍم بقرار العفو.
التفاصيل ص2
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       بغداد / المستقبل العراقي

أش�ار التقري�ر الذي أج�راه البنك الدويل ح�ول تأثري وباء 
كورونا عىل تضّخم أسعار املواد الغذأيية يف منطقة الرشق 
االٔوس�ط وش�مال إفريقيا، إىل ارتفاع االٔس�عار املدرجة يف 
الس�لة الغذأيية يف لبنان بني الف�رة املمتدة من 14 فرباير 

2020 اىٕل 10 مايو 2021.
واحتس�ب البنك الدويل التغرّي يف أس�عار امل�واد الغذأيية يف 
19 دولة يف منطقة الرشق االٔوس�ط وش�مال إفريقيا عرب 
خمس فٔيات رٔييس�ية من املواد الغذأيية هي النش�ويات، 

ومنتجات االٔلبان، والفواكه، واللحوم والخضار.

وأورد أن س�عر لحوم االٔبقار الطازجة أو املجّمدة يف لبنان 
ارتف�ع بنس�بة 121,4يف املئة بني 14 فرباي�ر 2020 و10 
مايو 2021، وهي الزيادة االٔعىل يف منطقة الرشق االٔوسط 

وشمال إفريقيا.
ووفق التقرير، فقد كان لبن�ان اىٕل جانب جيبوتي، الدولة 
الوحيدة يف املنطقة التي سّجلت زيادة تفوق ال�60 يف املئة 

يف سعر لحوم االٔبقار الطازجة أو املجّمدة.
كما ارتفع س�عر االٔرز يف لبنان بنس�بة 119 يف املئة خالل 
الفرة نفس�ها، مما يشكل الزيادة االٔعىل إقليمياً. وارتفع 
س�عر البيض بنس�بة 117,8 يف املئة يف الفرة املش�مولة، 

وهي نسبة االرتفاع االٔعىل إقليمياً.

      بغداد / المستقبل العراقي

شخص مستش�ار رئيس الوزراء لشؤون 
االنتخابات عبد الحس�ني الهنداوي، أمس 
االثن�ني، خمس�ة مح�ددات تمنع حصول 
أي حال�ة تزوير يف االنتخاب�ات املقبلة، يف 
ح�ني اكدت اللجنة القانوني�ة النيابية، أن 
االنتخابات ستجرى بوقتها املحدد بالرغم 

من عدم وجود االرضية الالزمة لها.
 وق�ال الهنداوي، يف ترصي�ح صحفي، إن 
»املحدد االول هو قانون االنتخابات نفسه 
الذي يع�د نوعاً جديداً من القوانني، والذي 
يقس�م البل�د اىل 83 دائ�رة ب�دال م�ن 18 

دائرة كما كان يف السابق، وبالتايل يحرص 
امكاني�ة التالع�ب بالقضي�ة االنتخابي�ة 
بش�كل كب�ري ج�دا، إذ ل�ن تك�ون هن�اك 
امكانية لالس�تفادة من اص�وات منطقة 
لخدم�ة اخ�رى، باالضاف�ة اىل الرش�يح 
الفردي والدوائر املتعددة والفوز باالكثرية 
وملن يجلب اعىل االصوات، وضمان الكوتا 
النس�ائية، إذ س�تكون هن�اك 83 امرأة يف 
االق�ل يف الربملان املقبل بموجب الدس�تور 

والقانون«. 
واض�اف أن »قضي�ة املراقب�ة بأش�كالها 
الثالث�ة؛ الكيان�ات السياس�ية واالحزاب 
املشاركة يف العملية االنتخابية واملرشحني 

ووكالئهم، واملراقبة الوطنية، وهناك نحو 
7 ش�بكات مراقب�ة وطني�ة تمتل�ك خربة 
جيدة وبح�دود 60 أل�ف مراقب محرف، 
تعد خطوة ملن�ع التزوير«، داعياً اىل »دعم 
هذه الش�بكات وتش�جيعها ع�ىل العمل 
وتوفري الظروف واالمكانات املادية لعملها 
بشكل مستقل، ناهيك عن املراقبة الدولية 
الت�ي س�تكون ح�ارضة بص�ورة كب�رية 
ومهمة جدا لردع التالعب أو الخروقات أو 
التزوير باالنتخابات«. وبني الهنداوي، أن 
»توعية الشارع والناخب واملرشح بحقوق 
الناخب واملرشح مهمة جداً، وكلما ازدادت 
التوعية تزداد مقابلها املش�اركة والرقابة 

أيضا، وتقل امكانية االستفادة أو التزوير 
أو الخروق�ات االنتخابي�ة، إذ إن املواط�ن 
لن يكون مصوتا أو مرش�حا فحسب، بل 
سيكون مراقبا للعمل االنتخابي«. وأشار 
اىل »الدور الحكوم�ي الذي يجب أن يكون 
قويا يف هذا املجال الس�يما يف توفري البيئة 
االمن�ة التي من دونه�ا ال يمكن أن تكون 
هناك انتخابات حرة، وس�تكون هناك كل 
انواع االبتزاز والهيمنة عىل بعض املراكز، 
وهذا موجود وسبق وأن رأيناه يف السابق، 
إذ س�تكون مس�ؤولية الحكوم�ة يف ه�ذا 

املجال كبرية جدا وأساسية«.
التفاصيل ص2
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الرافدين يرصف دفعة جديدة من سلف املوظفني ومنتسبي األمن
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدي�ن، أمس 
جدي�دة  دفع�ة  رصف  االثن�ن، 
من س�لف املوظفن ومنتس�بي 

القوات االمنية.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالمي 
املس�تقبل  تلق�ت  للم�رف، 
العراقي نسخة منه، انه »مستمر 
للموظف�ن  الس�لف  من�ح  يف 
ومنتس�بي الق�وات االمنية عرب 
فروع املرف املنترشة يف بغداد 

واملحافظات«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ُكشف النقاب يف بغداد، أمس االثنن، عن اصدار 
السلطات العراقية 53 مذكرة اعتقال واستقدام 
لعرشات املسؤولن الس�ابقن والحالين بينهم 
عام�ون  وم�دراء  ومحافظ�ون  ون�واب  وزراء 

واعضاء يف حكومات محلية بتهم فساد.
وكش�فت هيئة النزاهة العراقي�ة العامة، وهي 
مؤسس�ة ش�به رس�مية ترتبط بالربمل�ان، عن 
مجم�وع أوامر القب�ض واالس�تقدام الصادرة 
واملنف�ذة بحق ع�دد من كبار املس�ؤولن بينهم 
وس�ابقون  حالي�ون  ون�واب  س�ابقون  وزراء 
ومحافظون بلغت 53 أمرا خالل الش�هر املايض 

نيسان وحده.
وأوضح�ت الهيئ�ة، يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، صدور8 أوامر قبض و45 
أمر اس�تقداٍم للُمدَّة من االول اىل 30 من الشهر 
الحايل ش�ملت ثالث�ة أعضاٍء يف مجل�س النواب 
لل�دورة الحالية وراب�ع من الدورات الس�ابقة. 
واشارت اىل ان أوامر القبض واالستقدام شملت 
وزي�راً س�ابقاً ووزيري�ن أس�بقن إضافة إىل 8 
ُمحافظ�ن من بينهم محافظان حاليان وكذلك 
15 مدي�را عام�ا 7 منهم حاليون و7س�ابقون 
ومدير عام أس�بق و23 م�ن اعضاء الحكومات 

املحلية ملحافظات البالد.
وأوضح�ت هيئ�ة النزاه�ة ان 26 ممن صدرت 
لون و18 منهم صدرت  بحقهم تل�ك األوامر ُمكفَّ

بحقهم أوامر اس�تقدام فضال ع�ن 4 آخرين ُمحالن إىل 
جه�ة تحقيقي�ة أخ�رى و2 محالن إىل محاك�م تحقيٍق 
أخ�رى ومتهمن اثن�ن هاربن فيما تمم ش�مول واحد 

ممن صدر بحقهم أمر استقداٍم بقرار العفو.
وع�ى الصعيد نفس�ه، اعلنت هيئة النزاه�ة عن صدور 
حكمن بحق محافظ دياىل الس�ابق ش�مال رشق بغداد 
ومجموع�ة موظف�ن يف محافظة نينوى الش�مالة عى 

خلفي�ة عق�ود بملي�ارات الدنان�ر ش�ابتها مخالف�ات 
وشبهات فساد )الدوالر يساوي 1350 دينار عراقي(.

وعن تفاصيل الحكمن يف القضيتن اللتن حققت فيهما 
الهيئ�ة وأحالتهم�ا إىل القض�اء فقد اش�ارت اىل اصدار 
محكمة جنايات مكافحة الفساد املركزية حكماً غيابياً 
بالس�جن سبع س�نوات بحق محافظ دياىل فيما يخص 
عقود تتعلق األعمدة واألس�الك الكهربائيَّ�ة وملحقاتها 
املجهزة من قب�ل الرشكات املحال عليه�ا تنفيذ وتأهيل 

مش�اريع الكهرب�اء يف املحافظة الفتة إىل أن�ه أقدم عى 
رصف السلف الخاصة بها خالفاً للقانون.

وقال�ت انه يف قضيَّة أخرى أصدرت املحكمة ذاتها حكماً 
غيابياً بالسجن 15 عاما بحق ثالثة موظفن يف محافظة 
نينوى إلقدامهم عى إبرام عقود يشوبها الفساد اإلداري 
وامل�ايل يف دي�وان املحافظة.. مبينًة أن قيم�ة تلك العقود 
بلغت 10 مليارات دينار )حوايل 7 مالين دةالر( خصصت 

من وزارة الهجرة واملهجرين إلغاثة وإيواء النازحن.

وكان�ت هيئ�ة النزاهة قد أعلنت ع�ن صدور 8 
أوامر قبٍض و50 أمر اس�تقداٍم خالل شهر آذار 
مارس املايض.. موضحة ان تلك األوامر ش�ملت 
عضوين يف مجلس النواب حايل وس�ابق ووزيراً 
أسبق ووكيل وزارة سابقاً فضالً عن محافظن 

اثنن و22 عضوا يف حكومات محلية.
وكانت الرئاس�ة العراقية ق�د اعلنت يف 23 من 
الش�هر الحايل عن مرشوع قانون ل� »اس�رداد 
عائدات الفساد« كش�ف الرئيس العراقي برهم 
صال�ح ع�ن تقديم�ه اىل الربملان يش�مل جميع 
مس�ؤويل الدولة الذين تس�نموا املناصب العليا 
األكثر عرضة للفساد منذ عام 2004 وحتى اآلن 
م�ن درجة مدير عام فما ف�وق وتقوم الجهات 
املالي�ة املختصة بإعداد قائمة موّثقة بش�اغيل 

هذه املناصب خالل 17 سنة املاضية .
يش�ار اىل ان منظم�ة الش�فافية الدولية كانت 
ق�د خلص�ت يف تقريره�ا الصادر مطل�ع العام 
الحايل عن مؤرشات الفس�اد لع�ام 2020 إىل ان 
الع�راق احتل املرتبة 160 من بن ال� 180 دولة 
يف العال�م يف مؤرشه�ا للفس�اد حي�ث تحدث�ت 
عن مس�تويات الفس�اد فيه متقدم�ا عى ليبيا 
والسودان وس�وريا واليمن والصومال وجنوب 
الس�ودان وحص�ل عى 21 نقطة م�ن بن 100 
نقط�ة الت�ي تصن�ف ال�دول م�ن األك���ثر إىل 
األقل فس�ادا. وس�بق لرئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي ان اعل�ن يف 30 آب ع�ام 2020 ع�ن 
تش�كيل لجنة عليا تختص بالتحقيق يف قضايا 
الفس�اد الكربى والجرائ�م االس�تثنائية . وكانت موجة 
من االحتجاجات والتظاهرات الشعبي����ة قد انطلقت 
يف العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى يف وس�ط 
وجن�وب البالد اواخ�ر ع�ام 2019 للمطالب�ة بمحاربة 
الفس�اد وتوفر الخدم�ات وفرص العم�ل أوقعت حوايل 
600 قتي�ال من املتظاهرين و20 الفا من الجرحى بينهم 

عنارص من قوات األمن.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�خص مستش�ار رئيس الوزراء لش�ؤون 
االنتخاب�ات عبد الحس�ن الهن�داوي، أمس 
االثن�ن، خمس�ة مح�ددات تمن�ع حصول 
أي حال�ة تزوي�ر يف االنتخاب�ات املقبل�ة، يف 
ح�ن اك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابية، أن 
االنتخابات س�تجرى بوقته�ا املحدد بالرغم 

من عدم وجود االرضية الالزمة لها.
 وق�ال الهن�داوي، يف تري�ح صحف�ي، إن 

»املح�دد االول هو قانون االنتخابات نفس�ه 
ال�ذي يعد نوع�اً جديداً م�ن القوانن، والذي 
يقس�م البلد اىل 83 دائرة ب�دال من 18 دائرة 
كما كان يف السابق، وبالتايل يحر امكانية 
التالع�ب بالقضي�ة االنتخابية بش�كل كبر 
ج�دا، إذ لن تكون هناك امكانية لالس�تفادة 
من اصوات منطقة لخدمة اخرى، باالضافة 
اىل الرشيح الفردي والدوائر املتعددة والفوز 
باالكثرية وملن يجلب اعى االصوات، وضمان 
الكوتا النس�ائية، إذ ستكون هناك 83 امرأة 

يف االق�ل يف الربملان املقبل بموجب الدس�تور 
والقانون«. 

بأش�كالها  املراقب�ة  »قضي�ة  أن  واض�اف 
واالح�زاب  السياس�ية  الكيان�ات  الثالث�ة؛ 
املش�اركة يف العملية االنتخابية واملرش�حن 
ووكالئه�م، واملراقبة الوطني�ة، وهناك نحو 
7 ش�بكات مراقب�ة وطني�ة تمتل�ك خ�ربة 
جيدة وبح�دود 60 ألف مراقب محرف، تعد 
خطوة ملن�ع التزوير«، داعي�اً اىل »دعم هذه 
الش�بكات وتش�جيعها ع�ى العم�ل وتوفر 

الظ�روف واالمكانات املادية لعملها بش�كل 
مس�تقل، ناهيك ع�ن املراقب�ة الدولية التي 
س�تكون ح�ارضة بص�ورة كب�رة ومهمة 
جدا ل�ردع التالعب أو الخروق�ات أو التزوير 

باالنتخابات«. 
وبن الهنداوي، أن »توعية الشارع والناخب 
واملرش�ح بحق�وق الناخب واملرش�ح مهمة 
جداً، وكلم�ا ازدادت التوعية ت�زداد مقابلها 
املش�اركة والرقاب�ة أيض�ا، وتق�ل امكانية 
الخروق�ات  أو  التزوي�ر  أو  االس�تفادة 

االنتخابية، إذ إن املواطن لن يكون مصوتا أو 
مرشحا فحسب، بل س�يكون مراقبا للعمل 
االنتخابي«. وأشار اىل »الدور الحكومي الذي 
يجب أن يكون قويا يف هذا املجال الس�يما يف 
توفر البيئة االمن�ة التي من دونها ال يمكن 
أن تك�ون هن�اك انتخابات حرة، وس�تكون 
هناك كل ان�واع االبتزاز والهيمنة عى بعض 
املراكز، وه�ذا موجود وس�بق وأن رأيناه يف 
الس�ابق، إذ ستكون مس�ؤولية الحكومة يف 

هذا املجال كبرة جدا وأساسية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

استضافت اللجنة القانونية برئاسة، ريبوار 
ه�ادي، رئيس اللجن�ة وحض�ور اعضائها، 
اليوم االثن�ن، كال من رئيس هي�أة التقاعد 
اله�����ي�أة  يف  املتق�دم  وال�كادر  العام�ة 
باالضاف�ة اىل مدير ع�ام الدائرة القانونية يف 

مجلس الوزراء.
 وذك�رت اللجن�ة، يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان« االجتم�اع الذي 
حرضه رئيس لجنة االقاليم النيابية شروان 
الدوبرداني ناقش قانون التقاعد املوحد رقم 

9 لسنة 2014 املادة 13 منه«.
واضاف�ت ان« هي�أة التقاع�د العامة قدمت 

رشحا بش�أن الية احتساب عمر املحالن اىل 
التقاعد والذين بلغوا )45( سنة«، مشرة اىل 
ان« الن�ص ال يرسي عى الح�االت قبل نفاذ 
القانون حس�ب قرارات قضائية والذي جاء 
متواف�ق مع رأي الدائ�رة القانونية يف وزارة 

املالية«.
معالج�ة  ان«  النيابي�ة،  القانوني�ة  بين�ت 

االش�كاالت الحاصلة حالي�ا يكمن يف تقديم 
مقرح تعديل للمادة )13( وهذا ماس�تعمل 

عليه اللجنة القانونية«.
وتابع�ت« كما بح�ث مع مدير ع�ام الدائرة 
تقري�ر  ال�وزراء  مجل�س  يف  القانوني�ة 
ومالحظات القانونية النيابية بشأن مرشوع 
قانون مجلس الوزراء والوزارات ، وعى وجه 

الخصوص بعض مواد وبن�ود القانون التي 
أرت�أت اللجن�ة رضورة تعديله�ا أو حذفها 

لتعارضها مع قوانن نافذة اخرى«.
بص�دد  انه�ا  القانوني�ة«  اللجن�ة  واك�دت 
مخاطبة رئاسة املجلس الدراج القانون عى 
ج�دول اعمال الجلس�ات القادمة للتصويت 

عليه بعد انهاء التعديالت االخره عليه«.

مذكرات اعتقال واستقدام حبق وزراء ونواب وحمافظني لتالعبهم باملال العام وابرامهم عقودًا خمالفة للقوانني

أوامر قبض: النزاهة تالحق 53 متهام بدرجات عليا
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مستشار احلكومة لشؤون االنتخابات عن االنتخابات: مخسة حمددات ملنع عمليات التزوير

القانونية الربملانية تتحدث عن تعديل قانوين خيص املتقاعدين

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب رئيس جهاز األم�ن الوطني 
عب�د الغن�ي األس�دي، ب�أن حكمة 
ال�وزراء مصطفى  وحنكة رئي�س 
الكاظم�ي، يف حقن الدم�اء لحدث 
»ما ال نحس�د عليه«، يف إشارة منه 
إلدارة األزمة التي حصلت قبل أيام 
بن القوات األمنية والحشد الشعبي 
بعد اعتقال قيادي كبر يف الحش�د، 

بتهمة اإلرهاب.
وقال األسدي يف تسجيل مصور من 
قبل جه�از األمني الوطني، إنه »إذا 
كان هناك س�الح منفل�ت وقرارات 

س�تحل  مدروس�ة،  غ�ر  منفلت�ة 
الكارث�ة«، مؤكداً أن�ه »لوال حكمة 
ال�وزراء مصطفى  وحنكة رئي�س 
الكاظمي، وإدارته للقضية بش�كل 
يحقن الدم�اء، والحفاظ عى هيبة 
الدولة، لكن ما س�يحدث ال نحس�د 
عليه«. يش�ار إىل أن القوات األمنية 
قد اعتقلت يوم األربعاء من االسبوع 
املايض، القيادي يف الحشد الشعبي، 
قائ�د فيلق الطفوف، املس�ؤول عن 
الحشد الشعبي يف محافظة األنبار، 
قاس�م مص�����لح، الذي رفضته 
قيادات الحش�د الش�عبي واعتربته 

إساءة لها.

األسدي: لوال حكمة الكاظمي حلدث
 ما ال ُنحَسد عليه

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت مفوضية االنتخاب�ات، أمس االثنن، اس�تمرار تدقيق 
أهلي�ة املرش�حن لالنتخاب�ات املبكرة املق�ررة يف 10 ترشين 

األول املقبل.
وقال�ت املتحدثة باس�م املفوضية، جمانة الغ�الي إن »العمل 
جاري يف عملية التدقيق وننتظ�ر اإلجابة من جهات التحقق 
وبعده�ا يقرر مجل�س مفوضن اذا كان هناك اس�تبعاد من 

عدمه«.
وأضافت »هناك خمس�ة جهات أساس�ية للتحقق باملوضوع 

وهي املس�اءلة والعدال�ة والنزاهة واألدل�ة الجنائية وزارتي 
التعلي�م العايل والربية« مبينة »انه يف األصل توجد 10 جهات 

تدقق بينها املذكورة سلفاً«.
وبينت ان التدقيق يش�مل اذا كان املرش�ح منتمياً او منسوباً 
للقوات املسلحة واالجهزة االمنية من ضمنها اقليم كردستان 
ونحن بدورنا ننتظر من ه�ذه الجهات العرشة اإلجابة بعدم 

منسوبية املرشح«.
وأك�دت الغالي »ل�م يردنا من املس�اءلة والعدال�ة لغاية اآلن 
وال�ذي وردن�ا يف االس�تبعاد كان من األدل�ة الجنائية الن هذا 
بحس�ب، قرار مجلس املفوضن يف رشوط مرش�ح ان يكون 

غ�ر محكوم بجناي�ة او جنحة مخلة بال�رشف او أثرى عى 
حساب املال العام بحكم قضائي بات او ُشمل بالعفو«.

وكانت مفوضية االنتخابات، أعلنت أمس األحد، عن استبعاد 
مجل�س املفوضن ل� 20 مرش�حاً من الرش�يح لالنتخابات 

املقبلة.
كما قررت املفوضية السماح لألحزاب السياسية والتحالفات 
بإس�تبدال مرش�حيها املس�تبعدين خالل 3 أيام م�ن تاريخ 
التبليغ بالقرار وان القرار قابل للطعن أمام الهيأة القضائية 
لالنتخابات عى ان يتم إعادة املرشح املستبعد يف حال حصوله 

عى حكم لصالحه.

        اربيل / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني مس�عود 
بارزان�ي، ومحاف�ظ البرة اس�عد العيداني، أم�س االثنن، 
االوضاع السياسية العراقية وتطوير العالقات بن كردستان 

والبرة واالستفادة من تجربة االقليم.
وقال املكتب اإلعالمي لبارزاني يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة إن »مس�عود بارزاني، استقبل محافظ البرة اسعد 
العيدان�ي«، مبين�ا ان »الجانب�ن بحث�ا االوضاع السياس�ية 

يف الع�راق واالوض�اع الخدمية واملعيش�ية  يف البرة واحوال 
عم�وم املواطنن يف تل�ك املنطقة«. من جانب�ه، عرب محافظ 
الب�رة بحس�ب البيان ع�ن تقدي�ره ل�«االزده�ار والتقدم 
الحاصلن يف إقليم كردستان«، وتمنى »االستفادة من تجربة 

اإلقليم يف املجاالت املختلفة«. 
وأك�د الجانب�ان ع�ى »رضورة تعزي�ز ثقاف�ة التعايش بن 
العراقي�ن وتطوي�ر العالق�ات التاريخي�ة بن س�كان إقليم 
كوردستان ومحافظة البرة واملحافظات األخرى يف جنوب 

العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس 
االثنن، باس�تضافة وزيري الش�باب 
والرياض�ة، عدن�ان درج�ال، ووزيرة 
نانزي�ن محم�د  اإلعم�ار واإلس�كان 

وسو.
وقالت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب 
إن   ،IQ NEWS ملوق�ع  ورد  بي�ان  يف 
»اللجن�ة املالي�ة تواص�ل اجتماعاتها 
املحافظ�ات  خط�ط  ملناقش�ة 
االس�تثمارية ضم�ن موازن�ة الع�ام 

الحايل«
وجه�ت  »اللجن�ة  ان  وأضاف�ت، 
بإس�تضافة وزير الش�باب والرياضة 
بش�أن تخصيصات الوزارة يف املوازنة 
يف ض�ل التحدي�ات املقبل�ة للمنتخب 
الوطن�ي، كم�ا وجه�ت بإس�تضافة 
وزيرة البلديات واألش�غال واإلس�كان 
واإلعمار ومدير عام الطرق والجسور 

بشأن موازين واثقال الطرق«.

املفوضية تؤكد استمرارها بتدقيق أهلية املرشحني: ننتظر إجابة املساءلة

العيداين وبارزاين يشددان عىل رضورة تعزيز ثقافة التعايش بني العراقيني

املالية الربملانية
 تـوجـه باستضـافـة 

وزيـريـن

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلية االعالم االمني، أمس االثنن، أن وكالة االس�تخبارات تمكنت 
م�ن القبض عى خلية ارهابي�ة بعملية أمني�ة يف كركوك.وقالت الخلية يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنه »من خالل متابعة عنارص 
عصاب�ات داعش من الخاليا النائمة وبفرة )48( س�اعة املاضية، تمكنت 
مفارز وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادي�ة يف وزارة الداخلية من 
القاء القبض عى مفرزة إرهابية مكونة من )6( عنارص نش�ط عملهم يف 

محافظة كركوك مطلوبن وفق احكام املادة )4/ارهاب(«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية، أمس 
االثنن، ضبط عبوات ناسفة ومسطرتي تفجر يف حقل عالس النفطي. 

وقالت الوكالة يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إنه »من خالل 
ورود معلوم�ات اس�تخبارية واملتابعة امليدانية املس�تمرة، تمكنت مفارز 
وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادي�ة يف وزارة الداخلية من العثور 
عى عبوات ناس�فة عدد )3( ومساطر تفجر عدد )2( ضمن قاطع حقل 

عالس النفطي«.
وأض�اف البيان، أنه »اجراء الالزم واتالف العبوات من قبل خبر املتفجرات 

التابع اىل قيادة عمليات صالح الدين دون حادث يذكر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت مفوضي�ة حق�وق اإلنس�ان 
يف الع�راق، أمس اإلثن�ن، الحكومة 
العراقي�ة، إىل مراجعة »حقيقة« ما 
ورد يف تقري�ر لبعثة األمم املتحدة يف 
العراق.    وقال عضو املفوضية أنس 
اكرم محمد يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إن�ه »ندعو 
رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي اىل الوقوف بشكل حقيقي 
عى املؤرشات الخطرة التي تضمنها 
ملس�اعدة  االممي�ة  البعث�ة  تقري�ر 
العراق )يونام�ي(، وتفعيل الجهود 
الحكومية لضمان وحماية الحقوق 
وتعزي�ز  األساس�ية  والحري�ات 
واق�ع حق�وق األنس�ان يف العراق«.  
وأض�اف، أن »اس�تجابة الحكوم�ة 
التخصصي�ة  اللج�ان  وتش�كيلها 
للكش�ف ع�ن عملي�ات األختط�اف 
والقت�ل واملطاردة وتكمي�م األفواه 

للمتظاهرين والناشطن واالعالمين 
وأصح�اب الكلم�ة الح�رة، ليس�ت 
كافي�ة لضم�ان حق�وق الضحاي�ا 
ومنع املس�ؤولن عن هذه الجرائم 
من اإلف�الت م�ن العق�اب، وتعزيز 
الحكومية  املواط�ن باألجه�زة  ثقة 
واألمني�ة وقدرتها عى الكش�ف عن 
مصر الجناة وتقديمهم اىل القضاء 
لينالوا القص�اص العادل«.   وتابع، 
أن »س�معة العراق دوليا عى املحك، 
وهو م�ا يتطلب جهودا اس�تثنائية 
الجمي�ع  ب�ن  وتنس�يقا  وتعاون�ا 
إلعادة ثقة املجتمع الدويل باألجهزة 
وقدرته�ا  العراقي�ة  التنفيذي�ة 
ع�ى حماي�ة الحق�وق والحري�ات 
الدس�تورية وف�رض هيب�ة الدول�ة 
املس�ؤولن ع�ن  والقان�ون ومن�ع 
جرائم االغتي�ال والقتل واالختطاف 
م�ن  األف�واه  وتكمي�م  واملط�اردة 
االفالت من العقاب وضمان حقوق 

الضحايا«.  

اإلعالم األمني: القبض عىل خلية ارهابية
 بعملية أمنية يف كركوك

االستخبارات تضبط عبوات ومساطر 
تفجري يف حقل نفطي

مفوضية حقوق اإلنسان تعلق عىل تقرير 
»يونامي«: سمعة العراق عىل املحك

        بغداد / المستقبل العراقي

النيابية،  نف�ت اللجن�ة القانوني�ة 
أمس االثن�ن، وجود تح�رك نيابي 
لصياغ�ة مس�ودة لقان�ون العفو 
الع�ام، فيما أك�دت رفضها ترشيع 

هكذا قوانن.
وق�ال عضو اللجنة النائب حس�ن 
العقاب�ي إن�ه »ال يوج�د أي تحرك 
لتعدي�ل  الن�واب  مجل�س  داخ�ل 
وترشي�ع قان�ون العف�و الع�ام«، 
مبين�اً أن »التصوي�ت ع�ى هك�ذا 
قانون سيس�اهم بفتح الس�جون 
العن�ارص اإلرهابية  وافراغها م�ن 

والفاسدين«.

»اللجن�ة  أن  العقاب�ي،  وأض�اف 
القانوني�ة النيابية تقف بالضد من 
ترشيع قانون العفو العام«، مشراً 
إىل أن »القان�ون الس�ابق املص�وت 
علي�ه يف الربمل�ان س�اهم بإط�الق 

رساح املئات من اإلرهابين«.
وطال�ب مفت�ي الجمهورية مهدي 
الفائ�ت،  الخمي�س  الصميدع�ي، 
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
إىل املب�اردة »ف�وراً« إلع�الن إصدار 
عف�و ع�ام، واش�ار إىل أن عوائ�ل 
واملعتق������لن  الس�جن�����اء 
عازم�ون ع�ى الخ�روج بمظاهرة 
يجتمع فيه�ا املالين ولهم موعد 1 

حزيران 2021.

القانونية الربملانية ترفض ترشيع 
قانون للعفو العام
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة، أمس االثنني، ان اج�راءات النقل 
للعوائ�ل يف البطاق�ة التموينية ب�ني املحافظات واملناطق 
س�يتم اطالقه بعد االنتهاء من اجراءات توزيع البطاقات 
التموينية للعوائل التي تم حجبها بسبب عدم مراجعتهم 

الستالمها اثناء املدة املقررة لتوزيعها.
وذكرت ال�وزارة يف بيان لها نقال عن مدير عام التخطيط 
واملتابعة وضحت فيه اس�باب تاخر إطالق عمليات النقل 
للعوائ�ل املس�جلني ضم�ن نظ�ام التموين ب�ني املناطق 

واملحافظات.

وقالت انها »لديها اليات وضوابط تعمل بها يف هذا الجانب 
وان من اهم اس�باب التاخري هي لحسم موضوع العوائل 
املحجوبة بس�بب عدم مراجعتهم لتس�ليم املستمسكات 
املطلوبة لتس�لم بطاقتهم الجديدة الس�تمارة البطاقات 
التموينية اثناء املدة التي قررتها يف حينها البالغة شهرين 

ومدة التمديد بهذا الجانب.
مشرية انه »حال االنتهاء من تلك االجراءات واستكمالها 
للضوابط والتعليمات الجديدة ستعلن عن اطالق عمليات 
النق�ل.  ولفتت الوزارة ان�ه« تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
املرق�م 105 س�تبدأ يف االول من حزيران حج�ب البطاقة 
التمويني�ة عن بع�ض االس�ماء والعناوين الت�ي حددها 

مجل�س الوزراء«، حيث ان التنس�يق الع�ايل مع الوزارات 
كافة والهيئات لغرض حجب البطاقة عن املوظفني الذين 

تزيد رواتبهم عن مليون و500 ألف دينار
وبينت ان »الفئات التي س�يتم ش�مولهم بق�رار الحجب 

تمثلت:
1 - أف�راد األرسة غ�ري املتزوج�ني الذي�ن يزي�د مجموع 

دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار.
2- املقاولني املصنفني حتى الدرجة السادس�ة، وأصحاب 
ال�رشكات املس�جلني يف دائرة تس�جيل الرشكات )س�واء 
كان�وا مديري�ن أم مس�اهمني(، واملس�جلني يف اتحادات 
الغرف التجارية حتى الدرج�ة الثانية، والصناعات حتى 

الفئ�ة الثالث�ة، واتحاد رج�ال األعمال، فض�ال عن نقابة 
األطب�اء، وأطباء األس�نان، ونقاب�ة الصيادل�ة، واألفراد 
الذين لديهم تحاسب رضيبي أكثر من )18( مليون دينار 

سنوياً.
3- املسافرين خارج العراق وملدة تزيد عن )3( أشهر )يتم 
حجبه�ا مؤقتاً لحني إثب�ات عودته�م(، واملقيمني خارج 

البالد، والعراقيني الذين يحملون جنسية البلد املضيف.
4- ش�مل الحجب أيضاً ن�زالء الس�جون املركزية )لحني 
اإلف�راج عنهم( واملتوف�ني داخل الس�جون، واملنتمني إىل 
التنظيم�ات اإلرهابي�ة، والهارب�ني م�ن العدال�ة، العرب 

واألجانب و الالجئني باستثناء األرُسرَ الفلسطينية.

التجارة: هلذا السبب تأخرت عمليات نقل العوائل يف البطاقة التموينية

    بغداد/ المستقبل العراقي

نظم معهد التطوير القضائي ورش�ة تنسيقية 
بني لجان التعوي�ض املركزية واللجان الفرعية 
يف املحافظ�ات املحررة.واف�اد مراس�ل املرك�ز 
االعالم�ي ملجل�س القض�اء االع�ى أن »معه�د 
التطوي�ر القضائي نظم ورش�ة تنس�يقية بني 
لجان التعوي�ض املركزية واللج�ان الفرعية يف 

املحافظ�ات املحررة ش�هدت حض�ور عدد من 
الس�ادة القضاة كممثلني عن محاكم استئناف 
داع�ش  املح�ررة م�ن عصاب�ات  املحافظ�ات 
االرهابية وكذلك عضو مفوضية حقوق اإلنسان 
الس�يد فاض�ل الغراوي«.واض�اف املراس�ل أن 
»الورشة ش�هدت عرض ما تم انجازه بالفرتة 
الس�ابقة م�ن قبل برنام�ج العدال�ة يف متناول 
الجمي�ع اضافة اىل تقديم رؤية اللجنة املركزية 

حول عم�ل لج�ان التعويض بالف�رتة القادمة 
واختتمت بعرض التوصيات التي أس�فرت عن 
إقامة ورش اخرى تتعلق بذات الشأن، اضافة اىل 
بذل املساعي الرامية الكمال متطلبات التنسيق 
بني اللجان الفرعية واملركزية واستمرارها بما 
يخدم املواطنني والتأكيد عى تسهيل االجراءات 
وانص�اف  التعويض�ات  بمعام�الت  الخاص�ة 

الضحايا«.

معهد التطوير القضائي ينظم ورشة تنسيقية بني جلان التعويض 
املركزية واللجان الفرعية يف املحافظات املحررة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أبرم�ت رشكة النفط الوطنية االيرانية 3 مذكرات تفاهم مع رشكات 
محلية بمجال اكتشاف وانتاج النفط الجراء االخرية دراسات لتطوير 

حقل آزادكان املشرتك مع العراق.
وبحض�ور وزير النفط بيجن زنكنة، تم ابرام املذكرات مع 5 رشكات 
اكتش�اف وانتاج للنفط محلية الجرائها دراس�ات عى حقل آزادكان 

الواقع جنوب غربي البالد واملشرتك مع حقل مجنون العراقي. 
املذكرة االوىل أبرمتها رشكة النفط الوطنية مع رشكة }برشيا{ للنفط 
والغاز الجراء دراس�ات جدوى عى القس�م الشمايل للحقل، واملذكرة 
الثاني�ة مع رشكت�ي » برتوبارس« و« برتوايران« للقس�م االوس�ط 
والثالثة مع رشكتي » كس�رتش إنريجي باساركاد« و« إينرجي دانا« 

للقسم الجنوبي. 
ويع�د »آزادكان« أضخ�م حقل ايراني مش�رتك بمس�احة 1500 كم 
مرب�ع وتقدر احتياطات�ه نحو 32 مليار برميل نف�ط ويتم تطويره 

بالجانبني الشمايل والجنوبي حاليا. 
ُدشن حقل آزادكان شمايل قبل 5 سنوات بطاقة انتاج 75 الف برميل 
يومي�ا بتطوير من رشك�ة »يس ان بي يس« الصيني�ة، فيما تم ابرام 
عقود مع رشكة برتوب�ارس االيرانية الس�تكمال املرحلة التطويرية 
 )CTEP( االوىل لحقل آزادكان الجنوبي بجانب انش�اء وحدة معالجة

بعد ما تم فض التعاقد مع الرشكة الصينية ذاتها عام 2014.

    بغداد / المستقبل العراقي

قيمت وزارة الصحة والبيئة، املوقف الوبائي يف العراق مع االنخفاض 
امللح�وظ لالصابات والوفي�ات بفريوس كورونا خ�الل األيام القليلة 
املاضية.وقال املتحدث باسم الوزارة، سيف البدر يف ترصيح صحفي، 
»املوق�ف الوبائي يحتاج اىل وقت أكثر لتقييم املس�تجدات الوبائية يف 
دول املنطقة وال زال خطر كورونا موجود مع ظهور سالالت جديدة« 
حاثاً »عى االلتزام باالجراءات الوقائية لالحتواء التدريجي للفريوس«.
وأض�اف »الخرباء يقول�ون اذا وصل املجتمع اىل تلقيح بنس�بة %80 
وأكثر يمكن العودة للحياة الطبيعية« مش�رياً اىل، ان »الجرعة الثانية 
تختلف بحس�ب نوع اللقاح وهناك فرتة س�ماح لبضعة أيام يف حال 
التأخر عنها«.ونوه اىل، ان »املناعة للش�خص الذي مثل للش�فاء من 
الف�ريوس س�تكون وقتية وهي تختلف من ش�خص آلخ�ر وبالفعل 
س�جلنا إصابات ألكثر من مرة« مؤكدا انه »يمكن وبعد 3 أش�هر من 

اإلصابة أخذ اللقاح«.

3 مذكرات تفاهم.. ايران تتحرك 
لتطوير حقل نفط مشرتك ضخم 

مع العراق

الصحة تقيم املوقف الوبائي 
وحتذر: اخلطر ما زال موجودًا

    بغداد / المستقبل العراقي

بحثت وزارة النقل متمثلًة بمدير عام الرشكة العامة لسكك حديد 
العراق، طالب جواد كاظم الحس�يني مع السفري الرتكي يف بغداد 
والوف�د املرافق ل�ه اليوم االثنني يف مقر الرشك�ة، موضوع الربط 
الس�ككي مع تركيا حيث اس�تعرض الجانبان العالقات الوثيقة 

والتاريخية بني البلدين وأهمية التعاون املشرتك بينهما.
وقال الحس�يني يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه 
»تفعيل الربط الس�ككي مع تركيا عرب  منفذ ربيعة - فيشخابور  
حيث تم مناقشة الجوانب الفنية املتعلقة بالربط السككي إضافة 
إىل املش�اريع الس�ككية املس�تقبلية التي من املمكن استثمارها، 
وس�بل التع�اون االقتص�ادي بم�ا يخ�دم مصلح�ة  البلدين كما 
بحث الجانبان  اآلليات  والس�بل التي يمكن اتباعها إلنجاز هذه 
املشاريع املهمة ملا تحققه من زيادة اليرادات الرشكة وجعلها من 

الرشكات الرابحة«. 
من جانبه أكد »السفري  الرتكي ان تركيا تسعى إىل التعاون الجاد 
والفع�ال مع العراق من خالل الربط الس�ككي بني البلدين والذي 
هو جزء من القناة الجافة التي ستوفر املزيد من اإليرادات للبلدين 
وتحقيق انتعاش اقتصادي  مما يعزز من دورهما  يف املنطقة«. 

الربط السككي عىل طاولة العراق وتركيا

    بغداد / المستقبل العراقي

يتس�لم الع�راق نهاية األس�بوع الح�ايل كمية ضخمة م�ن اللقاح 
املضاد لفريوس كورونا.وقال السفري العراقي لدى الصني شورش 
خالد سعيد، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن »نصف 
مليون جرعة من لقاح س�ينوفارم الصيني ستصل إىل مطار بغداد 
الدويل بتأريخ 2021/6/3 ضم�ن عقد وزارة الصحة العراقية مع 
رشكة سينوفارم«.وأضاف سعيد، أن »هذه الشحنة هي األوىل من 
أصل مليوني جرعة، علماً أن الجانب الصيني سبق وأن منح العراق 
)250( أل�ف جرعة من ه�ذا اللقاح«.يش�ار اىل ان العراق يعتمد 3 
لقاحات ضد كورون�ا وفرتها وزارة الصحة بالتعاقد مع الرشكات 
املنتجة وهي }سينوفارم{ الصيني وفايزر االمريكي واسرتازينكيا 

الربيطاني وكلها معتمدة من منظمة الصحة العاملية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الرتبية، أمس االثنني، عن ضوابط االمتحانات املدرسية 
للصف الس�ادس االبتدائ�ي للعام ال�درايس 2020 – 2021.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، أن »املديرية 
العامة للتقويم واالمتحانات حددت جملة من الضوابط الزمت من 
خاللها املديري�ات العامة للرتبية يف املحافظات كافة بإتباعها فيما 
يخص االمتحانات املدرسية للصف السادس االبتدائي التي ستنطلق 
يوم االحد املوافق 13 من ش�هر حزيران لعام 2021«.   وأضافت ان 
»تلك الضوابط تنص ع�ى ان يتم وضع جدول االمتحانات النهائية 
م�ن نفس التعليمات بش�أن امتحانات نصف الس�نة واالمتحانات 
النهائي�ة، عى ان تك�ون عدة الفح�وص التي يمتحن به�ا التلميذ 
)خم�س فحوص : إس�المية ، اللغ�ة العربي�ة ، اللغ�ة اإلنكليزية ، 
الرياضي�ات ، العلوم( وهي التي أدى به�ا التلميذ امتحانات نصف 
الس�نة ، ويؤدي التالميذ أعاله االمتحان الش�فوي للمواد املشمولة 
به اثناء ف�رتة االمتحان�ات«. وأوضحت الرتبية ان »ه�ذا االمتحان 
يعد امتحان�ا نهائياً للتلميذ وتعترب الدرجة التي حصل عليها درجة 
نهائي�ة لل�دور األول ، م�ع التأكد من حال س�المة موق�ف التلميذ 
م�ن ال�دوام )غري مفص�ول( ولديه رق�م امتحاني يكون مش�موال 
باالمتحان املذكور أعاله ، وتكون درجة القرار )خمس�ة درجات( ، 

ودروس اإلكمال )درسني( بحسب نظام املدارس االبتدائية«.

العراق بانتظار كمية ضخمة من لقاح 
»كورونا« تصل اىل العراق

الرتبية تعلن ضوابط االمتحانات 
النهائية للسادس االبتدائي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء، 
أم�س اإلثن�ني، ع�ن تس�ليم 240 وحدة 
س�كنية إىل املواطن�ني يف مجم�ع الزهور 

السكني يف العاصمة بغداد.
وذك�رت االمانة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إنه�ا »أس�همت 
بإزال�ة املعوق�ات الت�ي واجه�ت مراحل 
إنج�از العم�ل مل�رشوع مجم�ع الزهور 
الس�كني يف محافظ�ة بغ�داد، من خالل 
توصي�ات لجنة األم�ر الديوان�ي رقم )6 
لس�نة 2017( التي يرأس�ها األمني العام 
ملجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، املعنية 
بإزال�ة املعوقات التي تح�ول دون إكمال 

املرشوعات االستثمارية يف العراق«.    
وأضاف البي�ان، ان« مدير مكتب اإلعالم 
واالتص�ال الحكوم�ي يف األمان�ة العامة 
ملجلس ال�وزراء حيدر مجي�د، أكد خالل 
حضوره حف�ل افتتاح البنايات الجاهزة 
وتسليم )240( وحدة سكنية للمواطنني 
املسجلني عليها، أن األمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء، ومن خالل اللجنة املعنية بإزالة 

املعوق�ات عن املرشوعات االس�تثمارية، 
عمل�ت خ�الل املرحلة الس�ابقة عى حل 
املش�كالت اإلداري�ة والفني�ة واملالي�ة ل� 
يف عم�وم  اس�تثمارياً  )444( مرشوع�ًا 
العراق، من خالل توصياتها الصادرة عن 
)107( جلس�ات عقدت، وهي مس�تمرة 
يف متابع�ة بقية املرشوع�ات للقطاعات 

كاّفة«.   
وتابع، ان »رئيس هيئة اس�تثمار بغداد، 
حيدر عب�د الهادي جاب�ر أثنى عى جهد 
األمانة العامة ملجلس الوزراء، ومتابعاتها 
املستمرة بإزالة املعوقات والتنسيق يف ما 
ب�ني الجهات الرس�مية ذات العالقة؛ من 
أج�ل ديموم�ة واس�تمرارية املرشوعات 

الحيوية يف بغداد واملحافظات«.   
ولف�ت البيان إىل أن«مدي�ر رشكة الحياة 
الجديد وجمع املواطنني املس�تفيدين من 
الوح�دات الس�كنية، عرب ع�ن امتنانهم 
مل�ا بدر من تس�هيالت وتوصيات صدرت 
من األمانة العامة ملجل�س الوزراء، التي 
أثمرت ع�ن ترسيع وتس�هيل اإلجراءات 
الس�كنية  الوح�دات  بإتم�ام  الخاص�ة 

وتسليمها«.

األمانة العامة ملجلس الوزراء: تسليم »240« وحدة 
سكنية يف جممع الزهور ببغداد

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراعة، قرب بدء الخط�ة الراعية الصيفية يف البالد.وقال املتحدث باس�م 
ال�وزارة حمي�د النايف »نحن ك�وزارة زراعة مطمئن�ون من الوض�ع الزراعي من خالل 
الضمان�ات الت�ي قدمته�ا وزارة امل�وارد املائي�ة نتيجة الخ�زن واإلحتواء الجي�د للمياه 
للفيضانات التي حدث�ت عام 201٩ وأيضا أمطار 2020، بالتايل فأن وزارة املوارد املائية 
لديه�ا خط�ة يف عملية ضخ املياه مم�ا يتطلب التفاعل مع ه�ذا األمر«.وأضاف »أعددنا 
خط�ة صيفية وكان�ت ناحجة، وأمنتها وزارة املوارد املائية، وس�تطلق املياه خالل هذه 
األي�ام مع بدء هذه الخطة«.ولفت اىل ان »امل�وارد املائية تقوم بخطة تكتيكية من خالل 
إطالق مياه الرشب أوال ومن ثم إلعداد الخطط الزراعية لتستطيع من منع هدر املياه«.
وكان وزي�ر الزراعة محمد كريم الخفاج�ي وصف أمس يف ترصيح صحفي عى هامش 
زيارته إىل اقليم كردس�تان، إن »هذه الس�نة ليست مطرية وتعد أس�وأ سنة، لكن وزير 
املوارد املائية وفر لنا خزيناً احتياطياً للخطة الصيفية املتكاملة، ولدينا مش�كلة يف س�د 

حمرين فقط وستتم معالجتها«.

    البصرة / المستقبل العراقي

ألق�ت الق�وات األمني�ة يف الب�رصة، أمس 
االثنني، القبض عى متهم باإلساءة للنساء 
املارة يف الش�ارع والطعن بأعراضهن عرب 

بث مبارش عى صفحته بالفيسبوك.
وقالت مديري�ة األمن الوطني يف املحافظة 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 

أن »عملي�ة إلقاء القب�ض تمت من خالل 
مقاطعة املعلومات واستحصال املوافقات 
القضائي�ة، وت�م تدوي�ن اقوال�ه ابتدائي�اً 
وإحالت�ه إىل الجهات القانوني�ة املختصة 

التخاذ اإلجراءات بهذا الشأن«. 
فيما اعتربت بحس�ب البيان«هذه الحالة 
ه�ي ظاه�رة غريب�ة ال تم�ت للمجتم�ع 

البرصي بصلة«.

الزراعة: اخلطة الصيفية تبدأ قريبًا.. 
واملياه ستطلق خالل أيام

عرب الفيسبوك.. القبض عىل متهم باإلساءة 
للنساء يف البرصة

اجلفاف يرضب دياىل ونزوح 
قرى: األسوأ منذ 18 عامًا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مس�ؤولون يف محافظ�ة دياىل بدء تداعي�ات ومؤرشات 
الجفاف تظهر بشكل واضح يف املحافظة ونزوح بعض االهايل 
من مدنهم وقراهم لش�حة املياه فيها.وقال قائممقام قضاء 
بعقوب�ة، مرك�ز محافظة دي�اىل، عبدالله الحي�ايل يف ترصيح 
صحفي إن »املشاكل ترتاكم بسبب الجفاف مع ترقب احتمال 
حدوث معضلة كبرية بسبب النزوح من املحافظة، لذا ينبغي 
عى األط�راف املعنية إيجاد حل جذري«. بدوره، أش�ار مدير 
املياه يف دياىل، مهند املعموري، إىل أن نسبة انخفاض املياه يف 
دي�اىل بلغت ٩0% مقارنة باألعوام الس�ابقة، الفتا إىل أن دياىل 
تعتمد عى سد حمرين يف توفري املياه بنسبة ترتاوح بني %80 
إىل ٩0% »لك�ن قل�ة املياه املطلقة أدت إىل انخفاض منس�وب 
املياه يف بحرية حمرين«. وحول تأثر األرايض الزراعية، أوضح 
املعم�وري أن »مس�احة األرايض الصالح�ة للزراع�ة يف دياىل 
تبل�غ نحو 150 ألف دون�م، لكن الجفاف بات يش�كل تهديداً 
عليه�ا«. من جانبه، ذكر رئيس اتح�اد الفالحني يف دياىل رعد 
التميم�ي، أن الجفاف الحايل هو األس�وأ من�ذ 2003، محذراً 
م�ن أن »املحافظة أصبحت عى وش�ك مواجهة أس�وأ كارثة 
جفاف«.وتاب�ع أن الكثريي�ن ب�دأوا بحفر اآلب�ار فيما تواجه 
بعض املناطق مش�كلة فعلية وخاصة يف قرى ش�مال ورشق 
املحافظة، مش�رياً إىل ارتفاع سعر حفر البرئ إىل 23 ألف دينار 
لكل مرت »وهذا يش�كل عبئاً عى األهايل«.  ويف الس�ياق، لفت 
مدير إعالم زراعة دياىل، محمد املندالوي، إن دائرة مياه دياىل 
»أبلغتنا رسمياً بعدم قدرتها عى توفري املياه الكافية لتطبيق 

الخطة الزراعية الصيفية«.
وقال مدير بيئة دياىل، عبدالله الش�مري، أن لجنة عليا شكلت 
بقص�د تحدي�د األماكن األكثر حاج�ة لحفر اآلب�ار، مبيناً أن 
منسوب مياه بحرية حمرين انخفض بشكل غري مسبوق منذ 
18 عاماً املاضية، »يف حني أننا ال زلنا يف بداية موسم الحرارة«. 
وأم�س األحد، قال وزير الزراع�ة ، محمد كريم الخفاجي، إن 
»هذه السنة ليست مطرية وتعد أسوأ سنة، لكن وزير املوارد 
املائي�ة وفر لنا خزين�اً احتياطياً للخط�ة الصيفية املتكاملة، 

ولدينا مشكلة يف سد حمرين فقط وستتم معالجتها«.
ويف وق�ت س�ابق، أوض�ح وزي�ر امل�وارد املائي�ة يف الحكومة 
االتحادية، مهدي رش�يد الحمداني أنه »يف كل س�نة تنخفض 
املياه، ألن هناك انتقالة مابني الزراعة الشتوية والصيفية، يف 
ه�ذه الفرتة نعمل عى تخزين أك�رب كمية يف خزاناتنا لغرض 
إطالقها يف موس�م الزراعة الصيفية يف بداية شهر حزيران«، 
مبين�اً أنه »ال توجد لدينا مش�كلة س�وى يف دياىل بس�بب قلة 
اإلي�رادات واالنقط�اع من إي�ران وتغيري املن�اخ وقلة االمطار 
وهذه الحالة استش�عرتها الوزارة منذ أكثر 6 أش�هر وعملنا 
عى اتخاذ عدة إجراءات، ونفذنا مش�اريع سرتاتيجية مهمة 
يف وقت قيايس السعاف املواطنني، منها تأمني االساالت الكثر 
من 450 الف نسمة، أما بقية محافظات العراق التوجد فيها 
مشكلة، بس�بب السياسة التي اعتمدتها الحكومة من تأمني 

خزين يف الخزانات والسدود. 
لم نجعل املواطن أن يشعر أن هناك مشكلة يف هذا الصيف أو 

الشتاء القادم«.

وزير النفط الكسون موبيل: العراق يسعى لتوفري 
فرص استثامرية يف الغاز والطاقة النظيفة

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير النفط حرص الوزارة عى تعزيز عالقات التعاون  مع 
الرشكات العاملية الرصينة ومنها رشكة اكسون موبيل .

وق�ال وزير النفط احس�ان عبد الجب�ار اس�ماعيل ان العراق 
يس�عى اىل توفري فرص اس�تثمارية جدي�دة يف قطاعات الغاز 
والطاق�ة النظيف�ة وهي االن تعد من اولوي�ات الوزارة ، معرباً 
ع�ن امل�ه يف ان تش�هد املرحل�ة الحالي�ة واملس�تقبلية مزيداً 
م�ن تنفيذ مث�ل هذه املش�اريع التي تعزز من ف�رص التنمية 

املستدامة للعراق .
فيم�ا عرب الس�يد ت�وم شوس�لر ، النائ�ب األول لرئيس رشكة 
إكس�ون موبي�ل عن امل�ه يف زيادة حج�م التع�اون الثنائي يف 

مجاالت عديدة ومنها قطاع الطاقة والبنى التحتية .
ه�ذا وقد ح�ر اللق�اء كريم حط�اب وكيل الوزارة لش�ؤون 
االستخراج ومدير عام دائرة العقود والرتاخيص ومدير املكتب  

االعالمي وعدد من املسؤولني يف رشكة اكسون موبيل .

بيان للنقل عن »املطرقة العمالقة«: األرصفة اخلمسة 
مليناء الفاو عىل وشك االكتامل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل-الرشكة العامة ملوانئ 
العراق ع�ن وصول أك�رب مطرقة إلكمال 
األعمال يف األرصفة الخمس�ة مليناء الفاو 

الكبري.
وقال املدي�ر العام فرح�ان الفرطويس يف 
بي�ان تلق�ت املس�تقبل العلراقي نس�خة 
منه »بتوجيه مبارش من قبل وزير النقل 
نارص حس�ني بندر الش�بيل ف�أن وصول 
ه�ذه املطرق�ة العمالق�ة س�يعجل م�ن 
اعم�ال دق ركائ�ز )الباي�الت( يف أرصفة 
امليناء«، الفتاً إىل أن »رشكة دايو الكورية 
بدأت بالفعل املرحل�ة األوىل التي تتضمن 
خمسة مش�اريع هي خمسة أرصفة مع 
س�احاتها والطريق وحفر القناة املالحية 

والنف�ق ال�ذي س�ريبط املين�اء بالطريق 
ال�دويل، وستش�هد االيام املقبل�ة وصول 
مع�دات عمالق�ة و خرباء اجان�ب لتنفيذ 

اعمال هذه املشاريع«.  
وأض�اف الفرط�ويس ان »املطرقة دخلت 
ليلة امس اىل ح�وض ميناء الفاو الكبري، 
يف  الهندس�ية  امل�الكات  اس�تنفرت  اذ 
املرشوع جهودها للوقوف عى جاهزيتها 
التوقيت�ات  و دخوله�ا للعم�ل وحس�ب 

الزمنية املعدة«. 
جدي�ر بالذكر ان دايو الكورية التي تعمل 
حالياً يف ميناء الفاو وجهت دعوة اىل نحو 
200 خب�ري للعمل يف املين�اء كما تعاقدت 
لرشاء معامل إلنجاز املش�اريع الخمسة  
الت�ي وقعته�ا وزارة النق�ل نهاي�ة العام 

املايض .
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وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط / رشكة عامة

بغداد
العدد 10669

التاريخ 2021/5/27
هتديكم رشكتنا اطيب حتياهتا ...

م/نرش تنويه
تقرر تمدي�د تاريخ غلق الطلبي�ات الواردة يف 
االعالن رقم )14( لس�نة / 2021 واملنشور يف 
جريدة الصباح العدد ) 5105( يف 2021/5/3 
وجري�دة املس�تقبل العراقي الع�دد ) 2369( 
الع�دد  ال�زوراء  وجري�دة   2021/5/3 يف 
)7480( يف 2021/5/3 من 2021/5/24 اىل 

2021/6/17 لذا اقتىض التنويه 
شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل رئاسة استئنافه 

واسط االتحادية
محكمة بدائة الكوت

العدد: 501/ب/2021
التاريخ: 2021/5/31

املوضوع/اعالن بيع عقار باملزايده
املدعي�ن )الدائ�ن(/ 1� ماج�دة جبار 

سلمان
املدع�ى عليهم )املدين(/ 1� خالد وليد 
حس�ن 2 � عامر وليد حس�ن 3 � ايات 

وليد حسن  4 � نضال وليد حسن 
تنفيذا لقرار الحك�م الصادر من هذه 
)501/ب/2021(  بالع�دد  املحكم�ة 
واملتضمن اعالن املزايده الزالة ش�يوع 
العقار املرق�م) 7978/2 م 29 داموك 
( وتوزي�ع ص�ايف الثمن ب�ن الرشكاء 
تق�رار  0فق�د  س�هامه  حس�ب  كال 
اع�الن  ع�ن بيع�ه باملزاي�ده العلني�ه 
خ�الل )30( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم 
الت�ايل للن�رش يف صحيفت�ن محليتن 
مراجع�ة  بال�رشاء  الراغب�ن  فع�ىل 
ه�ذه املحكم�ة مس�تصحبن معه�م 
التامين�ات القانوني�ه البالغه 10% من 
القيمه التقديريه للعقار بصك معنون 
اىل)محكم�ة ب�داة الك�وت ( وس�وف 
تجري املزايدة يف اليوم االخري الس�اعه 
الثاني�ة عرش ضهرا وذا ص�ادف اليوم 
االخ�ري عطل�ة رس�مية فيعت�ر اليوم 
الذي يلي�ه من الدوام الرس�مي موعدا 
للمزاي�ده و يتحم�ل من ترس�و عليه 

املزايدة أجور االعالن واملزايده .
القايض

عدنان نهري راهي 
مواصفات العقار

جنسة:/ دار سكن تقع يف منطقة دور 
العم�ال  بمس�احة 200م2 يتكون من 
جزئ�ن اح�د الجزئن  في�ه محل لبيع 
املواد املنزلي�ة و الج�زء الثاني تتكون 
م�ن طابقن الطاب�ق االول يتكون من 
صال�ه و غرفه ن�وم و غرف�ه صغرية 
و مطب�خ وهول داخ�ي و صحيا تاما 
الطاب�ق الثان�ي يحت�وي ع�ىل غرفتي 
نوم و صال�ه و هول و مطبخ و يوجد 
ج�زء ثالث عبارة عن غرف�ه ارضية و 
غرفه ثانيه و مطبخ و هول مبني من 

الطابوق و مسلح بالكونكريت
املساحة :/ 200م2

 الشاغل :/ املدعي عليهم 
القيم�ة التقديري�ه :/ 100,000,000 

مليون دينار ارضا و بناء 
�������������������������������

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) عباس حس�ن خزعل 
(  الدع�وى لتبدي�ل ) اللقب ( وجعله ) 
املوس�وي ( بدال من ) الساعدي ( فمن 
لديه حق االعرتاض ع�ىل ذلك مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة 22 من 
قان�ون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�������������������������������
اعالن 

ق�دم املواط�ن ) س�عد محس�ن عبد (  
الدع�وى لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعل�ه ) 
املوس�وي ( ب�دال م�ن ) القييس( فمن 
لديه حق االعرتاض ع�ىل ذلك مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة 22 من 
قان�ون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�������������������������������
اعالن 

ق�دم املواط�ن ) حيدر محس�ن عبد (  
الدع�وى لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعل�ه ) 
املوس�وي ( ب�دال م�ن ) القييس( فمن 
لديه حق االعرتاض ع�ىل ذلك مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة 22 من 
قان�ون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

اعالن
مناقصة رقم 2021/1

مناقصة تنظيف رئاسة حمكمة استئناف النجف االحتادية
تعلن رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية عن اجراء مناقصة عامة لتنظيف بناية رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية وبكلفة 
تخمينية ) 17،500،000( فقط/ سبعة عرش مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ال غري شهريا، وعىل املوازنة الجارية لعام 2021 فعىل 
الراغبن باالش�رتاك يف هذه املناقصة من الرشكات واملكاتب مراجعة رئاس�ة محكمة استئناف النجف االتحادية / قسم الشؤون املالية/ 
ةحدة العقود الكائن يف محافظة النجف االرشف / شارع كوفة – نجف للحصول عىل وثائق املناقصة ) املواصفات والرشوط( لقاء مبلغ 
وقدره )100،000( فقط مائة الف دينار عراقي الغري ، غري قابلة للرد وتقديم العطاءات علما ان مدة التقديم هو )15( خمسة عرش تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن ويف حالة مصادفة اليوم االخري عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه من ايام العمل هو اليوم االخري ولغاية 

انتهاء الدوام الرسمي وان يتم تقديم العطاءات بظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم مقدم العطاء وعنوان واسم ورقم املناقصة.
مستصحبن معهم البيانات التالية:

1-براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب لسنة 2020 نافذه ومعنونه اىل رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية مع صورة من الهوية 
الرضيبية.

2-تأمين�ات اولي�ة بمبلغ ) 3،150،000( فقط// ثالثة مالين ومائة وخمس�ون الف دينار عراقي الغ�ري بصورة صك مصدق او خطاب 
ضمان نافذ ملدة )3( اشهر المر رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية.

3-عقد تأسيس الرشكة مع شهادة التأسيس والنظام الداخي للرشكة.
4-وصل رشاء وثائق املناقصة ) الرشوط واملواصفات(.

5-قائمة باالعمال املماثله املنفذه من قبل الرشكة او املكتب ومصادق عليها من قبل الجهة املستفيدة.
6-هوي�ة غرفة التجارة نافذه لغاية عام 2021 واجازة ممارس�ة املهنة وكافة املستمس�كات الصادرة من الجهات الرس�مية بالنس�بة 

للمكتب.
•علما ان موعد فتح العطاءات هو اليوم العمل التايل الخر يوم من موعد قبول العطاءات يف تمام الساعة العارشة صباحا يف مقر رئاسة 

محكمة استئناف النجف االتحادية وعلنا
•ان رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وان هذه املناقصة تخضع اىل تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية رقم ) 2( لسنة 2014 ) املعدل( وجميع القوانن والتعليمات النافذه .
• يتحمل من ترسو عليه املناقصة كافة املصاريف واالجور بما فيها اجور النرش واالعالن وبموجب القوانن والتعليمات النافذه .

مالحظة:- لغرض اي استفس�ار عن املناقصة مراجعة رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية /قسم الشؤون املالية / وحدة العقود 
Hjc.naas2008@yahii.com  : او زيارة املوقع االلكرتوني لرئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة :528 /2021
التاريخ : 2021/5/31

اىل / املنفذ عليه / سجاد رحيم محمد
لق�د تحق�ق له�ذة املديري�ة م�ن ذات 
اختصاص  ان�ك مجهول محل االقامه 
ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت 
اومختار يمكن التبليغ عليه , واستناداً 
للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة 
تنفيذ الكوت خ�الل ثالثة ايام تبدأ من 
اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم 
املديري�ة  ه�ذه  س�تبارش  حض�ورك 
باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون 
: تبلي�غ املذك�ورة االضب�ارة بالتنفيذ 
لالم�ول املنقول�ه عىل املركب�ة املرقمه 
ن�وع  خص�ويص  بغ�داد  82712ه�� 
نيس�ان س�ني موديل 2019 و املركبة 
املرقم�ه  72080 أ الب�رة خصويص 
نوع تيوت�ا مارك الل�ون ابيض موديل 
1997 و املس�جله بأسم املدين )سجاد 
رحي�م محمد( ع�ن دين الدائن س�تار 
جاب�ر تاني البالغ س�تة مالي�ن دينار 
حس�ب قرار املحكمة املرقم 158/ب/

اعرتاضية 2021 يف 2021/2/22 
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
�������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

االسحاقي 
العدد: 70/ش/2021

التاريخ: 2021/5/31
م/ تبلغ 

محم�د  )ارساء  عليه�ا  املدع�ى  اىل/ 
رسحان(

للدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدعية ) 
اقب�ال ابراهي�م حمد( واملدع�ى عليها 
)ارساء محمد رسحان ( واملرقمة ۷۰/

ش/۲۰۱۹ فقد اصدرت هذه املحكمة 
بتاري�خ 2019/7/23 حكم�ا يق�ي 
بتصديق الزواج الخارجي الواقع بينك 
وبن املدعو وطبان عىل حسن وتثبيت 
نس�ب الطف�ل مصطف�ى فق�د تقرر 
تبليغك بصحيفت�ن يوميتن محليتن 
وبعكس�ه سوف يكتس�ب قرار الحكم 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض 

فائق مشعل صالح
�������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2203/ب2021/3
التاريخ : 2021/5/31

اعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه االول ) محم�د عبد 

املجيد كاظم (
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاونية اضافة لوظيفته( 
الدع�وى املرقم�ة أعاله ض�دك والذي 
يطل�ب فيها الحك�م )بالزامك واملدعى 
علي�ه الثان�ي« بتأديتك ل�ه وبالتكافل 
والتضام�ن مبلغ�ا ق�دره )800 $عن 
القرض املؤرخ 2018/8/16 (،ونظرا 
لثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
النارصي�ة واش�عار مخت�ار منطق�ة 
س�ومر/2 ) كاظم جبار ناجي(، تقرر 
تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفت�ن محليتن 
يوميتن بموع�د املرافعة 2021/6/8 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حض�ورك أو إرس�ال م�ن ين�وب عنك 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

القايض
فرقد صالح هادي

رئيس حمكمة استئناف النجف االحتادية

د. عائد جابر عمران
ء. املدير العام

رئيس جملس االدارة

نتانييل بوالرد

ُتع�د بطارية الليثي�وم آيون التي يحمله�ا مليارات الناس 
يومياً يف هواتفهم املحمولة إنجازاً علمياً كبرياً فاز بجائزة 
نوب�ل. والواقع أننا نعيش يف عر بطاري�ة الليثيوم آيون 
منذ تس�عينيات القرن املايض من خالل كامريات الفيديو، 
والحواس�يب املحمول�ة، والس�اعات الذكي�ة، والطائرات 
املس�رية. يف العقد املايض، بدأت ه�ذه البطاريات الصغرية 
تغ�ريرّ قطاعي النقل والكهرباء بش�كل فعي، مثلما فعلت 
م�ع األجه�زة اإللكرتونية االس�تهالكية. وُتظه�ر بيانات 
جديدة املس�افة التي قطعتها البطاري�ات يف وقت قصري، 
كما تشري إىل املسافات األطول التي من املتوقع أن تقطعها 
مس�تقبالً. ويف ه�ذا اإلط�ار، وج�د أحدث مؤرش ألس�عار 
بطارية الليثيوم آيون الذي يصدر عن مؤسس�ة »بلومرج 
إن إي إف« البحثي�ة، أن متوس�ط الس�عر املرج�ح الحايل 
لبطاريات تخزين الليثي�وم آيون هو 137 دوالراً للكيلوات 

س�اعة، مقارنة مع نحو 1200 دوالر للكيلوات س�اعة يف 
2010، وهو ما يمثل انخفاضاً يف الس�عر يناهز 90 يف املئة 
يف نح�و 10 س�نوات. ولإلجابة عىل س�ؤال متعلق بتحول 
الطاقة ُيطرح عي أكثر من أي س�ؤال آخر، أقول: إن هناك 
تفاوت�اً مهماً بن األس�عار حس�ب التطبي�ق. فالبطارية 
املس�تخدمة يف الحافلة أقل ثمناً من البطارية املس�تخدمة 
يف الس�يارة الكهربائي�ة، التي هي أقل ثمن�اً من البطارية 
املس�تخدمة لتخزين الطاقة الثابت يف الشبكة الكهربائية. 
غ�ري أن�ه يف كل تطبيق من ه�ذه التطبيق�ات، بدأت هذه 
البطاريات تؤثرّ�ر اليوم تأثرياً كبرياً عىل أس�واقها املتتالية 
للنق�ل العام، واملركبات الش�خصية، وش�بكات الكهرباء. 
وغني عن البيان أن أحج�ام التخزين ازدادت قليالً منذ أن 
بدأت مؤسسة »بلومرج إن إي إف« رصدها. ففي 2010، 
�رت أقل م�ن نصف جيجاوات س�اعة م�ن البطاريات  ُوفرّ
لقطاع�ي املركب�ات الكهربائية والتخزي�ن الثابت الفتين 
حينه�ا. ولكن بعد عقد عىل ذلك، ب�ات ذاك املجموع اليوم 

يبلغ 526 جيجاوات س�اعة، أي ضعف العدد األول بقرابة 
1100 م�رة. وهذا ال يشء حق�ًا باملقارنة م�ع ما يتوقعه 
زمالئ�ي: أنه بحل�ول 2030، س�تكون املركب�ات وأنظمة 
تخزين الطاقة قد اس�تخدمت أكثر من 9 آالف جيجاوات- 
س�اعة من البطاريات. ه�ل البطاريات مج�رد منتج؟ أم 
هل تخلق أس�واقها الخاصة بها؟ رشكة »إكسون موبيل« 
بدأت االشتغال عىل بطاريات الليثيوم آيون يف السبعينيات، 
يف وق�ت كانت في�ه حت�ى رشكات النفط الك�رى تبحث 
ع�ن بدائل ملحرك االح�رتاق الداخي. يف تل�ك الفرتة، كانت 
البطاري�ات منتجاً يبحث عن اس�تخدام – ومع ذلك، فإن 
األجه�زة اإللكرتونية االس�تهالكية التي ظه�رت الحقاً ما 
كان يمكن أن توجد بدونها. ويف تلك الحالة، فإن البطاريات 
ه�ي التي خلقت الس�وق. اليوم، اإلجابة عىل ذاك الس�ؤال 
باتت أكثر تعقيداً. فبالنس�بة للس�يارات الكهربائية، ُتعد 
البطارية منتجاً باألس�اس. الس�يارات موجودة منذ أكثر 
من قرن م�ن الزمن، ولم تك�ن تنتظر بطاري�ات الليثيوم 

آيون االقتصادية لخلق سوق. صحيح أن الكهرباء طريقٌة 
جديدة لتزويد الس�يارات بالطاقة، ولكن السيارة ما زالت 
ه�ي الس�يارة. وباملقاب�ل، ف�إن تخزين الطاقة بالنس�بة 
للش�بكة الكهربائي�ة يشء مختل�ف. فالوقود ه�و طاقٌة 
مخزَّنة عىل كل حال، وبطاريات الليثيوم آيون غري الباهظة 
أوجدت سوقاً جديدة لإللكرتونات املخزَّنة عىل نطاق مهم. 
لو  نت أسواقاً جديدة للخدمات التي يستطيع مشغرّ كما مكرّ
البطاريات تقديمها للش�بكة الكهربائي�ة. ولكن، ما الذي 
س�يأتي اآلن يف وقت تصبح فيه البطاريات أرخص، وذات 
كثاف�ة طاقية أع�ىل، ومنَتجة بحجم أك�ر بكثري؟ أتصوُر 
أن مزيداً من البطاريات س�تخلق أس�واقاً جديدة لم نفكر 
رن�ي بقصة والدة جه�از اآليبود:  فيه�ا بعد، وه�و ما يذكرّ
فرشكة »توش�يبا« كانت اخرتعت قرصاً صلباً بحجم 1.8 
بوصة، ولكن لم تكن لديها أي فكرة عما يمكنها أن تفعل 
ب�ه. ولكن مديري رشكة »آبل« علموا بذلك وخلقوا س�وقاً 

جديدة به. * كاتب أمريكي متخصص يف التقنية

بشير خزعل 

ي�رى البعض م�ن املحلل�ن والسياس�ين أن 
التجرب�ة الديمقراطية يف العراق لم تس�تطع 
ان تضم�ن عملي�ة االس�تقرار الس�يايس يف 
الب�الد، مع اس�تمرار الخالف�ات والراعات 
م�ا ب�ن الس�لطتن الترشيعي�ة والتنفيذي�ة 
الق�رارات  بع�ض  تعطي�ل  واالخت�الف ع�ىل 
او تمريره�ا، وف�ق اتفاق�ات مس�بقة، وق�د 
النيابي�ة  واملجال�س  الحكوم�ات  يف  ش�هدنا 
الس�ابقة مختل�ف التصادمات الت�ي ادت اىل 
افشال مش�اريع واتفاقيات وتحت مسميات 
مختلفة، الدس�تور العراقي لسنة 2005 منح 

مجل�س النواب بعض االمتي�ازات التي قيدت 
يد الحكوم�ة التنفيذية، فهي ل�ن تذهب باي 
ق�رار او م�رشوع ما لم يحصل ع�ىل موافقة 
الدس�تور  نص�وص  بع�ض  والن  الرمل�ان، 
اتس�مت بالعمومية وتركت اغل�ب التفاصيل 
اس�تمرار  اىل  ادى  االم�ر  ه�ذا  للترشيع�ات، 
الخالف وتفاقم بعض املشكالت، التي خرجت 
ع�ن س�يطرة الس�لطتن يف مواق�ع متعددة، 
وبعكس االنظمة الديمقراطية يف دول كثرية، 
لم تكن االغلبية السياسية يف العراق قوية بما 
يكف�ي، ألنها تخضع للنظ�ام املتعدد االحزاب 

ونظام التمثيل النسبي للمكونات. 
وق�د رأى كث�ريون من اصح�اب االختصاص 

يف الش�أن الس�يايس ان النظام الرئايس قد ال 
ينس�جم م�ع الواقع العراق�ي الح�ايل، بينما 
ذهب القسم االكر منهم بان النظام الرملاني 
ل�م ينج�ح يف ادارة الدولة عىل م�دى 18 عاما 
مضت وال بد من التوج�ه اىل النظام الرئايس، 
وخالفهم الراي قسم اخر بان النظام الرئايس 
مالئم�ا يف ال�دول املتقدمة وال يالئ�م بلدا مثل 
الع�راق خوفا من الدكتاتورية، ووس�ط هذه 
االختالفات يتعقد املشهد السيايس مرة اخرى، 
اثر انقس�امات عقيمة بن االحزاب والتيارات 
السياس�ية الي محاول�ة لتعديل الدس�تور او 
تغيري النظام الس�يايس، وألجل عدم الخوض 
يف قضاي�ا يمكن ان تجر الب�الد اىل الغوص يف 

مس�تنقع الخالفات الدائمة، ال بد من البحث 
يف مكامن الخل�ل اذا كانت يف النظام الرملاني 
نفسه ام يف عدم تجانس املكونات االجتماعية 
عىل اس�اس قومي وطائفي واملتحزبة بنظام 
تعددي، مبني عىل اساس هذه املكونات، وقد 
بين�ت ال�دورات االنتخابية الس�ابقة رجحان 
كف�ة هذا الراي، وعىل ما يب�دو ان الحل ليس 
بتغي�ري النظ�ام م�ن برملان�ي اىل رئ�ايس او 
العكس، ب�ل يكمن بمعالجة االس�باب، وحل 
االزم�ة يبدأ من تغيري نظام االحزاب وتقليص 
أعداده�ا داخل الرملان، فتع�دد االحزاب بهذا 
الشكل قد يبدو ظاهرة غري صحية يف العملية 
السياسية، ولنا يف بلدان متقدمة كثرية صحة 

هذه النظرية، ففي الدول الكرى يوجد نظام 
تمثيي وسيايس ناجح يقوم عىل فكرة وجود 
حزبن متنافس�ن مع وجود حزب أو حزبن 
معارضن فق�ط، وال عالقة الي خلفية دينية 
او طائفي�ة او قومية ألعض�اء هذه االحزاب 
بممارسة دورهم السيايس، وعىل سبيل املثال 
نج�ح النظ�ام الرملان�ي الريطان�ي وانظمة 
برملاني�ة اخ�رى يف ارس�اء قواعد االس�تقرار 
السيايس بس�بب ابتعادهم عن التحزب خلف 
القومي�ة  او  الطائفي�ة  املصال�ح وال�والءات 
والعم�ل وف�ق الهوي�ة الوطنية فق�ط، وهذا 
ه�و رأس الحكمة الذي يمك�ن ان ينهي حالة 

ضعف القرار وضعف الدولة .

ماريانا مازوكاتو 

بينم�ا اضطلعت الرشكات النرويجي�ة اململوكة للدولة ذات 
يوم بدور أس�ايس يف إنش�اء النظام البيئي الصناعي إلنتاج 
الب�رتول، فإنه�ا فش�لت يف الرتاجع ع�ن هذا ال�دور لقيادة 
التحول األخرض، وبدال من إعادة استثمار أرباحها يف الطاقة 
املتج�ددة، أعلنت الرشكة ع�ام 2019 أنها تعت�زم إنفاق 5 

مليارات دوالر بحلول عام 2022 إلعادة رشاء أسهمها.
تشكل االس�تجابة لحالة الطوارئ املناخية تحديا للجميع، 
ولكن بش�كل خ�اص للبل�دان الت�ي تعتم�د اقتصاديا عىل 
اس�تخراج الب�رتول أو إنتاجه، فق�د خلق التوج�ه إىل إزالة 
الكرب�ون الفرصة للعديد من البل�دان ملالحقة هدف إطالق 
ثورة صناعية خرضاء، ولكن مع تبني املزيد من البلدان هذا 
املسار إىل الرخاء يف املستقبل، ستتضاءل قيمة أصول الوقود 
األحفوري، والتكنولوجيات وقدرات�ه، مما يهدد الوظائف، 
وعائ�دات التصدير، واإلبداع الصناع�ي يف االقتصادات التي 

يهيمن عليها البرتول.
ب�ن هذه االقتص�ادات، تواج�ه النرويج، وه�ي ثالث أكر 
مص�در للغاز عىل مس�توى العالم، تحدي�ا فريدا من نوعه، 
ولكن عىل الرغم من ارتباط البنية الصناعية واالستثمارات 
يف النروي�ج بش�دة بالصناع�ات القائم�ة ع�ىل الكرب�ون 
والخدم�ات، حي�ث مثلت امل�واد الهيدروكربوني�ة 36% من 
إجمايل الصادرات يف ع�ام 2019، فإن الطاقة املحلية هناك 
تأتي بش�كل كام�ل تقريبا م�ن مصادر متج�ددة )الطاقة 
الكهرومائي�ة(. وبه�ذا يصبح االقتص�اد النرويجي جاهزا 
ومس�تعدا للتحول الصناعي األخ�رض، وإن كان انخفاض 
الطلب بش�كل متزاي�د عىل الوقود األحفوري من ش�أنه أن 

يعوق محرك نموه الرئيس.
ُي�َع�د »اعتم�اد النرويج املفرط« عىل الكربون أحد أعراض 
امل�رض الهولن�دي؛ مش�كلة نج�اح قط�اع مهيم�ن ع�ىل 
حس�اب أغلب القطاعات األخرى، وألن االس�تثمارات يف أي 
قط�اع آخر تبدو ضئيل�ة جداً يف الحجم أمام االس�تثمارات 

الهيدروكربوني�ة، ف�إن قط�اع الوق�ود األحف�وري يجتذب 
املواهب األعىل مهارة. يف الوقت ذاته، تس�ببت الربحية غري 
العادية التي يحققها قطاع النفط والغاز يف تضخم األسعار 
واألج�ور يف بقية قطاع�ات االقتصاد، مم�ا خلق صعوبات 

للمصدرين اآلخرين.
نتيج�ة لهذا، كان�ت النرويج واحدة من أك�ر الخارسين يف 
منظم�ة التع�اون االقتص�ادي والتنمية إلجم�ايل حصص 
السوق الدولية يف أس�واق الصادرات غري املرتبطة بالطاقة 
منذ أواخر تس�عينيات القرن العرشين، وقد تنامى عجزها 
التج�اري غ�ري النفطي ع�ىل نحو مط�رد عىل م�دار العقد 
األخ�ري، كما تقلصت حصة قطاع التصنيع يف اقتصادها إىل 

نصف مثيالتها يف بلدان الشمال األوروبي األخرى.
ما يزيد األمور س�وءا عىل سوء أن تقريرا حديثا صادرا عن 
مكتب اإلحصاء النرويجي يتوقع أن تتضاءل االستثمارات يف 
قطاع الطاقة يف النرويج خالل العقد املقبل، ويف حن تجاوز 
متوسط االستثمارات السنوية يف القطاع 170 مليار كرونة 
نرويجي�ة )نح�و 20 مليار دوالر أمريكي( ع�ىل مدار العقد 
الس�ابق، ف�إن هذا الرقم م�ن املتوق�ع أن ينخفض بمقدار 
60 ملي�ار كرونة نرويجية خالل الف�رتة من عام 2025 إىل 

2034، حتى يف غياب أي سياسات برتولية تقييدية.
من الواضح أن النرويج يف احتياج إىل اس�رتاتيجية صناعية 
جدي�دة، ويف تقرير حديث، نوضح كيف يمكنها اس�تخدام 
املوارد الفنية واملالية يف قطاعها البرتويل لتتحول إىل »عمالق 
أخرض«، لكن التخلص التدريجي من االعتماد عىل استخراج 
الب�رتول والتح�رك يف اتج�اه أكثر اخرضارا ل�ن يحدث من 
تلقاء ذاته، حي يس�تدعي هذا التحدي اتخاذ تدابري جريئة 
ولكن مدروس�ة بعناية من جان�ب القطاع العام، وال يجوز 
للحكومة أن تتوىل إدارة التفاصيل الدقيقة للعملية، ألن هذا 
من شأنه أن يخنق اإلبداع؛ ولكن ال يجوز لها أيضا أن ترتك 

املهمة بالكامل للسوق.
بدال من ذلك، ينبغ�ي للحكومة أن تعكف عىل تحديد اتجاه 
واض�ح، من خالل تنفيذ االس�تثمارات العالي�ة املخاطر يف 

املراحل املبكرة والتي ستجذب الحقا قوى القطاع الخاص، 
فتكافئ بهذا أولئك الراغبن يف االستثمار واإلبداع، ويف حالة 
النروي�ج، يجب أن تعمل أي اس�رتاتيجية صناعية خرضاء 
عىل توجيه املوارد املالية الضخمة التي تمتلكها الدولة نحو 
االس�تثمار يف قاعدة صناعة محلية جدي�دة تتمحور حول 

تكنولوجيات الطاقة الخرضاء.
ب�ادئ ذي ب�دء، ال ي�زال لزاما ع�ىل النروي�ج أن تعمل عىل 
توجي�ه موارد أك�ر صندوق ث�روة س�يادي يف العالم نحو 
التحول األخرض، سواء عىل املستوى املحي أو العاملي، وعىل 
 Statens Pensjonsfond النقي�ض من ذل�ك، ُت�َع�د رشك�ة
Utland النرويجي�ة واح�دة من أكر املس�تثمرين يف بعض 
من مش�اريع الوق�ود األحف�وري األش�د تدم�ريا يف العالم 
والت�ي يجري التخطيط لها حاليا أو قي�د التطوير بالفعل. 
يح�ذر تقرير حديث م�ن أن 12 من هذه املش�ارع وحدها 
ستستخدم ما يصل إىل ثالثة أرباع ميزانية الكربون املتبقية 
للعالم، مم�ا يجعل من الصعب للغاي�ة الحد من االحتباس 
الح�راري الكوكب�ي بحيث ال يتج�اوز االرتف�اع يف درجات 

الحرارة 1.5 درجة مئوية.
حالي�ا   Statens Pensjonsfond Utland رشك�ة  تعم�ل 
بموج�ب قواعد مالية تق�ي بتحويل عائداته�ا البرتولية 
إىل صندوق نفطي واس�تثمار هذه العائدات يف الخارج. ثم 
يج�ري تحويل العائدات إىل االقتصاد املحي بمعدل س�نوي 
يبلغ 3% يف املتوس�ط من ممتلكات الصندوق، ونظرا للعائد 
الس�نوي املتوقع للصندوق بنحو 3%، فسيكون من املمكن 

االستفادة منه بهذا املعدل إىل أجل غري مسمى.
أثب�ت ه�ذا االخ�رتاع يف السياس�ات فعاليت�ه يف الح�د من 
الضغ�وط التضخمي�ة الناجمة ع�ن اس�تخراج النفط مع 
تزويد الحكومة بمصدر إضايف لإليرادات يف الوقت ذاته، لكن 
م�ا تحتاج إليه النرويج اآلن ه�و تمويل صبور طويل األمد 
لدع�م التنويع االقتصادي، وألن اإلطار املايل الحايل يس�مح 
باإلبق�اء ع�ىل اس�تثمارات عام�ة ضخمة خ�ارج امليزانية 
الحكومية العادية، فإنه يتس�بب يف تفاقم املرض الهولندي 

الذي يبتي البالد من خالل إنشاء تبعية املسار التي يحددها 
البرتول.هذه الحال ليس�ت حتمية بالرضورة، فمن املمكن 
تحويل رشكة Statens Pensjonsfond Utland إىل مستثمر 
قوي مكلف بمهمة محددة م�ع وجود محي وعاملي، وبدال 
من استخدام عائدات النفط إلعادة رسملة صندوق النفط، 
يمك�ن توجه هذا التدف�ق النقدي إىل بنك جديد لالس�تثمار 
األخ�رض العام، والذي يمكن تنس�يق عمله م�ع الصناديق 
والهيئ�ات العام�ة األخ�رى الت�ي تعمل ع�ىل تحقيق هدف 
التح�ول األخرض.يتمي�ز نظ�ام اإلبداع الوطن�ي يف النرويج 
بحص�ة كبرية من امللكية العامة، ومن الالفت للنظر هنا أن 
الدولة النرويجية تمتلك 67% من الرشكة الرائدة يف صناعة 
الب�رتول النرويجي�ة، Equinor )املعروف�ة س�ابقا باس�م 
Statoil(، ولك�ن يف ح�ن اضطلع�ت ال�رشكات النرويجية 
اململوك�ة للدول�ة ذات ي�وم ب�دور أس�ايس يف إنش�اء )من 
الِص�ف�ر( النظام البيئ�ي الصناعي إلنتاج الب�رتول، فإنها 
فش�لت يف الرتاجع ع�ن هذا الدور لقي�ادة التحول األخرض، 
وبدال من إعادة استثمار أرباحها يف الطاقة املتجددة، أعلنت 
الرشك�ة ع�ام 2019 أنه�ا تعتزم إنف�اق 5 ملي�ارات دوالر 

بحلول عام 2022 إلعادة رشاء أسهمها.
أظه�رت صدم�ة جائح�ة م�رض ف�ريوس كورون�ا 2019 
)كوفيد19( املخاطر املرتبطة باالعتماد املفرط عىل أس�واق 
الطاقة املتقلبة، ويف حن تجاهلت رشكة الطاقة الدنماركية 
العمالق�ة Ørsted الجائحة وواصل�ت تحولها الذي بدأ قبل 
عرش س�نوات إىل مصادر الطاقة املتجددة، اضطرت رشكة 
Equinor إىل خف�ض توزيع�ات األرب�اح وتحم�ل املزيد من 
الدين للحفاظ ع�ىل التزامها تجاه املس�اهمن يف مواجهة 

اإليرادات غري الكافية.
مثلها كمثل نظريتها يف الدنمارك، ينبغي لرشكة Equinor أن 
تتحول إىل عمالق طاقة ذي مهمة محددة، وهذا يعني إزالة 
الضغ�وط املفروضة عىل إدارتها لحملها عىل توزيع األرباح 
بن املس�اهمن من خالل استعادة مكانتها كرشكة مملكة 

للدولة بالكامل تركز عىل مستقبل البالد االقتصادي.

الطفرة التقنية.. وبداية عرص البطارية

اهلوّية الوطنيَّة

إيقاظ العمالق األخرض النروجيي
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تعل�ن رشكة مصايف الش�مال )مصفى الصم�ود(  أحدى تش�كيالت وزارة النفط عن اعالن 
)مناقص�ة عام�ة محلي�ة( وحس�ب التفاصيل املبين�ة يف الج�دول ادناه وج�دول الكميات 
واملواصفات الفنية واملنايشء فعىل الراغبني باالش�راك من الرشكات او املكاتب املتخصصة 
مم�ن تتوف�ر فيهم الرشوط القانوني�ة املذكورة يف ادناه مراجعة موق�ع رشكتنا يف بيجي � 
مصف�ى الصم�ود ، اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الس�تالم نس�خة من ج�دول املواصفات 
والكميات ووثائق املناقصة  مقابل مبلغ قدره ) 150,000 ( فقط مائة وخمسون ألف دينار 
عراقي غري قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة  او تغيري اسلوب تنفيذها  عىل ان يتم تسليم 
العطاء بظرف مغلق يف او قبل الس�اعة الواحدة ظه�را ليوم االحد املوافق 2021/6/27 ويف 
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسمية فيكون 
تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته 
املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم القانونية  علما انه سيتم عقد املؤتمر الخاص  باالجابة 
عىل االستفس�ارات  يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم االحد  املوافق  2021/6/20 يف 

نفس مكان القطع 

اوال : املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء :
1 � هوية الرشكة اومكتب او مستش�فى اهيل )متخصص( مرخص من قبل وزارة الصحة  
نافذة لعام 2021 مع ارفاق )ش�هادة تأس�يس � اجازة ممارس�ة مهنة  � عقد التأسيس � 

النظام الداخيل للرشكة( 
2 � التامينات االولية حس�ب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط او 
خط�اب ضمان صادر من م�رصف حكومي او مرصف اهيل معتمد م�ن قبل البنك املركزي 
العراق�ي المر رشكة مصايف الش�مال عىل اال يكون ضمن املص�ارف املحظور التعامل معها 
واملبين�ة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقص�ة ويتم مصادرة التامينات عند النكول عن 
توقي�ع العقد بع�د التبليغ بكتاب االحالة  او عند س�حب مقدم العط�اء لعطائه خالل فرة 
نف�اذه وبعد غل�ق املناقصة او رف�ض التصحيح عىل اخطاءه الحس�ابية يف العطاء وتتخذ 

بحقه االجراءات القانونية 
3 � جل�ب كتاب ع�دم ممانعة من االش�راك باملناقصة صادر من الهيئ�ة العامة للرضائب 

نافذة لعام 2021 )تصوير ملون( باسم الرشكة مقدمة العطاء ) حرصا( 
4 � اعم�ال مماثل�ة بالتجهي�ز عىل ان يتم تقدي�م العطاء مع املستمس�كات اعاله )بظرف 

مغلق( 
5 � وصل رشاء وثائق املناقصة )االصيل( 

6 � تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب ويف حال عدم 
تقديها يتم مفاتحة وزارة التجارة لحجبها  

ثانيا : تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزء من العقد :
1 � يتم يوقيع العقد بعد االحالة من قبل مدير الرشكة او املكتب او املستشفى  ا 

2 � ال تق�ل خربة االطباء عن س�نتني ومن حملة ش�هادة البكالوري�وس يف الطب والجراحة 
العام�ة وخ�ربة املمرضني الجامعي�ني ال تقل عن س�نتني ويحمل ش�هادة البكالوريوس يف 
التمريض اما املعاونني الطبيني ال تقل خربتهم عن س�نتني ومن حملة ش�هادة الدبلوم من 

املعاهد الطبية يف التمريض 
3 � يكون رصف املستحقات حسب جدول املواظبة 

4 � يكون التاجري حسب ما محدد من كميات ومواصفات ورشوط يف الجدول الطبي
5 � يعت�رب  العط�اء نافذ ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ يرد عىل 

فرة نفاذية العطاء 
6 � رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار

7 � يك�ون التس�عري بالدين�ار العراقي ح�رصا ويتم تثبيت االس�عار رقم�ا وكتابة )طباعة 
الكروني�ة او بامل�داد( ع�ىل جدول الكمي�ات املرفقة طي  ه�ذه املناقصة خالي�ة من الحك 
والش�طب وختمه�ا ومصادقتها عىل جمي�ع الصفحات ويعول عىل الس�عر املدون كتابة يف 

حال اختالفه مع الس�عر املدون رقما كما يعول عىل س�عر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ 
الفقرة 

8 � ال يج�وز ملقدم العطاء ش�طب او ح�ك اي بند من بنود وثائق املناقص�ة او اجراء تعديل 
عليها 

9 � ال يجوز ملنتس�بي دوائر الدولة او القطاع العام االشراك يف املناقصة بصورة مبارشة او 
غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية 

10 �  ال يج�وز للمدي�ر املف�وض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عط�اء واحد يف املناقصة 
الواحدة 

11 � تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى 
12 � ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال 

وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 
13 � يتحمل من تحال بعدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني 

النافذة 
14 � العق�د خاضع للرضيبة وكافة الرس�وم القانونية وقان�ون تحصيل الديون الحكومية 

رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة
15 � يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة والضوابط 

امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية 
16 � يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه

17 � ع�ىل املتقدم تثبيت اس�مه وعنوان�ه وارقام هواتفه والربيد االلكروني وبش�كل دقيق 
وواضح

18 � يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنس�بة )5%( من مبلغ 
االحالة تغطي كامل مدة العقد وفرة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شكل خطاب 
ضمان او صك مصدق صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النفط 

والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال )ش.ع( 
19 � املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 
املعدلة والوثائق القياس�ية ومعايري الرجيح  املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع 
وثائ�ق املناقصة مع مراعاة االس�تثناء املمنوح لرشكتنا بخص�وص قبول العطاء الذي يقل 
بنسبة اكثر من )20%( عن الكلفة التخمينية اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية 

حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم )1( لسنة 2019
20 � لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون 

تحمل اي تبعات مالية او قانونية 
21 � يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب 

 )IBAN(حسب نظام املدفوعات العراقي 
22 � يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن 

23 � للجنة دراس�ة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االس�عار او 
حك او شطب او تصحيح او تعديل  حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات

24 � يكون القطع واالش�راك باملناقصة يف كافة ايام االس�بوع )ايام الدوام الرس�مي( من 
الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش اعالن

25 � بامكان كافة املشركني  باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام 
الس�اعة التاس�عة صباح من يوم االثن�ني املوافق 2021/6/28 يف مق�ر رشكتنا يف بيجي � 

مصفى الصمود
26 � ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب 

27 � تدفع املستحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب املواصفات 
والكميات الواردة بجدول الكميات

28 � لالط�الع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وج�دول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله 
يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية 

http://nrc.oil.gov.iq
29 � يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها 

30 � لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكروني 
)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq(

رشكة مصايف الشامل / مصفى الصمود
نرش اعالن مناقصة عامة حملية

مبلغ التاامينات 
االولية

الهوية 
المطلوبة

مدة 
التجهيز الكلفة التخمينية 

عدد 
مرات 
االعالن

موضوع 
المناقصة

رقم 
المناقصة ت

 )14,000,000(
اربعة عشر مليون   
دينار عراقي )نسبة 

التامينات %2( 

هوية 
شركة 

او مكتب 
متخصص 
نافذة لعام 

2021

/365
يوم

 )700,000,000(
سبعمائة مليون دينار 

عراقي
للمرة 
االولى

تاجير 
الخدمات 

الطبية

 2021/55
ميزانية 
تشغيلية

1

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام

رئيس جملس االدارة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار أموال

الدولة األوىل
تنويه

س�بق وأن نرشنا اعالننا املرقم )69( لسنة 2021 يف جريدة 
املستقبل العراقي بالعدد ) 2378( والصادرة يف 25/ 5/ 2021 
ورد يف االعالن س�هوا يف الفقرة رق�م )2( من االعالن القطع 
املرقمة واملش�يد عليها )ورش�ة س�باكة( خط�أ والصحيح 

املشيد عليها )وكيل ادوات احتياطية( لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2167/ب2021/3

التاريخ : 2021/5/31
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) ميعاد فاخر عبد الحسني 
)

ملؤسس�ة  املف�وض  )املدي�ر  املدع�ي  أق�ام 
لوظيفت�ه(  اضاف�ة  التعاوني�ة  االس�كان 
الدع�وى املرقم�ة أعاله ض�دك والذي يطلب 
فيه�ا الحك�م )بالزامك واملدع�ى عليها وداد 
فاخر عبد الحس�ن« بتأديتكم�ا له بالتكافل 
والتضامن فيما بينك�م مبلغا قدره )1650 
$عن الق�رض املؤرخ 2019/8/31 (،ونظرا 
لثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكم�ة بداءة النارصية 
واش�عار مختار منطقة ح�ي اور/5 ) خالد 
مناح�ي عب�اس(، لذا تق�رر تبليغ�ك إعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2021/6/6 الس�اعة التاسعة صباحا وعند 
ع�دم حض�ورك أو إرس�ال م�ن ين�وب عنك 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  

وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2206/ب2021/3

التاريخ : 2021/5/31
اعالن

إىل/ املدعى علي�ه االول ) محمد عبد الكريم 
عيل (

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاونية اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة 
أع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م 
)بالزام�ك واملدعى عليه الثان�ي« بتأديتك له 
وبالتكافل والتضامن مبلغا قدره )600 $عن 
القرض املؤرخ 2019/3/23 (،ونظرا لثبوت 
مجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكم�ة بداءة بغ�داد الجديدة 
واش�عار مختار ناحية بغداد الجديدة محلة 
751 ) عمار شاكر الدنيناوي(، تقرر تبليغك 
إعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد 
التاس�عة  الس�اعة   2021/6/8 املرافع�ة 
صباح�ا وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2197/ب2021/3

التاريخ : 2021/5/31
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) سعاد مرحب عيل (
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاونية اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة 
أع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م 
)بالزامك واملدعى عليهم االخرين« بتأديتكم 
بينك�م  فيم�ا  والتضام�ن  وبالتكاف�ل  ل�ه 
مبلغ�ا ق�دره )5000 $عن الق�رض املؤرخ 
لثب�وت مجهولي�ة  (،ونظ�را   2019/7/27
محل إقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف 
محكمة بداءة الكرادة ك�ون العنوان وهميا 
لذاتقرر تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/6/8 الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد
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المتاهات

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
1 كوب

حمص مسلوق
1 حبة طماطم مكعبات

1 معلقة كبرية
هريسة حارة

3 معلقة كبرية زيت زيتون
عصري ليمونة

ملح
كمون

خطوات التحضري:
يوض�ع الحمص يف بول�ة، ويضاف إلي�ه الطماطم والهريس�ة، ويقلب 

جيداً.
يض�اف زيت الزيتون وعصري الليمون، وتتب�ل بامللح والكمون، وتخلط 

مرة اخرى.
توضع يف الطبق، وتقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطة احلمص احلارة

حرك عود الثقاب

طرق جتعل الوجه يبدو أكثر نحافة!
ُيعترب فقدان الوزن من املهّمات الصعبة 
بالنس�بة للبع�ض، أما تنحي�ف منطقة 
محّددة من الجس�م فه�و أكثر صعوبة، 
ويبدو تنحيف الوجه مهمة مس�تحيلة. 
بع�ض  تس�اهم  الحقيق�ة  يف  ولك�ن 
الخط�وات يف تحوي�ل ه�ذه املهم�ة من 

مستحيلة إىل ممكنة. إليكم التفاصيل:
ُيعترب الوجه من أول املناطق يف الجس�م 
التي تبدأ بفق�دان الدهون، ولذلك يكفي 
تبّن�ي نظ�ام غذائ�ي مت�وازن ومنّح�ف 
للحص�ول ع�ى نتائ�ج إيجابي�ة يف هذا 
املجال. يمكن تش�بيه األنس�جة الدهنّية 
الت�ي يتك�ّون منه�ا الوج�ه بتل�ك التي 

تك�ّون البط�ن، والذراع�ني، والس�اقني. 
وه�ذا يعني أن فقدان الدهون من الوجه 
يشبه فقدانها من أي منطقة أخرى من 

الجسم.
خطوات عملّية

اليتمتع الوجه بقدرة عى تكديس الكثري 
من الدهون مما يجع�ل منه املكان الذي 
ترتاكم فيه الدهون بش�كل متأخر ويتّم 
فقدانه�ا بش�كل مبكر. غري أن خس�ارة 
هذه الدهون تبقى نس�بّية وتختلف بني 
حالة وأخرى، فإذا كنِت تعانني من وزن 
زائ�د مث�ًا وتخضع�ني لحمي�ة منّحفة 
ف�إن نتائجها س�تظهر بش�كل طبيعي 

ورسيع عى الوجه. أم�ا إذا كنِت نحيفة 
وتعان�ني م�ن مش�كلة الذقن امل�زدوج، 
فذلك س�يتطلّب منِك وقتاً أكرب للتخلّص 
م�ن الدهون املرتاكمة يف ه�ذه املنطقة. 
ويمك�ن لبع�ض الخط�وات العملّي�ة أن 
تس�اعد يف تنحي�ف الوج�ه خاص�ًة عند 

املثابرة عليها:
1- تمارين خاصة بالوجه:

أظه�رت الدراس�ات أن التماري�ن الت�ي 
الوج�ه تحّس�ن م�ن  تنّش�ط عض�ات 
متانة البرشة وتش�ّد األنس�جة العضلّية 
باإلضافة إىل حرقها الدهون املرتاكمة يف 

الوجه.

اهيام افضل االستحامم لياًل أو هنارًا؟
بعد ي�وم عمل ش�اق، يع�د أخذ حم�ام من 
األمور التي يقوم بها مايني الناس يف أماكن 
مختلف�ة ح�ول العال�م. فم�ا ه�و التوقيت 

األفضل لاستحمام؟
يف هذا الصدد يرى طبي�ب التجميل، ريكهي 
تايل�ور، أن الوق�ت ال�ذي تت�م في�ه عملية 
االس�تحمام يلع�ب دوراً حاس�ماً يف الفائدة 
الناتج�ة ع�ن ه�ذه العملية لصحة جس�م 
اإلنس�ان، مش�دداً عى أنه يتم تطهري الجلد 
م�ن األوس�اخ والجراثي�م والع�رق بفض�ل 

االستحمام قبل النوم.

تجدد البرشة
وأوضح تايلور بحسب ما نقلت عنه صحيفة 
»إكسربس« الربيطانية أنه »عند االستحمام 
يف املساء، تقوم بتنظيف برشتك قبل الذهاب 
إىل الفراش، مما يس�مح لها بالتجدد بشكل 

صحيح بني ليلة وضحاها«.
كم�ا أك�د أن تنظي�ف الب�رشة قب�ل الن�وم 
سيس�اعد ع�ى منع انس�داد املس�ام ومنع 
ظهور حب الش�باب، وفوائد صحية أخرى.
يش�ار إىل أنه ع�ى وجه الخص�وص، يؤدي 
االس�تحمام قب�ل الن�وم إىل تحس�ني نوعية 

النوم.
تنظيم إيقاع الجسم

وق�د توص�ل العلم�اء األمريكي�ون إىل ه�ذا 
االس�تنتاج بعد إجراء دراسة مماثلة، حيث 
قام باحثون بمرك�ز يوتا للعلوم الصحية يف 
هيوستن وجامعات جنوب كاليفورنيا ويوتا 

بمراجعة 5322 دراسة لجودة النوم.
الذي�ن  األش�خاص  أن  وج�دوا  ذل�ك  إىل 
يس�تحمون قبل النوم بس�اعة إىل س�اعتني 
يمكن أن يس�اعدوا يف تنظيم إيقاع الجس�م 

الطبيعي اليومي.

امراض غريبة قد تصيبك أثناء السفر
ب�ات الوض�ع الصح�ي العاملي أح�د أه�م األمور التي تش�غل 
ب�ال الراغبني يف الس�فر، ال س�يما بعد ظهور ف�ريوس كورونا 
املس�تجد، والذي أسهم يف تعديل االش�رتاطات التي يضعها كل 

بلد الستقبال املسافرين من دول أخرى.
وبخ�اف الجائح�ة الحالي�ة، عى املس�افر أخ�ذ الحيطة عند 
اختياره وجهة الس�فر، وذلك الرتباط بعض املناطق من العالم 
بأم�راض غريب�ة ون�ادرة، قد ت�ؤدي إىل تدهور حالة اإلنس�ان 

الصحية بصورة واضحة.
تسمم األسماك

تكثر حاالت اإلصابة بهذا املرض يف املناطق املجاورة للمحيطات 
والش�واطئ، وباألخ�ص بالبح�ر الكاريب�ي واملحي�ط الهندي 
واملحي�ط الهادئ، وهي املناطق التي يحرص الس�ائحون فيها 

عى تناول وجبات األسماك الطازجة.
وترج�ع أس�باب اإلصابة بهذا امل�رض إىل تناول أس�ماك تغذت 
عى كائنات حية دقيقة سامة تعيش حول الشعاب املرجانية، 
وهو ما يؤدي إىل قيء وس�عال وش�عور بالغثي�ان، كما يمكن 
أن يتط�ور الوضع الصحي إىل آالم يف األس�نان وأوجاع عصبية 

مختلفة.
 فقدان الذاكرة العابر

تتمث�ل أعراض مرض فقدان الذاكرة العابر، يف عدم تمكن املرء 
من تذكر كيفية ذهابه إىل املكان الذي يقيم فيه، وقد يصل األمر 

إىل عدم قدرته تذكر من هو.
ويح�دث هذا املرض لنحو 3 إىل 10 أش�خاص من كل 100 ألف 
ش�خص، كم�ا أكدت دراس�ة أجري�ت ع�ام 2006 أن 96% من 
األش�خاص املصابني بهذا املرض يكونون يف الرشيحة العمرية 

من 51 إىل 80 عاًما.
ووج�د العلم�اء أن اإلصاب�ة بهذا امل�رض ال تفرق بني النس�اء 
والرج�ال، كم�ا أك�دوا أن احتمالية اإلصابة ت�زداد لدى مرىض 

الصداع النصفي واملعرضني ألمراض القلب.
 البلهارسيا

يح�دث ه�ذا امل�رض عن�د الس�باحة يف املي�اه العذب�ة امللوثة، 
وباألخ�ص يف مناط�ق مح�ددة م�ن إفريقيا والرشق األوس�ط 

وأمريكا الجنوبية وآسيا والبحر الكاريبي.
ولم يتمكن العلم من إيجاد دواء وقائي لهذا املرض حتى اآلن.

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2383( الثالثاء  1  حزيران  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

مجلس القضاء األعى 
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1871/ب2021/4
التاريخ : 2021/5/31

اعان
إىل/ املدعى عليه ) محمد عيل عويد (

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته(  االس�كان 
الدعوى املرقمة أعاه ضدك والذي يطلب 
فيه�ا الحك�م )بتأديتك ل�ه واملدعى عليه 
االخر« بالتكافل والتضامن مبلغا مقداره 
)1200 دوالر امريك�ي ع�ن قرض مؤرخ 
2017/10/24 (،ونظ�را ملجهولية محل 
إقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
محكم�ة بداءة الرصافة واش�عار مختار 
حي الرشيد 106 محلة 104) رضوان عبد 
الخالق محم�د(، لذا تق�رر تبليغك إعانا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
املرافع�ة 2021/6/9 التاس�عة صباح�ا 
وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتاوي

مجلس القضاء األعى 
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1869/ب2021/4
التاريخ : 2021/5/31

اعان
إىل/ املدعى عليه ) احمد بدر جاسم (

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته(  االس�كان 
الدعوى املرقمة أعاه ضدك والذي يطلب 
فيها الحكم )بتأديتك ل�ه واملدعى عليهم 
االخري�ن« بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا 
مقداره )1200 دوالر امريكي عن قرض 
مؤرخ 2018/11/24 (،ونظرا ملجهولية 
محل إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
يف محكمة بداءة بابل واشعار مختار حي 
الطهارة/1 ) عيل حس�ن عبد عطيه(، لذا 
تقرر تبليغ�ك إعانا بصحيفتني محليتني 
املرافع�ة 2021/6/9  بموع�د  يوميت�ني 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حضورك 
أو إرس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري 
وف�ق  وعلن�ا   غيابي�ا  بحق�ك  املرافع�ة 

األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتاوي

مجلس القضاء االعى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد: 79/ب/2020
التاريخ: 2020/5/6

اىل املدعى عليهم ) 1- سعاد عزيز هاشم 
2- محمد عزيز هاش�م 3- حس�ن عزيز 

هاشم(
م/تبليغ

اق�ام املدعيان كل من ) حس�ن فليح عبد 
ع�ون ومؤمل فلي�ح عبد ع�ون( الدعوى 
الح�رية  ب�داءة  محكم�ة  ام�ام  ضدك�م 
مدعي�ان ب�أن لهم�ا س�هام ش�ائعة يف 
القطع�ة املرقم�ة ) 1125 البديرية( وقد 
طلبا دعوتكم للمرافع�ة والزامكم حكما 
بازال�ة ش�يوع العق�ار املذك�ور اع�اه، 
اىل جه�ة  تبليغك�م الرتحالك�م  ولتع�ذر 
مجهولة حس�ب اش�عار مختار املنطقة 
ق�ررت املحكمة تحديد ي�وم 2021/6/6 
الساعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة 
وتبليغك�م بواس�طة صحيفتني محليتني 
رس�ميتني ويف حال عدم حضوركم سوف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا .
القايض

منار هادي الجشعمي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة اس�تئناف كرباء 

االتحادية
محكمة بداءة الهندية
العدد: 420/ب/2021
التاريخ: 2020/5/30

اىل املدعى عليه ) جواد مهدي عبد 
االقامة  مح�ل  الرحمن(مجه�ول 

حاليا
م/اعان

نعلمك بأن املدع�ي ) كاظم كعيم 
خل�ف عاي�م( ق�د اق�ام الدعوى 
املرقم�ة اعاه امام هذه املحكمة 
والت�ي يطلب فيها بتس�ديد الدين 
ملي�ون  والبال�غ  بذمت�ك  ال�ذي 
وتس�عمائة وثاث�ون ال�ف دينار 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فق�د 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني يف موعد املرافعة 
 2021/6/14 ي�وم  املص�ادف 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك 
املرافعة  قانون�ا فس�وف تج�ري 

بحقك غيابيا وعلنا.
القايض

راسم رحيم اليارسي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ كرباء
تنفيذ /30

رقم االضبارة : 1567 /2021
التاريخ : 2021/5/30 

اىل  /املنفذ عليه ) فائز عيل كريم(
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن كتاب 
 6449( املرق�م  الهندي�ة  رشط�ة  قس�م 
ان�ك  املخت�ار  يف 2021/5/25(واش�عار 
مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ  علي�ه واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( 
من قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعانا 
بالحضور يف مديري�ة تنفيذ كرباء خال 
خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل 
التنفيذي�ة  املعام�ات  ملب�ارشة  للن�رش 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 
الجربي وفق القانون. قرار محكمة بداءة 

كرباء 479/ب/2021 يف 2021/4/12
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :- مقدار الدين 7،750،00 
سبعة مايني وس�بعمائة وخمسون الف 

دينار
ب�داءة كرب�اء 479/ - ق�رار محكم�ة 

ب/2021 يف 2021/4/12

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 46/159

 88  : املقاطع�ة  واس�م  رق�م  او  املحل�ة 
املشخاب

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 

املساحة : 3أولك 45،3 مرت 
ومطب�خ  غرفت�ني   -  : املش�تمات 

وصالةومخزن/الشيلمان 
الشاغل : املالك

مقدار البيع :حصة عيل عبد العظيم
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 
باملزاي�دة العلني�ة العقار املوص�وف اعاه 
العائد للراه�ن ) حصة عيل عب�د العظيم( 
لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرصف الرافدين 
الح�ي الصناعي( البال�غ ) 29،000،000( 
تسعة وعرشون مليون ديناراً فعى الراغب 
يف االش�رتاك فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائرة 
خ�ال )30( يوم�اً اعتباراً من الي�وم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعان مس�تصحباً معه 
تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
ال تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة )55،000،000( خمسة وخمسون 
يف  املزاي�دة س�تجرى  وان  دين�اراً  ملي�ون 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

عامر شاني ظاهر املحنة
�����������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
ماحظية الحيدرية

اعان تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل / الراهن ) عبد املناف جاسم محمد(

نوع التبليغ : أول
التسلسل او رقم القطعة: 2066/116 

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة: 6 خان 
الحماد الحيدرية

الجن�س: عرص�ة مف�رز منها هي�كل غري 
مسقف

مقدار الدين: )3،574،075( دينارا
اسم الدائن املرتهن: مرصف الرافدين فرع 

الغري/349
تاريخ االستحقاق: 2010/2012/10/24

وصف سجل التأمينات العينية : 112/ت2 
/2010/مجلد 24

محل االقامة املبني يف العقد: مجهول محل 
االقامة

بن�اءا ع�ى اس�تحقاق الدين املب�ني اعاه 
وطل�ب الدائ�ن تحصيل�ه وبالنظ�ر لع�دم 
اقامت�ك يف املحل املب�ني بالعق�د وانه ليس 
لك مح�ل اقامة معلوم غ�ريه فتعترب بذلك 
مجهول محل االقام�ة فعليه قررنا تبليغك 
بلزوم دفع الدين وتوابعه خال )15( يوما 
اعتبار م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش االعان 
اع�اه  املوص�وف  عق�ارك  فس�يباع  واال 

باملزايدة وفقا للقانون.
الحقوقي

عيل طياح الغزايل
مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل

�����������������������������������
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2200/ب2021/3
التاريخ : 2021/5/31

اعان
إىل/ املدع�ى عليهما ) احم�د ممتاز حميد  

وحسني نارص حسني (
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
لوظيفت�ه(  اضاف�ة  التعاوني�ة  االس�كان 
الدعوى املرقمة أعاه ضدكما والذي يطلب 
فيها الحكم )بالزامكما واملدعى بتأديتكما 
له بالتكافل والتضامن مبلغا قدره )7700 
$عن القرض امل�ؤرخ 2019/2/4 (،ونظرا 
لثب�وت مجهولي�ة محل إقامتكما حس�ب 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار  املبل�غ  رشح 
ح�ي الجامعة 4 ) محم�د كاظم اليارسي( 
ومخت�ار ح�ي الجزائ�ر 4ب ) عبدمس�لم 
حس�ون البصييص(، ل�ذا تق�رر تبليغكما 
إعانا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
التاس�عة  الس�اعة   2021/6/8 املرافع�ة 
صباحا وعند عدم حضوركما أو إرسال من 
ينوب عنكما سوف تجري املرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف2
اعان بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 2/12158
املحلة او رقم واسم املقاطعة : الثورة

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 

املساحة : 1،27،20 م2 
املش�تمات : - دار يحت�وي عى 2 غرفة 
يف الطابق االول وهول ومطبخ وصحيات 

وغرفة يف الطابق الثاني
الشاغل : 

مق�دار البيع : 60،000،000 دينار فقط 
ستون مليون دينار عراقي

يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
العق�ار  العلني�ة  باملزاي�دة  النج�ف/2 
املوصوف اعاه العائ�د للراهن ) وزيره 
س�موم حسن( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) م�رصف الرافدين فرع الغ�ري( البالغ 
) 18،000،000( ثماني�ة ع�رش ملي�ون 
دين�اراً فع�ى الراغ�ب يف االش�رتاك فيها 
مراجع�ة هذه الدائرة خ�ال )30( يوماً 
اعتب�اراً م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش 
ه�ذا االعان مس�تصحباً مع�ه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال 
تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة )60،000،000( س�تون مليون 
ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مدير دائرة التس�جيل العقاري يف النجف 

الثانية
هادي مصيلح جواد

�����������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : 4349

التاريخ : 2021/5/31
بناء عى طل�ب املواط�ن )محمود زهري 
احمد( الذي يروم تبديل اسم ابنته املجرد 
وجعلها )ن�ور( بدل من )ن�ور الزهراء(  
ال�وارد يف قي�ده  لع�ام 1957 فمن لديه 
اع�رتاض  مراجعة ه�ذه املديرية خال 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������
مجلس القضاء األعى 

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1886/ب2021/4

التاريخ : 2021/5/31
اعان

إىل/ املدعى عليه ) غزوان مطر الوس (
أق�ام املدع�ي )املدير املفوض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته( 
الدعوى املرقمة أعاه ضدك والذي يطلب 
فيها الحك�م )بتأديتك له واملدعى عليهم 
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغا  االخري�ن« 
مقداره )3300 دوالر امريكي عن قرض 
م�ؤرخ 2005/3/5 (،ونظ�را ملجهولية 
محل إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
يف محكمة بداءة الشعب واشعار مختار 
محل�ة 337 حي الش�عب ) عدي خضري 
عب�د حس�ني(، لذا تق�رر تبليغ�ك إعانا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموعد 
املرافعة 2021/6/10 التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتاوي

اعداد: ايهاب فاضل محمد



رياضة7
العدد )2383( الثالثاء  1  حزيران  2021

التطبيعية: املنتخب الوطني وصل للجاهزية التامة.. 
وتعلن موعد مغادرته للمنامة

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنت الهيأة التطبيعية إلتحاد الكرة، وصول املنتخب 
الوطن�ي لجاهزيت�ه التام�ة بع�د اختتام معس�كره 
التدريبي يف املدينة الرياضية يف محافظة البرصة قبل 
أي�ام وخاض في�ه مبارتني وديتني مع طاجكس�تان 
}0-0{ والنيال }6-2{ اس�تعداداً للتصفيات املزدوجة 
التي تس�تضيفها البحرين الش�هر املقبل.وقال مدير 
الدائرة االعالمية يف اتحاد الكرة، يوسف فعل »املدرب 
كاتانيتش اس�تطاع من خالل مباراتي طاجكس�تان 
والنيبال الوديتني من الوقوف عىل مستويات الالعبني 
الفني�ة والبدني�ة والخططي�ة وقدرتهم ع�ىل تطبيق 

الواجب�ات التكتيكي�ة بش�قيها الدفاع�ي والهجوم�ي 
لذلك فهو اس�تفاد م�ن املباراتني الت�ي إنتهت األوىل مع 
طاجكس�تان بالتعادل الس�لبي والثانية بفوز كبري عىل 
النيبال بستة أهداف لهدفني«.وأضاف »منتخبنا الوطني 
وص�ل إىل الجاهزية التامة للدخ�ول يف غمار التصفيات 

اآلس�يوية املزدوجة املؤهلة لكأيس آس�يا والعالم والتي 
ستس�تكمل بنظام التجمع يف البحري�ن لخطف بطاقة 
التأهل األوىل ألن منتخبن�ا اآلن يتصدر املجموعة الثالثة 
برصيد 11 نقطة ويتطلب منه جمع 6 نقاط من مبارياته 
الث�الث أم�ام هون�غ كون�غ وكمبوديا وإيران، ليحس�م 
املركز األول ويرتك البطاقة الثانية بني منتخبي البحرين 

واي�ران، لذلك فأن ش�عار الفوز كان ه�و العنوان يف 
معسكر البرصة«. ولفت فعل اىل ان »املدرب كاتانيتش 
أعاد العب�ي الرشطة إىل املنتخب الوطني وبالتايل اآلن 
أكتملت صفوف املنتخب لخ�وض املباريات املقبلة«.

وتاب�ع »أم�ا بخص�وص الالعب�ني املغرتب�ني، فنحن 
لدين�ا الثق�ة الكب�رية بجمي�ع الالعبني لكن مس�ألة 
اس�تدعائهم تتوقف ع�ىل الرؤية الفني�ة لكاتانيتش 
وجميع الالعبني اآلن هم تحت انظاره ويتابعهم عن 
كثب س�واء العبي الداخ�ل او الخارج، حيث أصبحت 
لديه رؤية تكاملية«.وبني فعل، ان »عملية اس�تدعاء 
الالعب�ني تخص فقط امل�درب كاتانيتش ألنه األعرف 
بالالعب�ني الذين يؤم�ن بقدراتهم بتطبيق فلس�فته 
التدريبي�ة وافكارة التكتيكية«.وكش�ف فع�ل ان »بعثة 
ووفد املنتخب الوطني ستغادر غداً الثالثاء إىل العاصمة 
البحرينية املنامة للدخول يف معس�كر تدريبي قصري ثم 
ينتظر لس�تة أي�ام ليخوض أوىل لقاءاته يف الس�ابع من 

الشهر املقبل أمام منتخب هونغ كونغ«.

مدرب امليناء: نسعى لتجاوز 
أزماتنا أمام الرشطة

دي يونج: فرنسا األوفر 
حظا للفوز باليورو

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال مدرب امليناء، أحمد رحيم، إن فريقه يركز عىل تخطي 
الرشطة، يف الرابع من الشهر املقبل، ضمن منافسات ربع 

نهائي كأس العراق.
وأوضح رحيم، يف ترصيح صحفي، ان »امليناء رغم األزمة 
املالي�ة الت�ي يعاني منها، ج�راء تقليص موازن�ة النادي، 
يتطل�ع لعبور حاجز الرشطة، وعلين�ا التفكري يف الفوز ال 

غري، رغم أن املنافس واحد من أكرب األندية محليا«.
وأضاف: »س�يغيب عن�ا املحرتفان، الكامريون�ي جونيور 
أمباي والس�نغايل وإدريسا نيانج، حيث غادرا أثناء توقف 
منافس�ات ال�دوري لزي�ارة عائلتيهم�ا، ويس�عى النادي 

لتأمني تأشريات دخولهما مجددا«.
وأردف: »الرشط�ة من الف�رق الكبرية، ول�ن يتأثر بغياب 
العب�ي املنتخ�ب، يف ظل وج�ود دكة بدالء غني�ة، حيث أن 
أغل�ب العبيه من نج�وم ال�دوري، وبالتايل املهمة ليس�ت 

سهلة علينا«.
يش�ار إىل أن امليناء تأهل إىل رب�ع نهائي كأس العراق، بعد 
انس�حاب فريق نوروز وعدم حض�وره املباراة، ليعد األول 

فائزا بثالثة أهداف دون رد، بقرار إداري.

باريس ينهي اجلدل املثار حول بوكيتينو

عمالق إنجليزي يفكر يف راموس

              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م ليون�اردو، املدير الري�ايض لنادي 
باري�س س�ان جريم�ان، الج�دل املث�ار 
حول إمكانية االس�تغناء عن ماوريسيو 
بوكيتين�و املدي�ر الفني للفري�ق، رًدا عىل 
م�ا يرتدد ب�أن امل�درب األرجنتيني طالب 
باالس�تقالة من منصبه.ورصح ليوناردو 
بل�و »ماوريس�يو  إذاع�ة فران�س  ع�رب 
بوكيتينو مرتب�ط معنا بعقد ملدة عامني، 
ونح�ن س�عداء للغاية«.وربط�ت تقارير 
صحفي�ة، اس�م بوكيتين�و م�رة بقيادة 
ري�ال مدريد لخالف�ة زين الدي�ن زيدان، 
وم�رة أخرى بالعودة مج�ددا إىل توتنهام 
هوتس�بري.وعن تتوي�ج توم�اس توخيل 
مدرب باريس السابق بلقب دوري األبطال 

مع تش�يليس، رد ليوناردو ضاحًكا »كنت 
أتوق�ع األس�وأ«، مضيف�ا »ه�ذا طبيعي 
ووارد يف كرة القدم، وأنا س�عيد من أجله 
ألنه مدرب سابق لسان جريمان«. وتابع 
»لقد اتخذنا قرارا باالنفصال عن توخيل، 
ومواصلة العمل.. وأنا سعيد أيضا لتياجو 
سيلفا رغم إصابته يف النهائي«. واستطرد 
املدير الريايض لبي إس جي »كل هذا وارد 
يف كرة القدم، كنا قريبني للغاية يف املوسم 
امل�ايض حيث وصلن�ا للمب�اراة النهائية، 
وأعتقد أن ما قمنا بهذا املوسم يعد نتائج 
إيجابية للغاية«. واستطرد »وصلنا لقبل 
نهائ�ي دوري األبطال، أما يف الدوري فقد 
واجهتنا عدة مشاكل يف البداية مثل كثرة 
اإلصابات بخالف صعوبات أخرى يف سوق 
االنتق�االت واالس�تعانة بم�درب جديد يف 

منتصف املوسم«.وشدد لكن الفريق قدم 
تحت قي�ادة بوكيتينو، مجموعة عروض 
قوية ض�د برش�لونة وباي�رن ميونخ ثم 

خرسنا أمام مانشسرت سيتي الذي يعمل 
من�ذ 6 س�نوات مع م�درب رائ�ع بحجم 

جوارديوال«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ينتهي عقد املخرضم س�ريجيو رام�وس، مع ناديه ريال 
مدريد، يوم 30 يونيو/حزيران املقبل، وس�ط ترقب كبري 
من جانب ع�دة أندية.ويفضل راموس، تجديد عقده مع 
الفري�ق امللكي، ولكنه لم يتوصل إىل اتفاق بعد مع رئيس 

الن�ادي، فلورنتينو برييز.ويراقب مانشس�رت س�يتي عن 
كثب، موقف رام�وس، حيث يفكر الفري�ق اإلنجليزي يف 
التعاق�د مع�ه ملدة عام�ني، يف حال لم يج�دد تعاقده مع 
الفري�ق امللك�ي، وذلك بحس�ب ش�بكة »ESPN«.ويقدر 
بيب جوارديوال، مدرب مانشس�رت سيتي، الخربة الكبرية 
التي يتمتع بها س�ريجيو راموس وجودته القيادية داخل 

امللعب.ويس�تهدف املان س�يتي، ضم الالعب ملدة عامني، 
مع وض�ع إمكانية لتمدي�ده إىل عام ثال�ث، يف حال كان 
مس�تواه يس�مح بذلك، أو االنتق�ال لصف�وف نيويورك 
س�يتي يف الدوري األمريكي.وبحس�ب شبكة ESPN، من 

أن يجتمع راموس  األي�ام املنتظ�ر  يف  بريي�ز  م�ع 
القليلة املقبلة.

مييس: منتخب األرجنتني سيكون قويًا للغاية
              المستقبل العراقي/ متابعة

لم يخف قائد املنتخب األرجنتيني وبرش�لونة، 
ليونيل مييس، سعادته بارتداء قميص منتخب 

بالده مجددا.
عام�ا(،   33( مي�يس  وق�ال 
ع�ىل  ُن�رشت  مقابل�ة  يف 
الرس�مي لالتحاد  املوق�ع 
األرجنتين�ي لكرة القدم 
»أن�ا س�عيد لوجودي 

هن�ا م�ع جمي�ع الزم�الء.. إن�ه وض�ع غريب 
ومختلف، لكن علينا أن نعيشه«.

وأضاف »ال يمكننا أن نحظى بتعايش طبيعي.. 
نجتمع شيئا فش�يئا، ونعمل ونستعد ملباريات 

التصفيات«.
وعن اإلجراءات املتخذة لتجنب اإلصابة بفريوس 
كورونا، قال »نحاول اتخاذ جميع االحتياطات 
التي يخربوننا به�ا.. يف آخر مباراة بالتصفيات 
كان�ت األمور مش�ابهة بع�ض ال�يء، لكنها 
س�اءت قليال بس�بب الوض�ع يف الب�الد، والذي 

أصبح لألس�ف أس�وأ.. نمر بوقت سيئ، وهناك 
العديد من املصابني«.ويف إشارة إىل بطولة كوبا 
أمريكا، التي انس�حبت األرجنتني من تنظيمها 
مث�ل كولومبي�ا، وق�د تتع�رض لإللغ�اء، ق�ال 
نجم برش�لونة »أنا متحمس للغاية، ومتشوق 
للقيام باألش�ياء بش�كل جي�د«.وأردف »تركنا 
صورة جي�دة يف كوب�ا أمريكا األخ�رية، لكن ال 
يمكننا االكتفاء بذلك.. نريد أن نواصل التطور؛ 
مباريات التصفيات األخ�رية كانت رائعة، لكن 
لس�وء الحظ مرت ف�رتة طويلة ولم نتمكن من 

التجمع«.وتابع »علينا أن نحاول العودة إىل ذلك 
يف أرسع وق�ت ممكن، وأن نس�تمر يف التطور.. 
نس�عى للفوز دائم�ا يف املنتخ�ب الوطني، هذا 
ه�و هدفنا، الالعبون الصغار والكبار يتطلعون 
إليه حقا«.وواصل مي�يس »أعتقد أن املجموعة 
موح�دة للغاية، مع قاع�دة كبرية تعمل منذ أن 
ب�دأ س�كالوني مهمته.. نض�م مجموعة جيدة 
للغاية، وهذا هو اليء املهم.. س�يكون فريقا 
قوي�ا للغاية وق�ادرا ع�ىل مواجه�ة التحديات 

القادمة<<.

مارتينيز: لست قلقًا من مستوى هازارد
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال مدرب منتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، 
إن قائد الفريق ومهاج�م ريال مدريد، إيدين 
أفض�ل  يف  يك�ون  ألن  يحت�اج  ال  ه�ازارد، 

حاالته.
وأض�اف املدرب ع�ن هازارد خ�الل مقابلة 
يقلقن�ي  »ال  لوس�وار  تنرشه�ا صحيف�ة 

مس�تواه الذي ظهر به يف املباريات األخرية، ألن 
هازارد ليس من نوعية الالعبني الذين يحتاجون 
ألن يكونوا يف أفضل حاالتهم البدنية لكي يظهروا 

إمكانياتهم مع الفريق«.
وتع�رض الع�ب ري�ال مدري�د لع�دد كب�ري من 
اإلصابات خالل األش�هر األخ�رية، ما حرمه من 
االس�تمرارية يف املالعب، ولم يلع�ب مع منتخب 

بالده منذ ديسمرب/كانون أول 2019.

وأوض�ح مارتيني�ز »خ�الل ه�ذا الوق�ت، رأين�ا 
ه�ازارد حزينا وقلق�ا، ألنه لم يعد مثل الس�ابق 
وألن جس�ده ال يس�تجيب، اليوم ومنذ مارس/
آذار، أرى جس�ده قوي�ا مما يس�اعد ه�ازارد يف 
الع�ودة ملا كان عليه«.وش�دد »الي�وم هازارد يف 
أفضل حالة بدنية له منذ عامني«.وحول حظوظ 
بلجيكا يف أمم أوربا التي ستنطلق الشهر القادم، 
ق�ال »طريقة تنظيم اليورو ال تجعل أي منتخب 

مرش�ح للقب، مجموعتنا س�تكون صعبة يف 
وجود روسيا والدنمارك«.

وأش�ار إىل أن إنجل�رتا قد تكون املرش�ح األوفر 
حظا للف�وز »لديهم الطريق املناس�ب للوصول 
إىل النهائ�ي، ألنه�م قد يخوض�ون 7 مباريات يف 
ويمبيل«.وأضاف »لكن بقية املنتخبات س�يتعني 
عليها التأقلم مع ما س�تجده من معوقات أثناء 

مشوارها بالبطولة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

قال الهولندي فرينكي دي يونج، العب برش�لونة، املشارك 
يف معس�كر منتخب بالده يف الربتغال، لالس�تعداد لبطولة 
أمم أوروبا )يورو 2020(، اليوم االثنني، إن منتخب فرنسا 

هو املرشح األوفر حظا للفوز بالبطولة.
ورصح دي يون�ج لقناة التليفزيون الهولندية )NOS( بأن 
»فرنس�ا هي املرش�ح األبرز بفضل العبيه�ا، وألنها بطل 
العال�م الحايل«.وعن عودة هولندا للمش�اركة يف منافس�ة 
كبرية، عق�ب عدم التأهل لي�ورو 2016 ومونديال 2018، 
قال الالعب: »إننا لس�نا املرشح األبرز، لكننا من املنتخبات 
الت�ي لديها إمكانية، إذا س�ارت كل األمور معها عىل نحو 
جيد«.وأكد دي يونج: »لدينا مجموعة ذات مستوى مرتفع، 
نحن فريق قوي، وما زال أمامنا الوقت الكايف لالستعداد«.
وأش�ار إىل أن املش�اركني يف معس�كر املنتخ�ب الهولندي، 
يتدربون ويش�اهدون الكثري من الفيديوهات، ويتحدثون 

فيما بينهم، ويقضون اليوم بأرسه مع بعضهم البعض.
وأضاف الالعب البالغ من العمر 24 عاما، أنه ال يعاني من 
اإلهاق، رغم أنه لعب هذا املوسم 51 مباراة مع برشلونة.

وواصل: »أش�عر أنني عىل م�ا يرام وباالنتع�اش.. أحاول 
فقط االهتمام بجس�دي عىل أفضل نحو ممكن«، الفتا إىل 

وجود الكثريين حوله ملساعدته.

صبيح: نطمح لتحقيق إنجاز تارخيي 
يف كأس العراق

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد م�درب حراس مرم�ى نفط البرصة 
أكرم صبيح، أن الجه�از الفني للفريق، 
يطم�ح لتحقي�ق إنج�از غري مس�بوق 
بل�وغ نص�ف نهائ�ي كأس  للن�ادي يف 
ترصيح�ات:  يف  صبي�ح  العراق.وق�ال 
»مواجه�ة الكرخ يوم الخمي�س املقبل، 
يف رب�ع نهائي كأس الع�راق، تعد فرصة 
لفريقن�ا لتحقي�ق إنج�از تاريخ�ي غري 
مس�بوق يف بل�وغ نص�ف النهائي ومن 
ثم التخطيط للوص�ول إىل أبعد نقطة يف 
البطولة«.وأضاف: »الكرخ فريق صعب 
جدا يف ملعبه، ويقوده جهاز فني محنك 

بقيادة املدرب ثائر أحمد، ومجموعة شبابية تتمتع بحيوية عالية 
واندفاع كبري وبالتايل املهمة لم تكن سهلة عىل الفريقني«.وتابع: 
»فريقنا ألول مرة س�يلعب بصفوف مكتملة هذا املوس�م، ونأمل 

الستثمار اكتمال خطوط اللعب دون غيابات لتكون هناك فرصة 
للم�درب عم�اد عودة للمن�اورة بالب�دالء أثناء املباراة«.يش�ار إىل 
أن نف�ط البرصة تجاوز القاس�م يف ثمن النهائ�ي بهدف دون رد، 

ليتأهل إىل ربع النهائي.

أجويرو جيتاز الكشف الطبي يف برشلونة
           المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إس�باني، أن املهاجم األرجنتيني 
س�ريجيو أجوي�رو، اق�رتب م�ن االنضم�ام بش�كل 
رس�مي لصفوف برش�لونة.وانتهى عق�د أجويرو مع 

مانشسرت سيتي هذا املوسم، ليقرر الالعب، الرحيل إىل 
تجربة جديدة بعد قرار الس�ماوي بعدم تجديد عقده.
وذكرت صحيفة »ماركا« اإلس�بانية، أن أجويرو اجتاز 
الفحوص�ات الطبي�ة يف برش�لونة، تمهي�ًدا لالنضمام 
للفريق الكتالوني بداية من املوسم الجديد.وأضافت أن 

النادي يحاول ترسيع اإلجراءات املتعلقة بضم سريجيو 
أجويرو.ومن املتوقع أن يتم اإلعالن بش�كل رسمي عن 
الصفقة، مس�اء اليوم اإلثنني، عىل أن يس�افر بعد ذلك 
إىل األرجنت�ني لالنضم�ام إىل منتخ�ب بالده اس�تعداًدا 

للمشاركة ببطولة كوبا أمريكا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ليفاندوفسكي يعزز أنباء رحيله عن البايرن بترصيح مفاجئ
            المستقبل العراقي/ متابعة

فتح البولندي روبرت ليفاندوفس�كي، مهاجم بايرن ميونخ، الباب عىل مرصاعيه 
بشأن احتمالية رحيله عن النادي األملاني خالل فرتة االنتقاالت الصيفية.

 وظهرت الكثري من الش�ائعات مؤخرًا حول إمكانية انضمام أفضل العب يف العالم 
ألحد عمالقة أوروبا هذا الصيف، رغم تبقي عامني عىل انتهاء تعاقده.

وخ�الل مقابلة مع قناة »+Canal«، ُس�ئل صاحب ال�32 عاًما عن مس�تقبله مع 
البايرن، فأجاب »سأبقى منفتًحا عىل كافة الخيارات«.

 وأض�اف: »أري�د التع�رف عىل لغ�ة وثقافة جديدة، لكن�ي ال أعلم م�ا إذا كان ذلك 
سيحدث خالل مسريتي أم بعد االعتزال«.

 رغم ذلك، أعرب ليفاندوفسكي عن سعادته بالحياة يف ميونخ، قائاًل »املدينة رائعة 
وكذلك النادي«. 

ويأت�ي هذا الترصيح املفاجئ ليزيد األمور اش�تعااًل داخل الن�ادي البافاري، الذي 
يرى مسؤولوه أن الدويل البولندي غري مطروح للبيع عىل اإلطالق.

 وارتبط ليفاندوفس�كي بعدد من أندية القارة العجوز، أمثال ريال مدريد وباريس 
سان جريمان، وذلك رغم تقدمه يف العمر.
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المحامية ايمان رعد الطائي

تُمثل القيم األخالقية يف مجتمعاتنا الركيزة األساسية واملهمة 
يف بنياء مجتميع ذات قيوة ورصانية يف مواجهية املتغيرات 
الفكرية التي تسيطر عىل عقول بعض افراده، والذي منها ما 
يحميل افكار منحرفه )اجرامية او عقائديية او اخالقية......
اليخ( والتيي تؤثير وبشيكل مبارش عيىل اسيتقرار وامن تلك 

املجتمعات.
ولعلنيا اذ نتنياول موضيوع مهم واليذي ال حياء عنيد تناوله 
الن املصلحية العامة فوق كل اعتبيار اال وهو مواقع التواصل 
االجتماعي هذه التقنيات العلمية التي ابدعت العقول البرشية 
يف تطويرها خدمًة لإلنسانية جمعاء والتي فتحت افاق كبرة 
وجعليت العاليم كليه يف قريية صغرة بين احشياء األجهزة 
اإللكرتونية وقد سياهمت وبشكل مبارش يف دعم العلم بكافة 

انواعه ومفرداته ملن يستخدمها االستخدام األمثل. 
وبذات االتجاه نجد من يبتعد ويستغل هذا التطور التكنلوجي 
ليجعله سالحاً مسموماً ضد األخرين منها ما هو بقصد ومنها 
بدونيه، فاملقاطيع الفيديويية والصور والرسيائل واإلعالنات 
اإلباحية والالأخالقية وغرهيا التي يتم تداولها عرب صفحات 
الفيسبوك والتيكوتك بال حياء ما هي اال نوع من انواع الحرب 
التكنلوجيا العلمية ضد بعض الفئات العمرية من اجل اشاعة 
الفكر املتطرف يف تلك املجتمعات ونشيوء جيل يختلف بعاداته 
وتقالييده عن الذي قبليه وهكذا تتطور تليك األفكار وتتجدد 
بعيداً عن القيم األخالقية واإلنسيانية والتي هي من الخطوط 

الحمراء التي ال يمكن التنازل عنها.
فما انتشار عمليات الرتويج للخالعة والسمرسة العلنية لدور 
الدعارة وبنات الليل وظهورهم بالعلن بالصوت والصورة وكذا 
الرتويج للمخدرات وكيفية تعاطيها وبيع املنتجات الجنسيية 
ال بيل تطيورت اىل تقديم عروض يف اسيواق األسيلحة الخفية 
اضافية اىل اختالق القصيص الوهمية ما هو اال دمار شيامل 
للفكر من خالل اإليحاء بعدم حرمة ذلك من الناحية القانونية. 
ولعل ميا تقوم به األجهزة املعنية يف االسيتخبارات ومكافحة 
األجيرام وغرها مين األجهزة التي تحاول جاهيدة للحد منها 
اال ان املوضيوع ال يقف عندها فقط لكونيه يحتاج اىل تظافر 
الجهود ابتداًء من البيت واألرسة مروراً باملدرسية واملجتمعات 
املصغيرة ودور العبيادة واألعالم وصيوالً اىل الجهات املختصة 
للوقيوف صفاً واحيداً ضد هذه األفيكار املنحرفة ومنعها من 
االنتشيار، ضماناً للميض بمجتمع يسوده االستقرار الفكري 

والتكامل األمني واملعريف. 

هنالك مفاهيم خاطئة ملصطلحات قانونية سائدة يف املجتمع 
العراقيي يتناولها الناس بصورة عامية ويتفاخرون بها عىل 
الرغيم من انها ال تدل عىل االنتصار او الحصول عىل الحقوق 
ولكن يتداولونها بصورة شيائعة ويجب توضيحها، قد تكون 
هيذه املفاهييم محيل اسيتفزاز للمحامن عندميا تقع عىل 
مسيامعهم بمعناها الخاطئ ويحرص عيىل توضيحها لذلك 
ارتأييت التطرق لتوضييح موضوع قانونيي لتوعية املجتمع 

قانونيا.
وباألخيص يف اآلونية االخيرة بعيد ان اسيتحوذ الطالق عىل 
املجتميع بينما كان من الحاالت النادرة التي تلجأ اليه االرسة 
كحل للمشياكل العائلية بعد ان عجيزت جميع طرق الصلح 
بسين الطرفين، ومن هيذه املفاهيم هو الطيالق الخلعي او 

الخلع،
يكون الطالق الخلعي حسيب ما قاله عدد من قضاة االحوال 
الشيخصية و منهيم القيايض )احميد الصفيار( يف محكمة 
االحيوال الشيخصية يف الزبير انه سيجل أعيىل االحصائيات 
بين انواع الطيالق التي زادت يف اآلونة االخيرة و تنامى فيها 
الطيالق الخلعيي، فمفهوم الطيالق الخلعي هيو االتفاق بن 
الزوجن فأسياس املخالعة قائم عىل االتفاق بن الطرفن وال 
صحة لخلع الزوجة لزوجها كما هو متداول يف املجتمع تأثرا 
باألفيالم و املسلسيالت املرصية و مال يقيال فيها بصدد هذا 
املوضيوع فقانون دولة يختلف عن اخيرى برشوطه و محل 
تطبيقيه و قد يكيون اختالفهم بثغرة بسييطة و تلك الثغرة 
تغير مفهوم كامل عند التطبيق ، ففيي حالة تقديم الزوجة 
طليب دعوى الطيالق الخلعيي دون حضور اليزوج او علمه 
بالدعوى ترد الدعوى لعدم وجود االتفاق و هو اسايس للخلع 
و علييه ال صحة ملا نسيمعه و ميا يتيداول يف مجتمعنا يف ما 
يخيص املخالعة و كما يقال يف مجتمعنا فالنه خلعت زوجها 
و كأنها نالت رشف االنتصيار و يف الحقيقة الزوج وافق عىل 
الطالق و اتفق مع مطلب الزوجة يف التفريق و االنفصال عن 
بعضهم و قد تكون الزوجة قدمت تنازالت كبرة عن حقوقها 
املاديية مقابل موافقته عىل  املخالعة و لم تسيتطيع ارغامه 
عىل التفريق و انهاء عقد الزواج رغما عن انفه ، و كما ذكرنا 
للزوجة حق التنازل عن حقوقها و ما يتعلق بحقوقها املادية 
مين مهير و اثاث زوجيية للحصول عىل موافقية الزوج لكن 
التنازل ال يشيمل اسقاط الحضانة و حقوق االوالد فقط لها 

الحق بالتنازل عن حقها فحقوق االوالد محفوظة.

سالح رسي جديد قد يكون فعاالً ضد حاالت 
»كوفيد« الشديدة

اخترب علماء األجسام النانوية 
املضادة لي “كوفييد” القابلة 
لالستنشياق عىل الهامسيرت، 
قائلن إنها فعالة يف مكافحة 
الفروس من خالل استهداف 

الربوتن الشائك.
الجدييدة  النتائيج  وجياءت 
الواعيدة من باحثن من كلية 
بيتسيربغ،  بجامعية  الطيب 
وهيي امليرة األوىل التيي يتيم 

فيهيا اختبار األجسيام النانوية لعالج االستنشياق 
مليرض فروس كورونا. وتشيبه األجسيام النانوية 
األجسيام املضادة أحادية النسيلة، املستخدمة عىل 
نطاق واسيع يف بعض عالجات الرسطيان، ولكنها 
أصغير حجما وبتكلفة إنتاج أقل، وهو ما قد يكون 
مفتاحيا للتداول العاملي يف حالة حصول العالج عىل 

املوافقة التنظيمية يف املستقبل.
وحدد الباحثون سيابقا حوايل 8000 من األجسيام 
النانويية التي قاميوا بتقليصها إىل نسيخة واحدة 
 ،Nb21 فعالية للغايية أو “فائقية القوة” تسيمى
والتي قاموا بعد ذلك بالهندسية الحيوية لتحسين 

الفتحة مع الربوتن الشيائك 
.2-SARS-CoV لي

ويقيال إن الجسيم النانيوي 
بيتسيربغ  املسيمى  الهوائي، 
نانوي-21  جسيم  استنشاق 
قليل مين عيدد   ،)21-PiN(
جزيئيات الفيروس املعديية 
يف تجاوييف األنيف والحليق 
والرئتن للهامسيرت الخاضع 
لالختبار بمقدار مليون مرة. 
وقيال املعد املشيارك، ييي يش: “نحن متحمسيون 
للغايية ومتشيجعون من بياناتنا التي تشير إىل أن 
PiN-21 يمكن أن يكون وقائيا للغاية ضد األمراض 
الشيديدة، ويمكين أن يمنيع انتقيال الفروس من 
إنسيان إىل إنسيان”. وتقول الدراسية إن الهامسرت 
الذي استنشق PiN-21 يف وقت اإلصابة لم يتعرض 
لفقيدان اليوزن املرتبط بيي “كوفييد-19، مقارنة 
باملجموعية الضابطية، التيي تلقيت دواء وهمييا 
وفقدت 16٪ من وزنها األويل يف غضون أسيبوع من 
اإلصابة. وأضافت أن هذا يعادل خسيارة اإلنسيان 

البالغ 9 كيلوغرامات يف أسبوع واحد.

كشفت دراسية جديدة عن أرقام مخجلة ألولئك الذين أقلعوا عن التدخن 
بمساعدة أدوية وعقاقر مختلفة.

وجيد باحثون من جامعتي تيل أبيب اإلرسائيلية وهارفيارد األمريكية أن 
معظم األشيخاص الذين تناولوا أدوية اإلقالع عن التدخن لم يتمكنوا من 

اإلقالع عن العادة املدمرة.
وفحيص مؤلفو الدراسية تأثر عقاقير اإلقالع عن التدخين ووجدوا أن 
لها مسياهمة ضئيلة فقط يف تقليل معدل املدخنن بن السيكان، بحسب 

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العربية.
سيعى الباحثيون إىل تقييم تأثير األدوية عىل اإلقالع عين التدخن، ولهذا 
الغرض وضعوا سلسيلة من السييناريوهات والحسابات بناًء عىل بيانات 

من التجارب الرسيرية ودراسات املالحظة.
كانت النتائج مخيبة لآلمال، إذ وجد الباحثون أن األدوية أدت إىل انخفاض 
طفيف فقط يف معدل املدخنن بن السكان، وأن معظم مستخدمي عقاقر 
اإلقالع عن التدخن، بما يف ذلك بدائل النيكوتن وشيامبكس و زيبان- غر 

قادرين عىل االستمرار يف اإلقالع عن التدخن لفرتة طويلة.

كشفت دراسة عاملية جديدة أن كوبا من الحليب يوميا يمكن أن يقلل بشكل 
كبر من خطر اإلصابة بأمراض القلب.

ووجيد فرييق من الباحثن أيضيا أن من يرشبون الحليب لديهم مسيتويات 
منخفضية مين الكوليسيرتول، الذي ييؤدي إىل انسيداد الرشايين والنوبات 

القلبية أو السكتات الدماغية.
وقال معدو الدراسية يف بيان، إن أولئك الذيين يرشبون الحليب كل يوم قللوا 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة ٪14.
ومن خالل دراسية املعلومات الصحية ملليوني بريطاني وأمريكي، اكتشيف 
العلماء أن أولئك الذين لديهم طفرة تمكنهم من اسيتهالك كميات كبرة من 

الحليب كانوا أقل عرضة ألمراض القلب واألوعية الدموية.
ويأتيي االكتشياف الجديد يف الوقت اليذي تظهر فيه مجموعية متزايدة من 

األدلة أن منتجات األلبان يمكن أن تكون مفيدة بالفعل لصحتك.

كوب من احلليب يوميًا قد يقي هل تساعد األدوية يف اإلقالع عن التدخني؟
من أمراض القلب

ثالثة أعراض خفية قد تشري إىل مشكالت يف الكبد
يلينيا  الربوفيييييسيورة  أعلنيت 
ماليشيفا، يف برنامج تلفزيوني، أن 
هنياك ثالثة أعراض غير واضحة، 

قد تشر إىل مشكالت يف الكبد.
ووفقا لهيا، يمكن أن يشير تثدي 
الرجيل- تضخم الثدي عند الرجال، 

إىل وجود مشكلة صحية يف الكبد.
إيغييييور  الدكيييتيور  ويضييف 
أميراض  أخصائيي  غورودوكين، 
الجهياز الهضمي، موضحا، ينظف 
الكبد الجسيم من سموم مختلفة، 
ولكين عنيد وجود مشيكلة ما فيه 

يرتاكم هرمون االسيرتوجن عند الرجال، ما 
يؤدي إىل ظهور سمات أنثوية عندهم.

وتشير ماليشييفا، إىل أن ظهور بقع زرقاء 

دون سبب، يتطلب مراجعة الطبيب املختص 
إلجراء الفحص الالزم الكبد.

ويوضح األخصائي غورودكين، ينتج الكبد 
بروتينات مسيؤولة عن تخثر الدم، وأي خلل 

يف هذه العملية بسبب مشكلة فيه، 
وييؤدي إىل ظهيور البقيع الزرقاء 
حتى عند التعرض لصدمة خفيفة 

جدا.
وتنصح ماليشييييييفا، برضورة 
االنتباه إىل احمرار ليون راحة اليد 

وحول اإلبهام.
ويقيول،  غورودكين  ويوضيح 
هيذه الحالة ترتبيط أيضا بارتفاع 
مسيتوى الهرمونات الجنسية، ما 
يؤدي إىل توسيع األوعية الدموية يف 

راحة اليد وحول اإلبهام.
وتؤكد ماليشييفا، عىل رضورة إجراء فحص 
باملوجات الصوتية للكبيد والتحاليل الالزمة 

عند ظهور أي من هذه األعراض الثالثة.

توصليت دراسية بحثيية لعلمياء مين جامعة 
ساسيكس الربيطانيية إىل دلييل تجريبيي عىل 
سيبب تعرض املنطقة، التي يشار إليها عموًما 
باسيم “مركز ذاكرة الدمياغ”، للتلف والتنكس 
وهو مقدمة مليرض الزهايمر، وأرجعوا ذلك إىل 
مسيتويات األكسيجن يف الدم والتيي تؤدى إىل 
فقيدان الذاكرة وهيو األعيراض املبكرة ملرض 

 time now news الزهايمر.ووفًقا لتقرير ملوقع
سيجل علماء من جامعة ساسكس مستويات 
األكسيجن يف اليدم وقدموا دلييالً تجريبًيا عىل 
سيبب تعرض املنطقة، التي يشار إليها عموًما 
باسيم مركز ذاكيرة الدماغ، للتليف والتنكس، 
وهيي مقدمية مليرض الزهايمير لفهم سيبب 
حساسيية هذه املنطقة، حيث قيام الباحثون 

برئاسية الدكتورة كاثرين هيول من كلية علم 
النفس وعلوم األعصاب يف ساسيكس، بدراسة 
نشياط الدماغ وتدفيق الدم يف أدمغية الفرئان 
ثم اسيتخدم الباحثون عمليات املحاكاة للتنبؤ 
بأن كمية األكسيجن التي يتم توفرها للخاليا 
العصبية يف الدماغ كافية فقط للخاليا ملواصلة 

العمل بشكل طبيعي.

تعرف عىل العالقة بني نسبة األوكسجني يف الدم واإلصابة بالزهايمر

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

برنامج األمم املتحدة اإلنامٔيي وٓاسيا سيل يوحدان جهودمها لدعم تشغيل الشباب ورواد األعامل يف العراق
بغداد – خاص

بعيد التزامهيا بتعزيز فرص عمل الشيباب 
ودعم املشياريع متناهية الصغر والصغرة 
واملتوسيطة يف العيراق، وقعيت آسياسييل 
اليوم مذكيرة تفاهم عىل مدى سينتن مع 
برناميج االٔميم املتحدةاالٕنمأييي يف العراق.

 

مين خالل هيذه املذكيرة يلتيزم الطرفان، 
مجيال  يف  الرأييدة  الرشكية  آسياسييل، 
املتحيدة  االٔميم  وبرناميج  االتصياالت، 
االٕنمأييي يف العيراق بالعميل معياً عىل عدة 
مبيادرات، تختيص يف دعيم رواد االٔعميال 
الشيباب والرشكات الناشئية لتطويرحلول 
مبتكيرة اميام التحديات املحلية املسيتمرة 
الترسييع  مختيربات  براميج  جانيب  اىٕل 
االنمأييية التابعية لربناميج االٔميم املتحدة 
االٕنمأييي يف العيراق؛ كذليك مبيادرة دعيم 
رواد  لربيط  مصممية  إلكرتونيية  منصية 
املتوفرين؛ايضيًا  باملسيتثمرين  االٔعميال 
العميل عىل تعزيز فرص العمل طويلة االٔمد 
واملسيتدامة للشيباب. كماسييتم تغطيية 
الجهيود التيي يقودهيا الشيباب العراقيي 
للتصدي لجأيحة فروس كورونا املسيتجد 
التفاهيم  مذكيرة  إطيار  يف  )كوفييد-19( 

بين الطرفين ميع الرتكيز بشيكل خاص 
 عىل منصية التوعية عن كورنيا يف العراق .

ويف هذه املناسبة رصحت السيدة زينة عيل 
أحميد، املمثل املقيم لربناميج االٔمم املتحدة 
االٕنمأييي يف العيراق: »مين خالل شيغفهم 
وإبداعهم وابتكارهيم وروح املبادرة فيهم، 
الشيباب العراقي اليوم هيم عوامل التغير 
ولديهم القدرة عىل بناءعراق مرن وشيامل 
للجميع - ال سيما بعد مرور العراق بأزمات 
متعيددة، بميا فيذليك الحرب ضيد داعش، 

عين  الناجمية  االقتصاديية  والصعوبيات 
انخفياض أسيعارالنفط، وجأيحة فروس 
كورونا املسيتجد )كوفيد-19(. نحن اليوم 
فخيورون بالرشاكة مع آسياسييل لرعاية 
املواهيب الشيابة، نعميل أيضا عيىل تأمن 
مستقبال لشيباب العراقي من خالل توفر 
التدريبات الالزمة والدعم عىل املدى الطويل 
يف مجاالت التوظيف.« كما أكد السيد عامر 
الصناع، املدير املفيوض والرٔييس التنفيذي 
لرشكة آسياسييل لالٕتصاالت: »إن الرشاكة 

مع برناميج االٔميم املتحدةاالٕنمأيي إضافة 
قيمية لربامجنا املسيتمرة، وسيتثمر جلياً 
اثارهيا االيجابية يف دعم الشيباب العراقي. 
ال تنتهيي التحديات العدييدة التي يواجهها 
الناجيح  التأسييس  ميع  االٔعميال  رواد 
لرشكاتهيم حول منتج ميا أو خدمة معينة 
يف العراق. فبئية االٔعمال صعبة يف العراق ما 
بعد جأيحة كورونا، ال سييما التكنولوجية 
االنتقيال مين عاليم  منها،لكنهيا جعليت 
النظرييات اىٕل تحقييق املبيعيات الحقيقية 
عملية واقعية بالنسيبة للرشكات الناشئية 
خصوصاً تلك التي بدأت قبل اذار 2020، زد 
عىل ذلك تحول االٔولويات واالٔسواق ومصادر 
التمويل بعدها بسيبب جأيحة كوفيد-19.  

 

وقيد وقعيت مذكيرة التفاهيم هيذه بناء 
عيىل توصيية رصينة عن دراسية جديدة يف 
انعياش االقتصياد العراقي ما بعيد جأيحة 
كوفيد -19  لتوسييع تغطية سبل  الضمان 
االجتماعي للفٔيات املستضعفة يف املجتمع، 
وزييادة تدعييم كافةاليرشكاء الفاعلن يف 
العراق، كأسياسيل، لتمويل برامج التنمية 
املستدامة يف البلد، وتشجيع تخصيص املزيد 

من املوارد لتطوير القطاع الخاص.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


