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رئيس الوزراء ألهايل ذي قار« :احلكومة ّ
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حمافظ البرصة
جيري تغيريات «إدارية» بمناصب
ص3
احلكومة املحلية

وزير النفط يعلن
تقليص قيمة استرياد املشتــقات
ص2
النفطية بملياري دوالر

زار رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ،أمس
الس�بت ،محافظة ذي قار التي تشهد تظاهرات
واسعة بني الفينة واألخرى ،وفيما أكد الكاظمي
اعتقال مجاميع من قتلة املتظاهرين ،ش�دد عىل
أن حكومته مكبلة بسبب إجراءات املوازنة.
والتق�ى رئي�س مجل�س ال�وزراء خ�ال زيارته
محافظ�ة ذي ق�ار ،بمجامي�ع ع ّدة من ش�باب
املحافظ�ة الذي�ن يمثل�ون املتظاهري�ن فيه�ا،
م�ن الخريج�ني وغريهم.وبحس�ب بي�ان ملكتبه
اإلعامي ،فإن الكاظمني ق�ال إن «ما ُيطالب به
املتظاهرون ال يخرج ع�ن طموح ما تعمل عليه
الحكومة ،وما هي عازمة عىل تنفيذه ،وإنها قد
وضعت نصب الع�ني هدف التنمي�ة اإلقتصادية
التي توف�ر فرص العمل والعيش الكريم والعدالة
االجتماعية ،وباقي مطالب الشباب املتظاهر ،كما
تعمل عىل تنفيذ االنتخابات ّ
املبكرة بما يضمن أن
تك�ون الصناديق هي املعرب األس�اس والحقيقي
عن صوت العراقيني ،والوسيلة الكفيلة بديمومة
حضور املطالب يف ساحة القرار».
والتق�ى رئيس مجلس ال�وزراء كا ع�ىل انفراد
بوال�دة ش�هيد التظاه�رات عمر س�عدون ووالد
الناشط املختطف سجّ اد العراقي ،وبني أن تغييب
الناش�طني واالعتداء عليهم يأت�ي ضمن معركة
تخوضه�ا الدول�ة بالضد م�ن الفس�اد والخراب
وتم�دد العابثني املفس�دين اضاف�ة اىل املتاجرين
باملطالب ،حيث اختار الش�باب مكانهم يف خندق
املواجهة مع هؤالء منذ اللحظة التي خرجوا فيها
للتظاهر من أجل العراق.

التفاصيل ص2

بالتفاصيل ..عمليات أمنية تؤدي إىل حل لغز جريمة قتل والقبض عىل مزورين ومتاجرين باألدوية الفاسدة واملخدرات

الـمــالـيـة :ال تـأخـيــر بـدفــع الـرواتــب خــالل األشـهــر الـمــقـبــلــة

ص2

ص2

عوائل ضحايا «جمزرة سبايكر» يف صالح الدين
واحلشد 600 :ال زالوا مفقودين

بغداد  /المستقبل العراقي
وصل�ت الع�رات م�ن عائ�ات ضحاي�ا
«مجزرة س�بايكر» إىل مكان الحادثة التي
وقع�ت يف حزي�ران  ،2014يف محافظ�ة
ص�اح الدين ،فيما قال قيادي يف الحش�د
الش�عبي ،مس�ؤول ع�ن تنظي�م الحف�ل
التأبيني للضحايا هن�اك ،إن  600ضحية
لم يعرف مصريهم حتى اآلن.
وأظه�رت صور ،العديد من العائات وهي
تقف يف امل�كان ذاته الذي ش�هد وقوع ما
عرف بعدها ب�»مجزرة س�بايكر» ،حيث
قتل املئات من الجنود ،وغالبيتهم كانوا يف

جمموعة السبع تقر خطة عاملية تنافس «طريق احلرير» الصينية
بغداد  /المستقبل العراقي
أقرت مجموعة الس�بع ،أمس السبت خطة عاملية واسعة
النطاق للبنى التحتية موجهة إىل الدول الفقرية والناشئة
بمبادرة من الرئيس األمريكي جو بايدن ،هدفها منافسة
خطة «طرق الحرير الجديدة» الصينية.
وتس�عى خطة «إعادة بناء العالم بشكل أفضل» ملساعدة
ه�ذه الدول عىل النه�وض بعد وباء كوفي�د 19-بالرتكيز
عىل املناخ والصح�ة والقطاع الرقم�ي ومكافحة التباين
االجتماعي ،عىل ما أعلن البيت األبيض يف بيان.
وانطلقت ،الجمعة ،قمة ق�ادة مجموعة الدول الصناعية

حمافظ بغـداد
يفتتـح  ٣مـدراس نمـوذجيـة
يف قضاء الزوراء
ص3

طور التدريب.
ب�دوره ،أك�د عض�و مفوضي�ة حق�وق
االنس�ان فاض�ل الغ�راوي ان جريم�ة
س�بايكر س�تبقى دلي�ل إدان�ة لعصابات
داع�ش االرهابية كونها ابش�ع جريمة يف
التاريخ .
وإضاف الغراوي يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه ونحن نس�تذكر هذا
اليوم فأننا نؤكد ان مجزرة س�بايكر هي
جريمة اب�ادة جماعية ارتكبتها عصابات
داع�ش االرهابية ضد اكثر م�ن ()1٧00
مدني عىل اسس طائفية.
واضاف ان رئي�س فريق التحقيق االممي

اكد يف احاطته اىل مجلس االمن ان مجزرة
س�بايكر ه�ي جريمة ح�رب ارتكبت ضد
طاب القاعدة الجوية يف س�بايكر كونهم
من الشيعة».
واش�ار اىل أن هذا االعرتاف االممي يدعونا
اىل مطالبة الحكومة لتدويل هذه الجريمة
وتعري�ف املجتمع الدويل به�ا كما يدعونا
اىل مطالبة الحكوم�ة باكمال فتح املقابر
الحماعي�ة واس�تخراج الرف�اة واكم�ال
متطلب�ات فح�ص الحامض الن�ووي مع
ارس الضحايا واقامة معلم يف بغداد لتخليد
ش�هداء ه�ذه املج�زرة وتكثي�ف الجهود
لتقديم الجن�اة للعدالة مع تعويض وجرب

الرضر الرس الضحاي�ا والناجني من هذه
املجزرة.
وش�دد ع�ىل رضورة «تس�ليط الضوء يف
املنهاج الدراسية كافة عىل هذه الجريمة
وان تكون محط اهتمام الباحثني والطلبة
يف كتاب�ة االطاريح ورس�ائل املاجس�تري
والب�دء بحمل�ة اعامي�ة وطني�ة للتذكري
بتضحيات شهداء مجزرة سبايكر».
إىل ذلك ،دعا رئيس تحالف عراقيون ،عمار
الحكي�م ل�»اس�تثمار» التقري�ر األمم�ي
بشأن «مجزرة س�بايكر» وتعويض ذوي
الضحايا.

التفاصيل ص2

املالية الربملانية عن سعر رصف الدوالر :سيثبت ملدة عام عىل األقل

الس�بع الك�ربى بمنتجع كورن�وال غربي إنجلرتا ،وس�ط
تصميم ع�ىل تأكيد وحدتهم يف مواجه�ة األزمات العاملية
ب�دءا باملن�اخ والوباء مع الرتكيز عىل إع�ادة توزيع مليار
جرعة لقاح لوباء كورونا.
ورحب رئي�س الوزراء الربيطاني بوريس جونس�ون عىل
توي�رت ب�»إعان كاربي�س باي» ال�ذي اقرتحته مجموعة
الس�بع ملن�ع تفيش أوبئة يف املس�تقبل باعتب�اره «لحظة
تاريخي�ة .وكت�ب يف تغري�دة «بموج�ب ه�ذه االتفاقية،
س�تلتزم الديموقراطي�ات الرائدة يف العال�م الحؤول دون
وق�وع جائح�ة عاملي�ة مرة أخ�رى ،وضمان ع�دم تكرار
الدمار الذي أحدثه كوفيد.»19-

احلشد الشعبي يكشـف نتائـج عمليــة جنــوب املوصـل

عمليات االنبار تعلن إحباط خمطط إرهايب بحزام ناسف يف الفلوجة

الـصـحـة :احلياة ستعود
لطبيعتها عرب تلقيح  60باملئة
من املستهدفني
ص2

التجارة تعلن موعد
توزيع «السلـة الغـذائية»
عىل املواطنني
ص3

كاتانيتش:
أمر بأصعب فرتات
حيايت كمدرب
ص7

ص2

ص2

ص2

املالية :ال تأخري بدفع الرواتب خالل األشهر املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اكدت وزارة املالية ،أمس السبت ،عدم وجود تأخري يف
دف�ع رواتب املوظفني خالل األش�هر املقبلة من العام
الحايل.
وب�ني مص�در إن «وزارة املالية ملتزم�ة بدفع رواتب
املوظف�ني وف�ق التوقيت�ات املح�ددة م�ن دون أي
تأخري».
وأشار إىل ان» ما ورد من حديث منسوب لوزارة املالية
املتعلق بتغيري سعر الرصف سيلقي تاثريا ً عىل الرواتب
عار عن الصحة» ،الفتا اىل ان «وزارة املالية ماضية
هو ٍ
بخطط االصالح يف الورقة البيضاء يف تعضيد الواردات
والقضاء عىل الروتني ومحاربة الفساد».
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رئيس الوزراء ألهايل ذي قار« :احلكومة م ّكبلة»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

زار رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي،
أم�س الس�بت ،محافظ�ة ذي قار التي تش�هد
تظاهرات واس�عة بني الفينة واألخرى ،وفيما
أك�د الكاظم�ي اعتق�ال مجامي�ع م�ن قتل�ة
املتظاهري�ن ،ش�دد ع�ىل أن حكومت�ه مكبل�ة
بسبب إجراءات املوازنة.
والتق�ى رئيس مجل�س الوزراء خ�الل زيارته
محافظ�ة ذي ق�ار ،بمجاميع ع ّدة من ش�باب
املحافظة الذين يمثل�ون املتظاهرين فيها ،من
الخريجني وغريهم.
وبحسب بيان ملكتبه اإلعالمي ،فإن الكاظمني
قال إن «ما ُيطالب به املتظاهرون ال يخرج عن
طموح ما تعمل عليه الحكومة ،وما هي عازمة
ع�ىل تنفي�ذه ،وإنها ق�د وضعت نص�ب العني
ه�دف التنمي�ة اإلقتصادي�ة الت�ي توفر فرص
العم�ل والعي�ش الكريم والعدال�ة االجتماعية،
وباقي مطالب الشباب املتظاهر ،كما تعمل عىل
ّ
املبك�رة بما يضمن أن تكون
تنفيذ االنتخابات
الصنادي�ق هي املعرب األس�اس والحقيقي عن
ص�وت العراقيني ،والوس�يلة الكفيلة بديمومة
حضور املطالب يف ساحة القرار».
والتق�ى رئيس مجلس ال�وزراء كال عىل انفراد
بوالدة ش�هيد التظاهرات عمر س�عدون ووالد
الناش�ط املختطف س�جّ اد العراق�ي ،وبني أن
تغييب الناش�طني واالعت�داء عليهم يأتي ضمن
معرك�ة تخوضه�ا الدولة بالض�د من الفس�اد والخراب
وتمدد العابثني املفسدين اضافة اىل املتاجرين باملطالب،
حيث اختار الشباب مكانهم يف خندق املواجهة مع هؤالء
منذ اللحظة التي خرجوا فيها للتظاهر من أجل العراق،
مؤك�دا اننا يف الوقت الذي نرفض فيه منطق االنتقام ،اال
اننا عازمون عىل احقاق الحقوق وفق االليات القانونية
والقضائية التي تعيد للدولة هيبتها ،وتعزز ثقة املواطن
وامن مستقبله.
م�ن جانب آخر ،اكد رئيس مجل�س الوزراء خالل عقده
اجتماعا امنيا مع القيادات االمنية يف محافظة ذي قار،
ان املحافظ�ة عانت م�ن وضع أمني صع�ب جدا خالل
الع�ام امل�ايض وقد أث�ر ذلك يف وض�ع األه�ايل وحياتهم
اليومية.
وب�ني الكاظمي ان «الرتاجع األمن�ي ّ
اخر عملية االعمار
يف املحافظ�ة وتقديم الخدم�ات للمواطنني ،ونحن اليوم
أم�ام وض�ع جديد يف املحافظة ،هناك اس�تقرار نس�بي
يجب الحفاظ عليه وتطويره» ،مشددا «يجب أن يرتافق
هذا مع اإلرساع يف انجاز املش�اريع الخدمية والعمرانية

كي نخلق فرصة أمل للمواطنني ،خاصة للش�باب الذين
عان�وا من املش�اكل ملدة طويل�ة ولم تمن�ح لهم فرصة
العمل لصالح محافظتهم».
واضاف «وجهن�ا االجهزة األمنية كافة بالتعاون املكثف
والعم�ل الج�اد ملن�ع أي خروق�ات ،و األمن أس�اس كل
يشء ،فبدون أمن ال يمكن امليض نحو اإلصالح والعمران
واالزدهار.
ووض�ع رئي�س مجل�س ال�وزراء حجر األس�اس ملطار
النارصية الدويل.
وق�ال الكاظمي يف كلم�ة له عىل هامش مراس�م وضع
الحج�ر األس�اس للمط�ار ،إن مط�ار النارصي�ة الدويل
س�يفتح آفاق االستثمار والسياحة الدولية يف املحافظة،
كما س�يوفر املرشوع فرص عمل كثرية ألهلنا وش�بابنا
يف ذي قار.
ولفت إىل أن املرشوع اعتمد مخططات حديثة تجعل منه
مط�ارا ً حيويا ً يقدم الخدمات للمس�افرين ملحافظة ذي
قار واملحافظات املحيطة بها وللمس�تثمرين والس�واح
من مختلف دول العالم .وأردف بالقول إن هناك اهتماما
كب�ريا ملحافظ�ة ذي قار بع�د زيارة قداس�ة البابا والتي

مثلت نجاحا ً كبريا ً للعراق يف األوساط الدولية.
وبني رئيس مجلس الوزراء :إن املطار اآلالف من السوّاح
ّ
وينش�ط حركة االستثمار يف مختلف القطاعات
سنوياً،
باملحافظ�ة ،كما نس�عى اىل أن نصنع من�ه مركزا ً مهما ً
للش�حن الج�وي يف املنطق�ة ،نظ�را ً ملوق�ع املحافظ�ة
السرتاتيجي.
وتاب�ع قائال :ت�م توقيع عق�د املطار مؤخ�را ً وقد هيأنا
كل املقدمات إلط�الق بنائه ،ونحن جادون ملواصلة دعم
املرشوع الكماله يف املدة املقررة.
ووج�ه الكاظم�ي حزم�ة توجيه�ات إىل املس�ؤولني يف
محافظ�ة ذي ق�ار ،فيم�ا أعت�رب أن الحكوم�ة الحالية
«مكبلة» بسبب تقييد املوازنة املالية.
وق�ال الكاظم�ي يف االجتماع ال�ذي ترأس�ه والذي ضم
مدراء الدوائر الخدمية يف محافظة ذي قار إن «مشاريع
االعم�ار والخدمات يف محافظة ذي ق�ار تأخرت ألعوام
طويل�ة ،وذلك بس�بب األزم�ات املرتاكمة واملس�تمرة»،
مضيف�ا «نح�ن اليوم أم�ام اس�تقرار نس�بي يجب أن
نحاف�ظ علي�ه ونس�تثمره للم�يض بقوة نح�و تقديم
الخدم�ات ألهلنا يف املحافظة واطالق واكمال املش�اريع

العمرانية فيها».
وتابع« ،هناك مشاريع سرتاتيجية مثل مطار
النارصية ال�ذي وضعنا اليوم حجر االس�اس
لالنش�اء والتأهيل ،ادعو الجميع للتعاون عىل
إنجازه بأرسع وقت ممكن».
وأعترب أن «املش�اريع الكبرية يف محافظة ذي
ق�ار مثل مط�ار النارصي�ة قد تفت�ح املجال
الستثمارات عدة ومتنوعة يف مجاالت السياحة
والنقل والتجارة».
وق�ال الكاظمي «س�بق وان وجه�ت الوزراء
بعق�د زي�ارات منتظمة اىل محافظ�ة ذي قار
واالهتم�ام بمش�اكلها وقضاياه�ا ،واج�دد
الي�وم توجيهاتنا لل�وزراء باس�تمرار املجيء
اىل النارصي�ة واالهتم�ام باملش�اريع املتلكئة
والعمل عىل تطوير املحافظة».
وأض�اف« ،وجهن�ا األخ�وة العامل�ني يف إدارة
املحافظ�ة بالعمل الجاد والدؤوب والتنس�يق
املستمر والتعاون عىل تحسني وضع املحافظة،
ووجهن�ا بجرد املش�اريع املتلكئ�ة ملعالجتها،
فأه�ايل النارصية هم أهلنا ويس�تحقون منا
كل الجه�د واإلخالص ،بعد س�نوات الحرمان
واملش�اكل املرتاكم�ة الت�ي عان�وا منه�ا»،
مستدركا أن «الحكومة الحالية مكبلة بشكل
كبري بس�بب تقييد املوازنة املالي�ة» .وافتتح
الكاظم�ي مستش�فى النارصي�ة التعليم�ي
يف محافظ�ة ذي ق�ار .وذك�ر بي�ان للمكت�ب
اإلعالم�ي ملجل�س ال�وزراء ان «رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي افتتح مستشفى النارصية
التعليم�ي بحض�ور وال�دة الش�هيد عمر س�عدون احد
شهداء التظاهرات».
وق�ال الكاظم�ي « ،نفتت�ح ع�ىل بركة الله مستش�فى
النارصي�ة وه�ي م�ن أح�دث املستش�فيات يف الع�راق
وتتضمن اقساما عدة يف مختلف االختصاصات الطبية.
وأض�اف« ،تابعن�ا تجهيز املستش�فى بأح�دث املعدات
الطبي�ة لتقديم أفض�ل الخدمات للم�رىض» ،مؤكدا ،ان
«املستش�فى تس�توعب حاليا  492رسيرا ،وسنعمل يف
املراحل املقبلة عىل تطويرها لتتضمن سعة اضافية».
واك�د الكاظم�ي ،ان « املستش�فى س�تديرها الك�وادر
الطبي�ة م�ن املحافظ�ة نفس�ها ،وهذا س�يخلق فرص
عمل كث�رية ألبنائنا الخريجني يف مختلف االختصاصات
الطبية» ،مضيفا ،انه «من املقرر أن يتم اس�ناد الكوادر
الطبية بخربات طبية خارجية مستقبال».
واش�ار اىل أن «مجل�س ال�وزراء وج�ه وزارة الصح�ة
باإلرساع يف اكمال باقي املستشفيات املتلكئة يف مختلف
مناطق العراق».

حقوق االنسان تتذكر «جرمية العصر» وتطالب بإنصاف الضحايا وعوائلهم

عوائل ضحايا «جمزرة سبايكر» يف صالح الدين ..واحلشد 600 :ال زالوا مفقودين
بغداد  /المستقبل العراقي
وصلت العرشات من عائالت ضحايا «مجزرة س�بايكر»
إىل م�كان الحادث�ة الت�ي وقع�ت يف حزي�ران  ،2014يف
محافظ�ة ص�الح الدي�ن ،فيم�ا ق�ال قيادي يف الحش�د
الش�عبي ،مس�ؤول عن تنظيم الحفل التأبيني للضحايا
هناك ،إن  600ضحية لم يعرف مصريهم حتى اآلن.
وأظه�رت ص�ور ،العدي�د م�ن العائ�الت وه�ي تقف يف
املكان ذاته الذي ش�هد وقوع ما عرف بعدها ب�»مجزرة
سبايكر» ،حيث قتل املئات من الجنود ،وغالبيتهم كانوا
يف طور التدريب.
ب�دوره ،أك�د عض�و مفوضية حق�وق االنس�ان فاضل

عمليات االنبار تعلن
إحباط خمطط إرهايب
بحزام ناسف يف الفلوجة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن قائ�د عملي�ات األنب�ار ،الل�واء
ن�ارص الغن�ام ،أم�س الس�بت ،ع�ن
إحب�اط مخط�ط إرهاب�ي بح�زام
ناسف الس�تهداف املواطنني يف قضاء
الفلوج�ة .وقال الغن�ام يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،انه
«ت�م احب�اط مخطط لتنظي�م داعش
الس�تهداف املواطن�ني االبري�اء يف
قضاء الفلوج�ة وبمتابعة ومعلومات
استخبارية دقيقة تم العثور عىل حزام
ناس�ف لعصاب�ات داع�ش االرهابية
يف اح�د الهي�اكل يف قض�اء الفلوج�ة
منطق�ة الش�هداء م�ن قبل ل�واء 40
الفرقة العارشة وقوة من استخبارات
ومكافحة االرهاب».

الغراوي ان جريمة سبايكر ستبقى دليل إدانة لعصابات
داعش االرهابية كونها ابشع جريمة يف التاريخ .
وإضاف الغراوي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
من�ه ونحن نس�تذكر هذا الي�وم فأننا نؤك�د ان مجزرة
س�بايكر هي جريمة ابادة جماعي�ة ارتكبتها عصابات
داعش االرهابية ضد اكثر من ( )1٧00مدني عىل اسس
طائفية.
واض�اف ان رئيس فريق التحقيق االممي اكد يف احاطته
اىل مجل�س االمن ان مجزرة س�بايكر هي جريمة حرب
ارتكبت ضد طالب القاعدة الجوية يف سبايكر كونهم من
الشيعة».
واش�ار اىل أن هذا االع�رتاف االممي يدعون�ا اىل مطالبة

الحكوم�ة لتدويل هذه الجريمة وتعريف املجتمع الدويل
بها كما يدعونا اىل مطالبة الحكومة باكمال فتح املقابر
الحماعية واس�تخراج الرفاة واكم�ال متطلبات فحص
الحامض النووي مع ارس الضحايا واقامة معلم يف بغداد
لتخليد ش�هداء هذه املج�زرة وتكثيف الجه�ود لتقديم
الجناة للعدال�ة مع تعويض وجرب الرضر الرس الضحايا
والناجني من هذه املجزرة.
وشدد عىل رضورة «تس�ليط الضوء يف املنهاج الدراسية
كاف�ة ع�ىل ه�ذه الجريم�ة وان تك�ون مح�ط اهتمام
الباحثني والطلبة يف كتابة االطاريح ورس�ائل املاجستري
والبدء بحملة اعالمية وطنية للتذكري بتضحيات شهداء
مجزرة سبايكر».

إىل ذل�ك ،دع�ا رئي�س تحال�ف عراقيون ،عم�ار الحكيم
ل�»اس�تثمار» التقرير األممي بش�أن «مجزرة سبايكر»
وتعويض ذوي الضحايا.
وقال الحكيم يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه
إن «مجزرة س�بايكر التي طالت اآلالف من ش�باب هذا
الوطن بعد نكسة حزيران  2014تختزن يف جوفها لوعة
الثكاىل واملفجوعني واأليتام».
وأض�اف أنه «يف ذكراها األليمة الس�ابعة نج�دد التأكيد
عىل أن اعتبار األمم املتحدة ممارس�ات تنظيم داعيش يف
س�بايكر جريمة إبادة جماعية مث�ل انتصارا للحقائق،
ومدعاة الستثمار ما ورد يف التقرير األممي ،والعمل عىل
تعويض املترضرين من ذوي الضحايا».

باشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

بالتفاصيل ..عمليات أمنية تؤدي إىل حل لغز جريمة قتل والقبض
عىل مزورين ومتاجرين باألدوية الفاسدة واملخدرات

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت وكال�ة وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطةانه وبارشاف
وكيل الوزارة لش�ؤون الرشطة الفريق عماد محمد محمود ،
الكشف عن جريمة قتل.
كما أعلنت قيادة الرشطة االتحادية ،أمس السبت ،عن ضبط
كمية م�ن األدوية منتهية الصالحية جن�وب رشق العاصمة
بغداد.
وقال�ت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
ان « قوة من اللواء األول الفرقة االوىل وبالتنس�يق مع شعبة
اس�تخبارات اللواء ومن خالل املمارس�ات االمنية والتفتيش
الدقي�ق تمكنت من القاء القبض عىل احد املتاجرين باألدوية
يف منطق�ة «النه�روان « جن�وب رشق العاصم�ة بغداد دون
حصول�ه عىل ترصيح من الجه�ات املعنية يخوله املتاجرة او
النقل».

واضاف�ت ان�ه «ت�م ضب�ط االدوية داخ�ل عجلة حم�ل نوع
مارس�يدس ،حي�ث تم ضب�ط  149كارت�ون ادوي�ة منتهية
الصالحي�ة وغ�ري مرخص�ة ،و 29٧كارت�ون معس�ل تال�ف
وممنوع من رشوط وضوابط االسترياد».
بدوره�ا ،أعلن�ت مديرية رشطة محافظة الب�رصة عن القاء
القب�ض عىل متهمني اثنني بالتزوير والرشوع بالقتل يف خور
الزبري.
وقالت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
ان « قوة تابعة ملركز رشطة خور الزبري باالشرتاك مع شعبة
اس�تخبارات الزب�ري تمكنت م�ن القبض ع�ىل متهمني اثنني
يف منطق�ة خور الزب�ري احدهما مطلوب قضائي�ا اىل مديرية
مكافحة اإلرهاب يف البرصة وفق املادة  2٨9/29٨من قانون
العقوب�ات ،واملته�م اآلخر مطل�وب قضائيا وف�ق املادة 40٥
لرشوعه بارتكاب جريمة قتل».
واضاف�ت ان�ه « ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة بحقه�م

وإحالتهما للقضاء» .
وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،ان «مف�ارز مكافحة اج�رام بغداد /مكت�ب مكافحة
إج�رام التاجي ،تمكت من الكش�ف عن ح�ادث قتل غامض
حصل يف منطقة س�بع البور ش�مال غربي العاصمة بغداد»،
ً
مبينة أنه «تم تش�كيل فريق عمل واالنتقال اىل محل الحادث
إلعادة الكش�ف عىل مح�ل الحادث مع خب�ري األدلة الجنائية
وتحري�ز أكثر م�ن  14مادة من بقع دموية وأعقاب س�كائر
وش�ناطة التي تم تقييد املجنى عليه بها وتم إرس�الها لألدلة
الجنائية».
واضاف�ت« ،وبعد جمع املعلومات عن املش�تبه به تم إرس�ال
أربعة متهمني وأخذ بصماتهم وكذلك البصمة الوراثية والدم
وتمت املطابق�ة للمواصفات مع املته�م لثمانية احراز وبعد
أخذ املوافقات القضائية تم القبض عىل املتهم وبعد مواجهته
باألدلة أعرتف رصاحة بأرتكابه جريمة القتل».
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حبث موضوع االنتخابات وادامة التنسيق املشرتك
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة الفريق عامد حممد
يستقبل بعثة االحتاد االوريب االستشارية

بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل وكي�ل وزارة الداخلي�ة
لش�ؤون الرشط�ة الفري�ق عم�اد
محمد محمود بعثة االتحاد االوربي
االستش�ارية يف مق�ر الوكالة ،ويف
بداي�ة اللق�اء نق�ل تحي�ات وزي�ر
الداخلي�ة عثمان الغانمي ،بحضور
مدي�ر دائ�رة العالق�ات واالعالم يف
وزارة الداخلي�ة الل�واء الدكت�ور
س�عد معن وعدد من ق�ادة الوكالة
والقيادات االخرى.
حيث تم عقد اجتماع مع وفد البعثة

بشأن موضوع االنتخابات القادمة
وادامة التنسيق املشرتك والتواصل
مع�ا ً لتحقيق االس�تفادة القصوى
من الدعم ال�دويل املقدم للعراق من
اجل انجاح االنتخابات.
وب�ني الوكي�ل ان وزارة الداخلي�ة
ع�ىل ات�م الجاهزي�ة واالس�تعداد
لتأمني الح�دث االنتخاب�ي القادم،
مش�ريا اىل ان الوزارة وفرت جميع
االمكاني�ات واملتطلب�ات التي تعزز
االمن للناخب�ني واملراكز االنتخابية
وتم وضع الخطط االمنية بالتعاون
مع االجهزة االمنية االخرى.

مكافحة اإلرهاب يفند اهتامات «هتجري»
سكان منطقة يف بغداد :افرتاء
بغداد  /المستقبل العراقي

رد جهاز مكافحة اإلرهاب ،أمس السبت ،عىل اتهامات ب� «ترهيب وتهجري»
سكان منطقة يف العاصمة بغداد لتوزيعها عىل منتسبي الجهاز.
وق�ال املتح�دث باس�م الجهاز صب�اح النعم�ان يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منهّ ،
إن «نأس�ف لص�دور تغريدة بهذا الش�كل من قبل
ّ
النائب محمد الكربويل ،والجميع يعرف أن الجهاز ال يرهب الناس أو يعمل
طائفيا ً أو ينفذ عمليات تغيري ديموفرايف».
ً
ع�د النعم�ان ،تل�ك االتهامات «اف�رتا ًء عىل الجه�از» ،داعي�ا إىل «تفنيدها
باالس�تناد إىل تاري�خ ودور الجهاز يف عمليات التحرير واس�تعادة األرايض
وحماية العراقيني».
وكش�ف املتحدث أس�باب انتش�ار قطعات من جهاز مكافحة اإلرهاب يف
منطق�ة البكري�ة ،موضح�ا ً ّ
أن «األرض خالية وهي تع�ود إىل أمانة بغداد
حس�ب الس�ند الصادر من قبل مديرية التس�جيل العقاري الكرخ الثانية،
وتم اس�تحصال املوافق�ات الرس�مية واألصولية لتخصيصها إىل ش�هداء
وجرحى جهاز مُ كافحة اإلرهاب وفق القرار  16٨لعام .»2014
وأضافّ ،
أن «جميع العقود الزراعية ملغاة وفق كتاب مديرية زراعة بغداد
وت�م رفع دعاوى قضائية من قبل املتجاوزي�ن ضد أمانة بغداد ،وتم ردها
م�ن قبل القضاء لصالح أمانة بغداد واكتس�بت الدرجة القطعية» ،مؤكدا ً
ّ
أن «قطع�ة األرض املذك�ورة خارج املش�اريع اإلروائية وحس�ب ماجاء يف
كتاب وزارة املوارد املائية دائرة التخطيط واملتابعة ولم تخصص لها حصة
مائية».
ونف�ى النعم�ان« ،إب�الغ أي مواطن بإخالء مس�كنه يف املنطق�ة إطالقا»،
مؤك�دا ً ّ
أن «وجود القوة هو بطلب من الجهة املالكة لألرض (أمانة بغداد)
لحمايتها من التجاوز الغري مرشوع وإيقافه».
وختم بالقول« ،يحتفظ الجهاز بحقه القانوني يف إقامة الدعاوى القانونية
بحق جميع من أس�اء لس�معة الجهاز وشهر به س�وا ًء كانوا أشخاصا ً أو
جهات أخرى».

املالية الربملانية عن سعر رصف الدوالر:
سيثبت ملدة عام عىل األقل
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد عض�و اللجنة املالي�ة النيابية،
جمال كوجر أمس السبت ،أن سعر
رصف ال�دوالر أما الدين�ار العراقي
س�يبقى «ثاباتا ً ملدة ع�ام عىل أقل
تقدي�ر» ،ألن أي تغي�ري «س�يرض»
بالعقود واملشاريع الحكومية.وقال
كوجر إن «تغيري س�عر الرصف من
مسؤولية البنك املركزي ،وترصيح
الب�ن ي�وم أم�س وترصي�ح البنك
جاء يف وقته ،يف ظل الش�ائعات عن
إمكاني�ة حص�ول تغي�ري جدي�د يف
الس�عر».وأضاف ،أن «سعر رصف
ال�دوالر أمام الدينار س�يبقى ثابتا ً
ملدة عام عىل أق�ل تقدير» ،الفتا ً إىل

أن «أي تغي�ري يف هذا الس�عر يعني
خلق مش�اكل جدي�دة بعدما بنيت
كل عق�ود الحكوم�ة ومش�اريعها
واملوازن�ة املالي�ة العام�ة عىل هذا
الس�عر» .وأش�ار إىل أن «املضاربني
ه�م املس�تفيدين م�ن عملي�ة بث
ش�ائعات تغي�ري س�عر ال�رصف،
الن س�عر البي�ع ثاب�ت م�ن البنك
ً
مبين�ا أن «الحكومة لها
املركزي»،
صالحية وقدرة فرض س�عر البيع
عىل املش�اركني يف مزاد العملة عرب
إص�دار ق�رار أو تخصي�ص مبل�غ
وضخ�ه لضب�ط الس�وق».ويوم
أمس ،أك�د البنك املرك�زي «ثبات»
س�عر رصف الدوالر أم�ام الدينار،
وعدم وجود «أية نوايا لتغيريه».

احلشد الشعبي يكشف نتائج عملية جنوب املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت قوات اللواء  33بالحش�د العثور عىل قنابر ه�اون يف قرية الرحمن
جنوب املوصل وذكر بيان للحش�د تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان
«قوة من الفوج األول يف اللواء  33بالحش�د الش�عبي عثرت  ،الس�بت ،عىل
قناب�ر هاون يف قري�ة الرحمن جنوب املوصل .وانطلقت قوة من اللواء 33
واللواء  21بالحش�د الشعبي والقوات األمنية ،صباح اليوم السبت ،بعملية
دهم وتفتيش وتعقب لخاليا داعش جنوب املوصل.
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حمافظ البرصة جيري تغيريات «إدارية»
بمناصب احلكومة املحلية
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
أج�رى محاف�ظ البرصة أس�عد عبد
األمري العيداني ،جملة من التغيريات
يف املناصب اإلدارية للحكومة املحلية
يف املحافظة.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن
املحافظة ،تلقت املس�تقبل العراقي
نسخة منها ،فإنه تم نقل عيل حبيب
جب�ل ،م�ن مديري�ة بلدي�ة الزب�ري،
وتكليفه بمهام مديرية بلدية ش�ط
الع�رب ،وتعي�ن عاء عبد الحس�ن
نارص معاونا ً له.
كم�ا تم نقل عيل حس�ن ع�يل ،من
مديري�ة بلدي�ة ش�ط الع�رب ،وت�م
تكليفه بمهام مديرية بلدية الزبري.

www.almustakbalpaper.net

حمافظ بغداد يفتتح  ٣مدراس نموذجية
يف قضاء الزوراء
بغداد /طالب ضاحي  /عادل احمد

وبحس�ب بيان املحافظة ،تم اعفاء
هش�ام عبد االمري حسن ،من مهام
مديرية بلدي�ة الهارثة ،ليكلف مؤيد
س�ليم عودة باملهمة بدالً عنه ،وملدة
ثاثة أشهر.
املحاف�ظ ق�رر ايضا ً تكلي�ف محمد
ب�رصي عب�د الل�ه بمهام مس�ؤول
التخطي�ط واملتابع�ة يف مديري�ة
بلبديات البرصة.
وبموجب األمر الصادر عن املحافظ،
ع�ن به�اء عبد الحس�ن مس�ؤوالً
نّ
عن ش�عبة تكنولوجي�ا املعلومات يف
مديرية بلدية شط العرب.
وينف�ذ األم�ر اإلداري الص�ادر ع�ن
محاف�ظ الب�رصة ابتداء م�ن تاريخ
إصداره.

افتتح محافظ بغداد املهندس #محمدجابرالعطا,
 ٣مدارس نموذجي�ة يف قضاء الزوراء« ،املعامل
س�ابقآ».وقال الس�يد املحاف�ظ ،يف بي�ان ع�ىل
هام�ش حفل افتتاح األبنية املدرس�ية« ،إن تلك
امل�دراس ُنف�ذت بواق�ع  ١٨ص�ف ،يف منطقتي
الولداي�ة ،وحس�ينية املعامل ،التابع�ة لقضاء
ال�زوراء» ,الفت�ا إىل «أن محافظ�ة بغ�داد تركز
يف جهوده�ا عىل تلك املناط�ق ،لتوفري اكرب عدد
ممكن م�ن املش�اريع ،من خال تنفي�ذ مباني
مدرس�ية حديث�ة التختل�ف عن م�دارس مركز
العاصم�ة ،خدم�ة الهاليها».وأش�ار العطا ،إىل
«أن املدارس الجدي�دةُ ،نفذت وفقا للمواصفات
العمرانية الحديثة ،ومن شأنها ان تسهم يف سد
النقص الحاص�ل باالبنية املدرس�ية ،ومعالجة

االختناق الحاص�ل وال�دوام املزدوج».واضاف،
إن االفتتاح املس�تمر للمباني املدرسية الجديدة،
يأتي ضمن خطة بارشت بها محافظة بغداد يف

وافقت على نقل البطاقة التموينية يف مجيع احملافظات

بغداد  /المستقبل العراقي

التجارة تعلن موعد توزيع «السلة الغذائية» عىل املواطنني

بحث وزي�ر التجارة ،ع�اء الجبوري ،أمس الس�بت ،مع
محافظ األنبار عيل الدليمي ،عددا» من امللفات املش�ركة
واالستعدادات لتوزيع املفردات الغذائية من خال مرشوع
السلة الغذائية الذي اقره مجلس الوزراء.
وذكر بيان للوزارة ،نقله الناطق الرس�مي لها ،أن «وزير
التج�ارة وص�ل ،إىل مدين�ة الرم�ادي يف إط�ار جولت�ه يف
محافظ�ة األنبار ،والتق�ى املحافظ ع�يل الدليمي وبحث
معه ملفات مش�ركة».وأضاف البي�ان ،أن «اللقاء بحث
ايضا انجاح املوس�م التس�ويقي ملحصول الحنطة ودعم
واس�ناد الدوائر التجاري�ة وتهيئة وتأهي�ل املخازن التي

تعرضت للتدمري جراء عمليات داعش االرهابية».
وتابع ،أن «الوزير واملحافظ بحثا كذلك االستعداد لتوزيع
الوجب�ة الغذائية من خال مرشوع الس�لة الغذائية التي
تنطلق يف االول من نيس�ان املقبل ،وتهيئة ارض معارض
املحلية والدولية».
وأك�د الوزير ،خ�ال اللقاء ،أن «الزي�ارة ملحافظة االنبار
تأت�ي يف اطار توجيه�ات دولة رئيس ال�وزراء يف املتابعة
امليداني�ة ومعالج�ة مش�اكل املواطن�ن والتنس�يق م�ع
الحكومات املحلية وتذليل معوقات العمل».
وأش�ار الجب�وري ،إىل أن «نج�اح املوس�م التس�ويقي
ملحصول الحنطة وتحقي�ق نتائج مهمة من خال توفري
خزي�ن اس�راتيجي جيد م�ن الحنطة ،جاء هذا بس�بب

التعاون عايل املس�توى مع الجهات الس�اندة من وزارات
وحكومات محلية ،فضا عن اجراءات رقابية وادارية من
مركز الوازارة ملعالجة املشاكل واملعوقات التي حصلت يف
سنوات سابقة والتعامل معها بسكل رسيع وايجابي».
ولف�ت إىل ،أن «ال�وزارة س�تبدأ العم�ل بمرشوع الس�لة
الغذائي�ة الت�ي اقره�ا مجل�س ال�وزاراء وتحدي�د موعد
التجهي�ز مطل�ع تموز املقب�ل ،والت�ي تش�كل انعطافة
مهمة يف تطوي�ر العمل بالبطاقة التموينية ومعالجة كل
االخفاقات التي حصلت يف الس�نوات الس�ابقة وهذا دليل
للجه�د الحكومي الكبري الذي اس�هم يف متابعة هذا امللف
ومعالجة كل اش�كاالته».وبن الوزير« ،إمكانية تش�كيل
لجان مش�ركة من ال�وزارة واملحافظة لحس�م القضايا

الزراعة تطالب بتحديد سعر طبقة البيض :ال تدعوها
تتجاوز  5250دينار ًا
بغداد /المستقبل العراقي

طالب وزير الزراعة محم�د كريم الخفاجي،
أم�س الس�بت ،بتحدي�د مبل�غ  5آالف دينار
لطبق�ة البي�ض الواح�دة ،فيما أش�ار إىل أن
الوزارة ماضية بحماية املنتج املحيل وتحقيق
الجدوى االقتصادية املناسبة للمستثمرين.
وذكر بيان للوزارة تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،أن «الخفاج�ي عق�د اجتماعا
م�ع منتج�ي الدواج�ن ،بحض�ور الوكي�ل
الفن�ي للوزارة ميثاق عبد الحس�ن وعدد من
املديرين العامن لدوائ�ر التخطيط والبيطرة
والث�روة الحيواني�ة ،وع�دد م�ن املختص�ن،

لغرض تعضيد دور املنتج املحيل واالس�تمرار
بخط�ط رف�ع مس�تويات اإلنت�اج» .وش�دد
الخفاج�ي وفقا للبيان عىل أن «يكون س�عر
طبق�ة البي�ض ( )5250 -5000دينارا ً وذلك
للعمل عىل عدم إثق�ال كاهل املواطن وإيجاد
اس�تقرار لألس�عار ،وذل�ك خال مناقش�ات
تع�اون ب�ن ال�وزارة والقط�اع الخ�اص من
املس�تثمرين يف قطاع الدواجن» .وأكد الوزير،
«ميض الوزارة بحماية املنتج املحيل وتحقيق
الجدوى االقتصادية املناس�بة للمستثمرين،
فضا عن معالجة املواد العلفية مع مناقشة
ملف الدواجن واالس�ترياد والتهريب» .ووجه
الخفاج�ي «برضورة تش�غيل طبيب بيطري

مصفى الدورة :افتتاح
وحديت حتسني البنزين
االزمرة وانتاج اهليدروجني
بغداد  /المستقبل العراقي
افتت�ح وزي�ر النف�ط وحدت�ي تحس�ن البنزي�ن االزم�رة وانت�اج
الهيدروجن يف مصفى الدورة ببغداد
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه «وزير
النفط ،حرض حفل افتتاح وحدتي تحسن البنزين «االزمرة « بطاقة
ع�رشة االف برميل بالي�وم  ،وانتاج الهيدروج�ن بطاقة أربعة االف
برميل باليوم  ،ومرشوع انجاز عدد من الخزانات الكبرية للمشتقات
الخفيفة».
وأكد وزير النفط ،إحس�ان عبد الجبار إسماعيل ،عىل «اهمية قطاع
التصفي�ة الذي ُيعد احد أهم ركائز االقتصاد الوطني من خال انتاج
وتوفري الوقود بأنواعه للمواطنن وللقطاعات الخدمية االخرى».
ولف�ت إس�ماعيل ،إىل «اهمية هذه املش�اريع يف توف�ري عوائد مالية
كبرية داعمة لاقتصاد  ،من خال زيادة االنتاج الوطني ألنواع الوقود
الذي يس�هم بش�كل مبارش يف تغطية جزء من الحاج�ة املحلية ويف
التقليل من نس�بة االستريادات الخارجية  ،فضاً عن تميز الوحدات
الجدي�دة بانه�ا مطابق�ة للمعايري العاملي�ة يف الصحة والس�امة و
صديقة للبيئة».
وبن ،أن «هذه املش�اريع سوف تضيف انتاج مليون لر من البنزين
يومي�ا ً اىل انتاج املصفى لريتف�ع اىل اربعة ماين لر باليوم» ،منوها
اىل ان «ال�وزارة تقوم بتنفي�ذ برنامجا ً طموحا ً يهدف اىل التقليل من
نسبة استرياد الوقود بنسبة ( )%50قبل نهاية العام الجاري وصوالً
اىل ايقافه�ا ع�ام  202٣بعد افتتاح عدد من املش�اريع املهمة يف هذا
القطاع الحيوي».
وأش�اد ،ب�»جه�ود العاملن يف قطاع التصفي�ة يف رشكاتنا النفطية
والجهات الس�اندة لها بتنفي�ذ ونصب عدد من الوح�دات االنتاجية
رغم التحديات االقتصادية واملالية والصحية».
م�ن جهته ،ق�ال وكيل الوزارة لش�ؤون التصفية ،حام�د يونس ،ان
«هذه املش�اريع تأتي ضمن خطط الوزارة لزيادة االنتاج من الوقود
وتحس�ن نوعيته  ،وان الفرة املقبلة ستشهد اضافة كميات جديدة
لإلنتاج الوطني من املصايف االخرى».
بدوره ،اشاد مدير عام رشكة مصايف الوسط ،عائد عمران ،ب�»دعم
ومتابعة املس�ؤولن يف الوزارة ،والعمل عىل تذليلهم لجميع العقبات
التي كانت تعرض انجاز املشاريع».
واوع�ز وزير النف�ط ،ب�»تكريم القائمن والعاملن واملس�اهمن يف
انج�از هذه املش�اريع  ،تثمين�ا ً لجهودهم املتمي�زة خدمة للصالح
العام ودعما لاقتصاد الوطني».

مخت�ص يف كل حق�ل دواجن يق�وم بمتابعة
إجراءات األمن الحي�وي والعاجات البيطرية
بالتنس�يق م�ع دائ�رة البيط�رة ،فض�ا عن
التأكيد عىل رشوط إقامة حقول الدواجن مع
مراعاة املساحة الخاصة والضوابط العلمية،
فض�ا ع�ن اس�ترياد اللقاح�ات الخاص�ة
بمعالجة مرض انفاون�زا الطيور» .واضاف
البي�ان« ،واس�تمع الوزير إىل مختل�ف اآلراء
الهادف�ة إىل االرتق�اء باملنت�ج املح�يل وتوفري
االع�اف للمش�اريع ،م�ع التأكيد ع�ىل منع
طرق التهريب والتأكيد عىل عدم رفع أس�عار
الدج�اج وبي�ض املائ�دة واالس�تمرار بمن�ع
االسترياد إليقاف األرضار باقتصاد البلد».

الرتبية تعلن استحداث
«غرف صحية» لفحص
الطلبة قبل االمتحانات
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تحدثت وزارة الربية غرفا ً طبية يف عموم املراكز االمتحانية
لفح�ص الطلب�ة قب�ل الدخ�ول اىل االمتحان�ات بالتنس�يق مع
الجهات الصحية ،وانهت استعداداتها الجراء امتحانات السادس
االبتدائي التي تنطلق يوم االحد.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة حيدر فاروق السعدون،
يف ترصيح صحفي ،انه «تم التنس�يق م�ع وزارة الصحة العداد
غرفة طبية داخل كل مرك�ز امتحاني ملتابعة تطبيق االجراءات
الوقائية وفحص الطلبة قبل الدخول لامتحان».
واض�اف ان «هن�اك تعاونا م�ع وزارة الداخلية لتأم�ن املراكز
االمتحاني�ة ،فيما ستس�تثني وزارة الكهرباء ه�ذه املراكز من
القطع املربمج».
وبن السعدون ان «محافظة بغداد عملت بالتنسيق مع الجهات
ذات العاق�ة لتوفري الطاقة الكهربائية من املولدات القريبة من
كل مرك�ز امتحاني ،مع توفري املديريات العامة للربية يف بغداد
واملحافظ�اتاجهزةالتربيدواملراوحيفالقاع�اتاالمتحاني�ة».
وذكر انه «التوجد احصائية بعدد التاميذ املنتظمن املش�اركن
باالمتحانات النهائية النها س�تكون غري مركزية وبحس�ب كل
مديرية ببغداد واملحافظات».
ب�دوره ،قال مدير تربية الك�رخ الثانية الدكت�ور قيس الكابي
يف ترصيح صحفي ،انه «تمت مناقش�ة جمي�ع االجراءات التي
م�ن ش�أنها انجاح س�ري العملي�ة االمتحانية الت�ي تنطلق غدا
االحد ،حيث تمت تهيئة املراك�ز االمتحانية بجميع االحتياجات
الرضوري�ة وان هناك تنس�يقا مع الف�رق الصحية يف كل مركز
التخ�اذ االج�راءات االس�تباقية الخاص�ة بفح�ص الطلبة قبل
الدخ�ول اىل القاع�ات بالش�كل ال�ذي يتناس�ب م�ع اج�راءات
الجائحة».
واشار الكابي اىل «التأكيد عىل مدراء املراكز بتطبيق التعليمات
الوزاري�ة املعتم�دة للمرحل�ة االبتدائي�ة ورضورة االلت�زام
بالضواب�ط الص�ادرة من قبل وزارة الربي�ة» ،منوها بان «عدد
الطلبة الخارجين ملرحلة الس�ادس املشاركن باالمتحانات بلغ
ما يقارب  600طالب وطالبة».
وحددت وزارة الربية بش�كل رس�مي ،موعد امتحانات مرحلة
الثالث املتوسط يوم االحد  ،202١ / 7 / ٤اما بالنسبة المتحانات
مرحلة الس�ادس االعدادي بفروعه كافة فستنطلق يوم الثاثاء
 27تموز املقبل.

العالق�ة واب�داء املرونة يف التعاطي مع ه�ذه امللفات بما
يخدم ابناء املحافظة».
من جهته ،شدد املحافظ عيل فرحان ،عىل «اهمية الزيارة
يف تنس�يق املواقف ومعالجة املش�اكل الت�ي برزت خال
الفرة املاضية ،ووضع آليات عمل مشرك لبعض امللفات
بن الوزارة واملحافظة».وبحس�ب البي�ان ،أن «االجتماع
ناق�ش مواضي�ع اخرى ابرزه�ا تأهيل مخ�ازن الرشكة
العام�ة لتجارة امل�واد الغذائي�ة ونقل بع�ض املخازن اىل
خارج املحافظة يف اطار خطة املحافظة للتوسع وتأهيل
املراف�ق الحكومي�ة» .إىل ذلك ،وج�ه وزير التج�ارة عاء
الجبوري بإطاق عملية نقل البطاقة التموينية يف جميع
املحافظات.

أكدت شحن الكميات إىل احملافظات

جتارة احلبوب تعلن وصول باخرة
حمملة بالرز االورغواياين ميناء ام قرص
المستقبل العراقي  /عامر عبدالعزيز
اعل�ن املهن�دس عبدالرحم�ن الجويرباوي
مدير ع�ام الرشكة العامة لتجارة الحبوب
مبارشة ماكات الرشكة يف ميناء ام قرص
تفريغ حمولة الباخرة (  )Molsenاملحملة
بال�رز االورغوايان�ي املس�تورد لحس�اب
البطاقة التموينية .وقال إن الباخرة رست
بعد انتهاء كافة االجراءات االداربة والفنية
لترشع ماكاتنا العاملة يف وحدات االخراج
والتدقي�ق وتقني�ة املعلوم�ات واملخت�رب
ومشغيل امليازين بالتفريغ والشحن وعىل
مدار ال (  ) 2٤س�اعة املاضية.واضاف ان
الباخرة التي رس�ت عىل الرصيف البحري
رقم ( )٣واملحمل�ة بكمية ( )٣١.500الف
ط�ن م�ن ال�رز االرغوايان�ي ت�م املبارشة
بالتفري�غ وتحمي�ل وش�حن اكث�ر من (
 )١2.5٤9.٤٤١الف طن وزعت اىل فروعنا

ومواقعن�ا يف البرصة و الرم�ادي ومواقع
بغ�داد يف كرسة وعطش و ال�دورة و خان
ض�اري  ،اضاف�ة اىل مواق�ع كرك�وك و
س�ايلو بازوايا يف املوصل وتكريت و اربيل
و دهوك و الس�ليمانية عرب اس�طول نقل
وزارة التج�ارة اضاف�ة الس�طول النق�ل
الربي تم توزيعها ع�ىل مخازن الرشكة يف
املحافظ�ات وضمن الخط�ة التي اعتمدت
من قبل قسم التسويق .

بغداد /المستقبل العراقي

رجح املستش�ار الفني يف وزارة املوارد املائية ،عون ذياب ،أمس الس�بت ،خسارة العراق
ل�� ١١ملي�ار مر مكع�ب من املياه بحل�ول عام  ،20٣5فيما كش�ف عن خط�ة الوزارة
إلنق�اذ الوضع الح�ايل .وقال ذياب إن «الدراس�ة التي عملت عليها ال�وزارة خال الفرة
املاضي�ة تقدر خس�ارة العراق من املياه ب�� ١١مليار مر مكعب حتى ع�ام  ،20٣5من
إجمايل املورد الحايل» ،مبينا أن «خسارة هذه الكمية الكبرية سيكون لها أثر واضح عىل
تأم�ن االحتياجات» .وأض�اف ،أن وزارته «عملت عىل وضع الكثري من الخطط من أجل
الوص�ول إىل حلول ناجعة منها إعادة النظ�ر يف املنظومة االروائية عىل اعتبار أن الزراعة
هي املستهلك الرئييس للمياه» .وأشار ذياب إىل «وضع خطة أيضا لبناء منظومة مائية
جديدة تعمل عىل تقليل الضائعات وترش�يد االس�تهاك لكن كل تلك الخطط واملعالجات
تحتاج إىل اس�ناد حكومي من خال التخصيصات املائية» .وش�دد عىل «رضورة توظيف
كل الجهد الدبلومايس الحكومي للضغط عىل دول الجوار من أجل االلتزام يف منح العراق
حصة املائية بشكل عادل ومنصف».

مرصف الرشيد يف ميسان ينصب
رصافات آلية يف دوائر حكومية
أعل�ن م�رصف الرش�يد ،أم�س الس�بت،
املبارشة بنص�ب رصافات آلي�ة يف الدوائر
الحكومية يف محافظة ميسان.
وذك�ر امل�رصف يف بي�ان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه أن «اللجان املش�كلة
من قس�م البطاقات والقنوات االلكرونية
ب�ارشت بنص�ب اجه�زة ال�رصاف االيل
بعدد م�ن الدوائر الحكومي�ة يف محافظة
ميسان» ،مبينا أن ذلك «جاء بتوجيه من،

وزير النفط يعلن تقليص قيمة استرياد
املشتقات النفطية بملياري دوالر
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد وزير النفط إحس�ان عبد الجبار ،أمس السبت ،تقليص قيمة
استرياد املشتقات النفطية بملياري دوالر.
وقال عبد الجبار إن «التقليص يف قيمة استرياد املشتقات النفطية
س�يكون بمقداد اثنن مليار دوالر» ،الفت�ا اىل أن «الوزارة انجزت
ثاثة مشاريع يف رشكة مصايف الوسط  -مصفى الدورة «.
واشار اىل أن «هذه املشاريع هي افتتاح وحدة ازمرة جديدة التي
تنت�ج كميات اكثر من الس�ابقة من مادة البنزين املحس�ن عايل
االوكتاي�ن ،وكذلك افتتاح معمل الهيدروجن الذي يس�هم بانتاج
املشتقات الخفيفة كالبنزين املحسن ،فضا عن انجاز مجموعة
من الخزان�ات الخاصة باملش�تقات الخفيفة» ،مبين�ا أن « هذه
املشاريع ستس�هم بتخفيض اس�ترياد املواد التي تنتجها بنسبة
تتجاوز .»% 50
واوض�ح عبد الجب�ار أن «املش�اريع الجديدة الت�ي انجزها كادر
رشكة مصايف الوسط ستقلل من قيمة االسترياد بنسبة  % 90مع
نهاية عام  2022اضافة اىل أنها ستوفر فرص عمل للشباب».

الرافدين يقدم تسهيالت مرصفية
لدعم املشاريع االستثامرية
بغداد  /المستقبل العراقي

املوارد املائية :العراق سيفقد  11مليار
مرت مكعب من املياه بحلول 2035

بغداد /المستقبل العراقي

العام املايض ،من خال تنفيذ  ١50مدرسة ،أُنجز
منها نحو 60مدرس�ة ،وستشهد االيام املقبلة
انجاز ماتبقى ،ويف جميع مناطق العاصمة».

باس�م عبد عيل يوسف ،املدير العام لتوفري
خدمة س�حب الرواتب بالعمولة الرسمية
والت�ي حددته�ا تعليم�ات البن�ك املركزي
واملرصف».
وأوضح أن «الدوائر التي تم اكمال النصب
فيه�ا ه�ي (مستش�فى ميس�ان للطف�ل
وال�والدة ،ومستش�فى الش�هيد الص�در
التعليمي ،ومديرية حماية منشأة ميسان،
ودائرة صحة ميسان)».
وتابع« :العمل مازال مستمر الكمال تنفيذ
ما وضع يف خطة املرصف».

اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ،أمس الس�بت ،ع�ن تقديم تس�هيات
مرصفية لدعم املشاريع االستثمارية والتجارية يف العراق.
وذكر املكتب اإلعامي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نسخة منه ،ان «املرصف مستعد لتمويل ودعم مختلف املشاريع
التجارية واالستثمارية لاسهام يف تحريك عجلة االقتصاد وتوفري
فرص عمل عرب تنش�يط القطاع الخاص عن االسهام يف الحد من
ازمة السكن».
واشار اىل ان« ،ابواب املرصف مفتوحة لجميع الراغبن بالحصول
ع�ىل دعم وتمويل مش�اريعهم التجارية واالس�تثمارية بمختلف
االتجاه�ات والس�يما املتعلقة بتش�غيل االيدي العامل�ة وتحفيز
اس�تثمارات القطاع الخاص اضافة اىل تمويل مشاريع االسكان
يف مختلف املحافظات للحد من ازمة السكن».
ولفت ،ان»املرصف مستمر يف تمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة
والسيما الصحاب املحال التجارية والورش الصناعية».

الصحة :احلياة ستعود لطبيعتها عرب تلقيح
 60باملئة من املستهدفني
بغداد  /المستقبل العراقي
أوضح�ت وزارة الصحة َّ
أن قرارات مجلس الوزراء يف اجبار فئات
تلق�ي اللقاح ته�دف إىل إعادة الحي�اة إىل طبيعته�ا يف الباد عرب
تلقيح ما نسبته  % 60من إجمايل الفئات املستهدفة.
وأوضح مدير عام الصحة العامة يف وزارة الصحة رياض الحلفي
يف َّ
أن «هذه القرارات تم تحديدها بتاريخ  9 /١املقبل ،لذا أمامنا
ثاثة أش�هر تقريب�ا ً لتطبيقها ،وكمي�ات اللقاحات التي س�رد
للع�راق خال األش�هر الثاثة املقبلة بح�دود  5ماين جرعة من
لق�اح (فايزر) إضافة إىل عدة ماين من مرفق (كوفاكس) وهي
كميات كبرية وكافية».
أن «الهدف من قرارات مجلس الوزراء واضح جداً ،إذ َّ
ولفت إىل َّ
إن
الع�ودة إىل الحياة االجتماعية والطبيعية يس�تلزم أن يلقح % 60
من الفئات املستهدفة ،وأن عدم الوصول إىل هذه النسبة سيبقي
االج�راءات ،وس�نلجأ ب�ن الحن واآلخ�ر إىل الحظر بس�بب عدد
االصاب�ات» ،مبينا ً أنه «للوصول إىل مناعة القطيع يجب أن يكون
عدد امللقحن كبريا ً لقطع سلس�لة العدوى ،ف�إذا جعلنا القضية
حرية تامة لن نصل إىل املناعة الجماعية ،وبالتايل سيكون الخطر
قائما ،خاصة أن املوجة الثانية كانت أقىس من األوىل».
وب�ن الحلفي َّ
أن «الكث�ري من الدول أصدرت تعليمات مش�ابهة،
ومنها األردن الذي س�يبدأ بتطبيق نفس هذه االجراءات يف ٨ /١
وهي أقىس من القرارات العراقية ،وهذه االجراءات ليست إجبارا ً
بقدر ما هي تأمن ملؤسس�اتنا من الع�دوى» ،مؤكدا ً َّ
أن «الغرض
م�ن القرارات زيادة نس�بة امللقحن للعودة إىل الحي�اة الطبيعية
وعدم وجود قرارات حظر وغلق والشعور باألمان من املرض».
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اعالنات

العدد ( )2391االحد  13حزيران 2021

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()79

العدد 336 :
التاريخ 2021/6/8 :

تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة ()2013
فعى الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل
(  )30ثالث�ون يوم�ا تبدا م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع عى
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية
البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة
يف ديوان محافظة نينوى /قاعة الحدباء الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة
االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل
االيجار
 �1الدكاك�ني املرقمة (1و2و )3املش�يدة عى جزء من القطع�ة املرقمة ( )11/38م41
نينوى الشمالية وملدة ثالث سنوات
 � 2القطع�ة املرقم�ة ( )6026م  40نينوى الرشقية املش�يد عليها (مش�غل كهربائي)
وبمساحة ( )200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 3القطع�ة املرقم�ة ( )531م  40نين�وى الرشقي�ة واملش�يد عليها (ح�داد محجالت
سيارات) وبمساحة ( )100م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 4املش�تل املش�يد عى جزء من القطعة املرقمة ( )1/58م  37بعويرة خلف مطعم ما
شاء الله وبمساحة ( )2910م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 5الف�رن الحجري املش�يد عى جزء م�ن القطعة املرقم�ة ( )64/2564م 40القاضية
(افران البحرين) الواقع يف حي الحدباء وبمساحة ( )120م 2وحسب واقع الحال وملدة
ثالث سنوات
 � 6الف�رن الحجري ع�ى القطعة املرقمة ( )38/24م 39حاوي الكنيس�ة الواقع خلف
مركز الشيخ فتحي وبمساحة ( )160م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 – 7الدكاكني املرقمة ( 29و )30الواقع يف منطقة سوق املعاش مقاطعة  17رجم حديد
وملدة ثالث سنوات
 � 8دكان رقم (  )488الواقع يف س�وق الربك�ة يف منطقة البورصة عى جزء من القطعة
املرقمة ( )179محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات

املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
رئيس اللجنة

اىل الرشيك الذي ال يحر  /حميد ادم ثويني محي
اقت�ىض حض�ورك اىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض
اص�دار إجازة البناء للعق�ار املرقم () 3 / 35233
حي العدالة خالل مدة عرشة أيام وبخالفه س�يتم
اص�دار االج�ازة دون حض�ورك طال�ب االجازة /
محمد مهدي محمد .
�����������������������������������������
فقدان
فق�دت اج�ازه البن�اء املرقم�ه  215141الخاصه
بالعق�ار املرقم  54115/3حي النداء الصادره من
بلديه النجف باس�م نجوى داخ�ل مهدي من يعثر
عليها تسليمها إىل جهة االصدار
�����������������������������������������
إىل الرشي�ك احم�د جمع�ه مه�وس توج�ب عليك
الحضور إىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه ع�ى قيام رشيك
عيل محمد عبد رايض بالبناء عى حصته املش�اعه
يف القطع�ه املرقمه  45749/3ح�ي الفرات خالل
مده خمسه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج
الع�راق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك باالعراض مستقبال
�����������������������������������������
جمهوري�ةالع�راق
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف س�امراء
محكمة بداءة سامراء
العدد /21استمالك2021/
التاريخ2021/6/9:
اعالن
اىل /املستملك منهم
 -1رميض حس�ن عباس  -2محمود حسن عباس
 -3محمد حس�ن عباس  -4فطومة حسن عباس
 -5محم�ود خلف عباس  -6ع�يل خلف عباس -7
فط�وم حس�ن عب�اس  -8نجية مصط�اف محمد
 -9ناج�ي مهدي حاجم  -10نش�مية احمد محمد
 -11زكي�ة احمد محمد  -12كمونة جاس�م وحيد
 -13فاطمة جاسم وحيد  -14خليل إبراهيم احمد
 -15خالد إبراهيم احمد  -16س�عد إبراهيم احمد
 -17رع�د إبراهي�م احمد  -18ثائ�ر إبراهيم احمد
 -19مثن�ى إبراهي�م احم�د  -20خال�ده إبراهيم
احمد  -21ساهرة إبراهيم احمد  -22وميض منذر
إبراهي�م  -23وائ�ل منذر إبراهي�م  -24نغم منذر
إبراهيم  -25أس�ماء من�ذر إبراهيم  -26بان منذر
إبراهيم  -27االء منذر إبراهيم.
ملقتضي�ات الدع�وى االس�تمالكية املرقم�ة /21
اس�تمالك 2021 /واملقام�ة من قبل الس�يد امني
عام العتبة العس�كرية املقدس�ة إضافة لوظيفته
الخاص�ة باس�تمالك س�هامكم يف العق�ار املرق�م
/2/116غربي�ة ولحضور بعض الورثة يف الدعوى
واس�تنادا ً ألح�كام امل�ادة  /11ثاني�اً م�ن قان�ون
االس�تمالك ق�ررت املحكم�ة تبليغك�م بواس�طة
صحيفة محلي�ة يومية للحضور بموع�د املرافعة
املواف�ق  2021/6/17ويف ح�ال عدم حضوركم او
من ينوب عنكم قانوناً فس�تجري املرافعة بحقكم
غياباً وعلناً وفق القانون.
القايض
احمد مهدي محمد

أعالن
بن�اء عى الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي (عيل
عبد زيد حس�ن) الذي يطلب تبديل لقب من(حسن
الصدام) اىل (الشمري) فمن لديه اعراض مراجعة
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا ( )15ي�وم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام املادة ( )22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية
رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدي�ر االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /
وكالة
�����������������������������������������
أعالن
بن�اء عى الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي (احمد
عبد زيد حس�ن) الذي يطلب تبديل لقب من(حسن
الصدام) اىل (الشمري) فمن لديه اعراض مراجعة
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا ( )15ي�وم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام املادة ( )22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية
رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدي�ر االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /
وكالة
�����������������������������������������
فقدان
فق�د مني وص�ل قبض ص�ادر من مديري�ة بلدية
النج�ف االرشف وامل�ؤرخ يف  2020 / 9 / 9والبالغ
قيمته  6436000باسم حيدر محسن غانم
�����������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/1475 :
التاريخ 2021/6/10 :
اىل /املنفذ عليه  /ابتسام عيل عبد الله
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ
القضائي لهذه املديرية ومخار قرية الغرير الغربي
حس�ني جواد الخاقاني انك مجهول محل االقامة
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة  27من قانون
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية
تنفيذ النجف االرشف خالل خمسة عرش يوما تبدأ
من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :
ق�رار مديرية تنفيذ النجف االرشف نخربكم انه تم
حج�ز االموال الغ�ري منقولة العائدة لك�م بالعقار
املرقم  27671حي الهندي�ة لقاء طلب الدائن لؤي
جواد عبد الكاظم البالغ خمس�ة وخمسون مليون
دين�ار فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور ادناه خالل
مدة عرشة ايام اليوم الت�ايل لتاريخ تبليغكم بهذه
االخب�ار واال فان االموال املحج�وزة بموجب هذه
القرار ستباع وفقا للقانون استنادا للمادة  87من
قانون التنفيذ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /556 :ب2018/
التاريخ 2021/6/10:
اعالن
بن�اءا عى القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة
ش�يوع العقار تسلس�ل ( 116مقاطعة  24محلة
الب�و ح�داري يف الكوفة عليه تعلن ه�ذه املحكمة
ع�ن بي�ع العقار املذك�ور اعاله واملبين�ه اوصافه
وقيمته ادناه فعى الراغبني بالرشاء مراجعة هذه
املحكمة خالل (خمسة عرش ) يوما من اليوم التايل
لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية
البالغ�ة  %10م�ن القيم�ة املق�درة بموج�ب صك
مص�دق المر هذه املحكمة ب�داءة الكوفة وصادر
من م�رصف الرافدين فرع مس�لم ب�ن عقيل (ع)
يف الكوفة وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة
الثاني�ة عرش من اليوم االخ�ري من االعالن يف قاعة
املحكمة وعى املش�ري جلب هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض
مؤيد رياح غازي
االوصاف  :االرض زراعية مس�احتها  22,22دونم
وه�ي عبارة عن بس�تان مش�يدة علي�ه ثالث دور
بصورة غري سمية وفيها مغروسات تتمثل بالنخيل
وباعمار كبرية وكذل�ك حديثة الغرس حمال وغري
حمال تبل�غ عددها حوايل  280نخل�ة وكذلك عدد
من اشجار السدر والحمضيات غري املثمرة
القيمة املقدرة :
 � 1قيمة الدونم الواحد مبلغ عرشون مليون دينار
ويبل�غ اجمايل قدره اربعمائة وس�بع وخمس�ون
ملي�ون وس�تمائة ال�ف دين�ار قي�ة املغروس�ات
(النخيل) مبلغ اربع عرش مليون دينار
املبل�غ الكيل ارض�ا ومغروس�ات مبل�غ اربعمائة
وواحد وسبعون مليون وس�تمائة الف دينار علما
ان شاغيل العقار يرغبون بالبقاء يف العقار بصفة
مستاجرين بعد البيع
�����������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2550ب2021/2
التاريخ 2021/6/10
اعالن
اىل  /املدعى عليه االول (عيل صالح محمد)
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اع�اله ضدك
والذي يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى علي�ه الثان�ي بتاديت�ك ل�ه و
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا ق�دره ( $2600عن
الق�رض امل�ؤرخ  2019/10/22ونظ�را لثب�وت
مجهولية محل اقامتك كون العنوان وهميا حسب
رشح املبلغ القضائي يف محكمة اس�تئناف الكرخ
 /محكمة بداءة االعظمية واش�عار مختار ناحية
الربي�ع محل�ة  336خ�ر طالب صاح�ب تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املصادف  2021/6/17الس�اعة التاسعة
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

www.almustakbalpaper.net

العدد 333 :
التاريخ 2021/6/8 :

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()76

تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فع�ى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة
يف بلدي�ة املوص�ل خالل (  )30ثالثون يوما تبدا من الي�وم التايل لنرش االعالن يف
الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة ( )%30م�ن القيمة املقدرة مع
الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /
قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من
ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 �1القطع�ة املرقم�ة ( )316م  40نين�وى الرشقي�ة واملتخ�ذة (وكي�ل ادوات
احتياطية) والواقعة يف املنطقة الصناعية قرب ش�ارع ( )60وبمساحة ()200
م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 2القطع�ة املرقم�ة ( )107/156م  40نين�وى الرشقي�ة واملتخذة (مجمع
صناع�ي) والواقع�ة يف املنطق�ة الصناعي�ة ق�رب مجمعات (قان�ع التجارية)
وبمساحة ( )747م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 3القطع�ة املرقم�ة ( )125/156م  40نين�وى الرشقي�ة واملتخذة (مجمع
صناع�ي الباز) والواقعة يف املنطقة الصناعية قرب تقاطع امليثاق وبمس�احة
( )2360م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 4دكان رقم ( )5اس�واق الس�كر املشيد عى القطعة املرقمة ( )19/4263م
 43الجيلة بلبل تبه وبمساحة ( )49,87م 2وملدة ثالث سنوات
 � 5كش�ك رقم ( )3املشيد عى جزء من القطعة املرقمة ( )19/34م  43الجيلة
بلبل تبه ضمن س�احة وقوف الس�يارات الس�كر مقابل جام�ع الرحمة يف حي
الس�كر (ومستبعد من مساحة الس�احة) بابعاد (7,30م*4,70م) وبمساحة
( )34,31م 2يف واجهة الساحة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

م  /اعالن مناقصات

تعل�ن الرشكة العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية يف املنطقة الجنوبي�ة احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن اعالن
املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حسب الرشوط واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية
العامة  /قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة  /تقاطع الطويسة .
فع�ى اصحاب ال�رشكات واملكات�ب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية الراغبني باملش�اركة تقديم عطائهم
حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة
والعن�وان الكامل مع ذك�ر الربيد االلكروني عى ان تكتب محتويات كل االغلف�ة وان يكون العطاء مطبوع وليس
كتابة يد ويكون شامال التامينات االولية عى شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد
بمبلغ قدره (  ) 26 ، 515 ، 000فقط ستة وعرشون مليون وخمسمائة وخمسة عرش الف دينار عى ان تستكمل
اىل (  ) % 5عند االحالة وقبل توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد
تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية
غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
وملعرف�ة التفاصي�ل يمكنك�م زي�ارة املوق�ع االلكرون�ي ل�وزارة الكهرب�اء  WWW.moelc.gov.iqولالجاب�ة عى
االستفسارات مراسلتنا عى الربيد االلكروني
12 trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
ت

رقم
المناقصة

المواد

اسم
المحطة

تاريخ الغلق

المبلغ التخميني

المالحظات

1

2021 / 2

تأجير خطوط لنقل
منتسبي محطة كهرباء
الرميلة الغازية

الرميلة

2021 / 6 / 29

883,800,000
ثمانمائة وثالثة
وثمانون مليون
وثمانمائة الف دينار

اعالن جديد

مبلغ التندر
250,000
مائتان وخمسون
الف دينار

املهندس
موفق يوسف عزيز
املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد  :ا4548 /
التاريخ 10/6/2021 :
بن�اء عى طل�ب املواطن (عماد ش�اكر عبد
النب�ي) طلب�ا لغ�رض تبديل لقب�ه وجعله
(الزبي�دي) ب�دال من ( عبد النب�ي) الوارد يف
قي�ده فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وفق اح�كام املادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 12/6/2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرطبة
العدد  / 84 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 6 / 7 :
م  /تبليغ املدعى عليه  :عدي عادل غازي
للدع�وى املرقمة  / 84ش  2021 /واملقامة
م�ن قبل املدعية ( هند عام�ر حمدان ) عى
املدع�ى عليه ( ع�دي عادل غ�ازي ) والذي
تطل�ب فيها اثبات نس�ب االطفال كل من (
فاطمه ووليد واحمد ) لذا اقتىض حضوركم
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا عى موعد
املرافعة املصادف  2021 / 6 / 23الس�اعة
الع�ارشة صباح�ا ويف ح�ال ع�دم الحضور
او م�ن ينوب عنكم س�وف تج�ري بحقكم
املرافعة غيابيا ووفقا للقانون .
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرطبة
العدد  / 79 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 6 / 8 :
م  /تبلي�غ املدع�ى علي�ه  :صال�ح محم�د
صالح
للدع�وى املرقمة  / 79ش  2021 /واملقامة
م�ن قبل املدعية ( وفاء ش�اكر حمود ) عى
املدعى علي�ه ( صالح محمد صالح ) والذي
تطل�ب فيها التفريق منك للهجر الحاصل –
ل�ذا اقت�ىض حضوركم او ارس�ال من ينوب
عنكم قانون�ا عى موع�د املرافعة املصادف
 2021 / 6 / 22الس�اعة الع�ارشة صباحا
ويف ح�ال عدم الحضور او م�ن ينوب عنكم
سوف تجري بحقكم املرافعة غيابيا ووفقا
للقانون .
املعاون القضائي
شهاب احمد

5

اعالنات

العدد ( )2391االحد  13حزيران 2021

العدد 12716 :
التاريخ 2021/6/10 :

حمافظة نينوى
قسم العقود

م /اعالن مناقصة عامة رقم 2021/24
( اعادة استقرار  /تطوير ريفي) للمرة االوىل
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
(انشاء قناطر وتبليط طرق ريفية للقرى (عوسجة رشقي ـ السبع خراب ـ خدعان ـ
احلديد) التابعة لناحية القيارة
( ضم�ن تخصيصات ميزانية اعادة االس�تقرار لعام  2020ملحافظة
نين�وى) وبكلفة تخمينية ( 339,200,000دينار ) ثالثمائة وتس�عة
وثالثون مليون ومائتان الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ ( )150يوم.
عى مقدمي العطاءات من الركات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة
قس�م العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداءا
من تاريخ نر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )2021/6/22
للحصول عى نس�خة من الوثائق لق�اء مبلغ مقطوع قدره  150الف
دينار فقط ( مائة وخمسون الف دينار ) غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاح�ب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومخت�وم ويكتب علي�ه رقم املناقصة واس�م مقدم العط�اء وعنوانه
وي�ودع يف صن�دوق العطاءات ل�دى لجنة فتح العط�اءات مرفقا معه
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفح�ة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق ي�وم االربعاء املوافق  2021/6/23الس�اعة الثانية عر ظهرا
وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يك�ون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس�اعة العارشة م�ن صباح يوم االحد
املوافق  2021/6/20لالجابة عى االستفس�ارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

اعالن

م /اعالن مناقصة عامة رقم 2021/23
( اعادة استقرار  /تطوير ريفي) للمرة االوىل
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
(انشاءوتبليط طرق ريفية لقرى تابعة لقضاء خممور)
(ضمن تخصيصات ميزانية اعادة االس�تقرار لعام  2020ملحافظة
نينوى) وبكلفة تخمينية ( 350,000,000دينار ) ثالثمائة وخمسون
مليون دينار عراقي وبمدة تنفيذ ( )180يوم .
ع�ى مقدم�ي العطاءات م�ن ال�ركات الراغبني بدخ�ول املناقصة
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي
وابت�داءا من تاري�خ نر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم
 )2021/6/22للحصول عى نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع
قدره  150الف دينار فقط ( مائة وخمس�ون الف دينار ) غري قابلة
للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومخت�وم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مق�دم العطاء وعنوانه
وي�ودع يف صندوق العطاءات لدى لجنة فت�ح العطاءات مرفقا معه
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق يوم االربعاء املوافق  2021/6/23الس�اعة الثانية عر ظهرا
وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االحد
املوافق  2021/6/20لالجابة عى االستفس�ارات يف العنوان املذكور
يف وثيقة العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االم�الك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية
(الحرية ) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعى من يرغب باالشرتاك باملزايدة
مم�ن تتوف�ر فيه الروط املطلوبة مراجعة بلدية (الحرية) او اللجنة خالل ( )30يوم تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة
يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل م�ا جاء بالقانون انفا وكتاب
محافظ النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( )30يوم يف الساعة
(الحادية عرة صباحا) يف ديوان (بلدية الحرية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتتبة عى ذلك

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الروط املطلوبة :
 � 1عى املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 � 3عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى االمالك التي تؤجر لهم
 � 5يقوم املتقدم عى تاجري الهيكل املسقف الوارد يف الفقرة ( )1من االعالن بتنفيذ الكشف الخاص باملسقف واملعد من قبل البلدية
عى ان تؤول املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء مدة االيجار
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

جنس الملك
هيكل مسقف
حانوت
كشك
كشك
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
كشك
حانوت
حانوت
عقار الجمعية القديمة
نادي االزدهار الرياضي
حانوت
حانوت
كشك
حانوت

رقم الملك
39/2
26/3
1/2
6/2
1/5
4/5
5/5
8/5
1/6
2/6
14
17
8/3
18/3
253/22
منشأ على القطعة 218/26
27/3
14/5
13/2
29/1

المساحة
()10×20م
16م2
7,5م2
8,75م2
2,13م2
2,14م2
13م2
13م2
23,4م2
23,4م2
505م2
10م2
11م2
19م2
13م2
ــــ
16م2
13م2
6,25م2
9م2

العدد 12721 :
التاريخ 2021/6/10 :

حمافظة نينوى
قسم العقود

العدد 162/
التاريخ 2021/6/13

الموقع
الحرية /مقابل الشعبة الزراعية
سوق ذو الطابقين/الطابق االول
مدخل الناحية
الشارع العام قرب كراج المهناوية
الشارع العام سوق القصابين
الشارع العام سوق القصابين
سوق القصابين داخل السوق
سوق القصابين الشارع الفرعي
الشارع العام قرب كراج المهناوية
داخل السوق قرب كراج المهناوية
الشارع الفرعي مقابل السوق العصري
الشارع العام مقابل حسينية الحرية
سوق ذو الطابقين  /الطابق االول
الشارع العام
الشارع العام مجاور المركز الصحي
مقابل الرمبة الوسطية
سوق ذو الطابقين  /الطابق االول
سوق القصابين  /الشارع الفرعي
قرب مدرسة امنة بنت وهب
داخل السوق العصري
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مدة التاجير
ثالث سنوات
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
Public Tender Announcement for Tender No: 019-SC-21-EBS
Provision of S1 PTF Power Station Project
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern
Part.
Tender Title: Provision of S1 PTF Power Station Project
Tender No.: 019-SC-21-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First Time. All the
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
Company to seek one contractor who have the qualified professional experience and can supply EPCC service
for S1 PTF Power Station Project.
For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.
)C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one
company
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 4th July 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited,
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read
and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be
read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender
announcement.

إىل الري�ك كري�م حس�وني كش�يش اقت�ى
حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار
اج�ازه بناء للعقار املرق�م  84044/3حي النداء
خالل عره ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون
حضورك
طالب االجازه
محمد وهاب قزموز

إىل الري�ك ك�رار جرب عبيد اقت�ى حضورك إىل
مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء
للعقار املرقم  1765/2حي الحسني خالل عره
ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
قيص عبد املحسن كاظم
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ثروة أمريكا ..والتفاوت العرقي التارخيي
كاترينا سارايفا

يعادل متوسط الثروة التي تجمعها أرس
األمريكيني البيض سبعة أمثال متوسط
م�ا تجمع�ه أرس الس�ود .وق�د اتس�ع
التف�اوت خ�ال نصف قرن من�ذ حركة
الحقوق املدنية ،رغم موجة من القوانني
الت�ي تص�دت للتمييز العرق�ي يف العمل
ويف اإلس�كان ويف مج�االت اقتصادي�ة
أخرى .وقد شهدت املدن األمريكية العام
امل�ايض موج�ة م�ن االحتجاج�ات دفع
إليه�ا قتل الرشطة ملواطنني س�ود ،كان
أش�هرهم جورج فلويد ،مما عزز الوعي
بش�أن تاريخ ما يصفه أكاديميون بأنه
«عنرصي�ة منهجي�ة» .ومنذئ�ذ ،أي�دت
مدينت�ان تقديم تعويض�ات عن التمييز
يف املايض ،وأي�د الرئيس جو بايدن فكرة
دراس�ة لتعويضات أوسع عن العبودية،

عبدالزهرة محمد الهنداوي

وتعه�د االحتي�اط االتح�ادي وع�دد من
البن�وك الخاصة ببذل املزيد ملعالجة عدم
املس�اواة العرقي�ة .وإليك�م هن�ا بعض
األس�باب التاريخية للفج�وة العرقية يف
الثروة األمريكية.
العبودي�ة :ب�دأت الفجوة م�ع العبودية
التي كانت مصدرا ً أساسيا ً لتوليد الثروة
لألمريكي�ني البي�ض .وكان�ت العبودي�ة
هي مح�رك اقتصاد القط�ن الذي حقق
ثرا ًء ليس فقط للمزارعني لكن للجميع،
من البن�وك إىل أصحاب املتاجر ورشكات
التأمني .ويف عام  2000توصل االقتصادي
«روب�رت إس .ب�راون» إىل أن الدخ�ل
املتحق�ق من العبيد ملالكيهم البيض قبل
عام  1860تراوح بني  1.4تريليون دوالر
و 4.7تريلي�ون دوالر بس�عر ال�دوالر يف
العرص الحديث .ويف عام  ،1865يف نهاية
الحرب األهلية التي أنهت العبودية ،وُعد

العبيد املح�ررون بالحصول عىل  40إكر
م�ن األرض لبن�اء مس�تقبل اقتص�ادي
ألنفس�هم .لكن الحكوم�ة تراجعت عن
االتفاق وبدأ األمريكيون الس�ود حياتهم
بعد الح�رب بوفاض خال .وهذه األرض
التي وُعدوا بها كان من املحتمل أن تبلع
قيمتها  3.1تريليون دوالر اليوم.
قوان�ني الحي�ازات الزراعي�ة :يف الوق�ت
الذي ُحرم العبيد املحررون من الحصول
وع�دوا به�ا ،قدمت
ع�ىل األرايض الت�ي ِ
الحكوم�ة األمريكية حاف�زا ً لبناء الثروة
اس�تفاد منه األمريكيون البيض بش�كل
كاسح .وكان املراد من قوانني الحيازات
الزراعية يف ستينيات القرن التاسع عرش
مس�اعدة األمريكي�ني عىل االس�تقرار يف
الغرب .ولم ُيستبعد السود ،لكن لم يكن
ل�دى إال قل�ة منهم ما يكفي م�ن املوارد
لانتق�ال إىل الغرب واس�تصاح األرايض

وإقام�ة مزارع .و ُيقدر أن نحو  %15من
األمريكيني اليوم من نس�ل املس�تفيدين
من قوانني الحي�ازات الزراعية األصليني
الذين كان معظمه�م من البيض والذين
منح�وا  27مليون إكر م�ن األرايض ،أي
 %10من مساحة الباد.
العن�ف العن�رصي :وه�ذا دم�ر املق�دار
الصغري من الثروة الذي اس�تطاعت أرس
الس�ود جمعه بعد الحرب األهلية .ففي
عام  ،1921حرق الغوغاء وأفراد الرشطة
يف مدين�ة تولس�ا بوالي�ة أوكاهوما ،ما
كان يعرف باسم «وول سرتيت السود»،
وهدموا منازل وأنشطة اقتصادية ُقدرت
قيمته�ا ب� 200مليون دوالر ورشدوا 10
آالف من السكان السود .ولم يكن هذا إال
أكثر الحوادث شناعة بني حوادث أخرى
ش�نيعة .وعىل س�بيل املثال ،وقعت نحو
 16مذبحة أخرى مشابهة يف عام 1910

دجلة ورسائله العاجلة

رس�ائل خط�رية ،ب�دأ نه�ر دجل�ة بإرس�الها ينبغي
قراءتها بامعان ،واتخاذ االجراءات املناسبة بشأنها،
قب�ل فوات االوان ،فمَن يرسّ ح نظره يف النهر ،ياحظ
بوضوح ،االنخفاض الحاد يف كميات املياه املنس�ابة
يف حوض�ه ،حتى يكاد يرى احش�اء دجل�ة الداخلية،
وهذه حالته يف بغداد ،التي يعد حالها افضل باملقارنة
مع ح�ال املدن واملحافظات الواقع�ة ،يف بزايز النهر،
فق�د وصلت نس�بة الرتاجع اىل  % 50بحس�ب وزارة
امل�وارد املائية ،وم�ن املؤكد ان ه�ذا النقص يف املياه،
ناتج عن س�ببني اثنني ،االول ،هو عدم اطاق الجارة
تركيا ،الحص�ص املائية كاملة ،الس�يما بعد قيامها
بانش�اء س�د اليس�و ،فضا عن قيام الج�ارة ايران،
بتغيري مس�ارات بعض روافد نهر دجلة ،اما الس�بب
الثاني ،فريتبط برتاجع كميات االمطار املتساقطة يف
العراق ،خال الس�نوات القليلة املاضية ،وبالتايل فإن
انخف�اض مياه نهر دجلة ،وقلة االمطار ،س�يؤديان
بالرضورة اىل انحسار مساحات املياه الجوفية ،وهذ
محذور آخر.
وازاء هذا املش�هد ال�ذي وصفته رس�ائل نهر دجلة،

فاننا س�نكون ام�ام قضية خط�رية ،فكميات املياه
الت�ي ينبغ�ي توفريها لاس�تهاك البرشي ،س�تمثل
مش�كلة مخيفة ،كما ان الزراعة ستكون يف خطر ،يف
وقت يجري الحديث عن خطط س�رتاتيجية لتحقيق
االكتف�اء الذات�ي ،وتمت�د املش�كلة لته�دد الطاق�ة
الكهربائي�ة ،يف ظل وجود محط�ات كهربائية كبرية
تعتمد عىل املياه ،يف توليد الطاقة.
وهنا ،ثمة اجراءات وسياس�ات مهمة يمكن اللجوء
اليه�ا لنك�ون بمس�توى ه�ذه املواجهة ،لع�ل اولها
واهمها ،هو ترشيد االستهاك ،وهذا يتطلب حمات
توعوي�ة واس�عة ،لتغيري نم�ط اس�تهاك املياه من
قب�ل الناس ،فم�ا زلن�ا نتعامل ب�ا أبالي�ة كبرية يف
هذا الجان�ب ،ومثل هذه الحمات تتطلب مش�اركة
الجمي�ع ،وثانيه�ا ،تغي�ري اس�اليب ال�ري القديم�ة
واس�تبدالها باخرى حديثة ،فتلك االس�اليب ،تكبدنا
خس�ائر فادحة ،وثالثها ،اعادة النظر ب� «الزراعة»،
ومحاول�ة الرتكيز عىل املحاصيل الس�رتاتيجية ،ذات
االس�تهاك املائي االقل ،واالس�تغناء ع�ن محاصيل
اخ�رى مثل الش�لب وغريه�ا .ورابعها ،اياء س�دود
حص�اد املياه الخاصة باالمطار اهتماما اس�تثنائيا،
لتحقيق اقىص اس�تفادة من مواسم االمطار ،اضافة

اىل العمل عىل استكمال مشاريع السدود الكبرية غري
املكتملة ،وخامس�ها ،الضغط عىل البلدان املتشاطئة
معن�ا للحص�ول ع�ىل حقوقن�ا املائية كامل�ة ،حتى
وان تطلب ذلك اس�تخدام الضغ�ط التجاري ،وصوال
لضم�ان توفري املياه يف قابل الس�نني ،التي ستش�هد
زيادات مضطردة يف اعداد السكان.
وبع�ض الدول تريد الجزء األول فق�ط واألخرى تريد
الج�زء الثان�ي فقط ،لك�ن املنظمة أوضح�ت بجاء
أن االتف�اق النهائ�ي س�يتضمن كا الجزأي�ن وهي
اس�رتاتيجية واع�دة ،بحس�ب وص�ف فاولهابر .ويف
الخام�س من أبريل امل�ايض ،أعلن�ت «جانيت يلني»،
وزيرة الخزانة األمريكية ،دعمها لرضيبة الحد األدنى
العاملي�ة ع�ىل ال�رشكات .صحي�ح أن وزي�ر الخزانة
األمريكي الس�ابق ،انس�حب من املحادث�ات الصيف
امل�ايض ،لكن تعه�د يل�ني باملش�اركة يف املفاوضات
الدولي�ة أش�عل التف�اؤل يف احتمال توص�ل املنظمة
التفاق بحل�ول يوليو املقب�ل .وت�رى «فاولهابر» أن
ال�دول منفردة ال تس�تطيع إص�اح املش�كلة فعاً،
«ألننا يف عال�م مرتابط حقاً» .وتأم�ل أن يحقق نهج
دويل منس�ق الرغب�ة الدولية يف اإلص�اح ،وتؤكد «لن
نعود إىل الحال الراهن».

اليمني الديني األمريكي ..رهان إرسائيل اخلارس
جيمس زغبي
يف مؤتم�ر ُعق�د يف اآلون�ة األخ�رية ،رد «رون ديرم�ر»،
الس�فري اإلرسائييل السابق يف أمريكا ،عىل انتقاده بأنه
رك�ز ،أثناء ف�رتة توليه منصب الس�فري يف واش�نطن،
ع�ىل التق�رب إىل املحافظ�ني أكث�ر من س�عيه للتقرب
إىل األمريكي�ني الليرالي�ني .وأك�د يف رده ع�ىل أنه ركز
اهتمام�ه بالفع�ل بش�كل أك�ر ع�ىل املحافظ�ني ألن
«املس�يحيني اإلنجيليني» ،ه�م العمود الفق�ري للدعم
إلرسائي�ل يف الوالي�ات املتح�دة» .ولم يق�دم الكثري من
املاحظ�ات اإلضافية فيم�ا أضافه يف رده .وأش�ار إىل
أن الليرالي�ني ،ومن بينه�م أغلبية الجالي�ة اليهودية،
لديهم اهتمامات كثرية متنافس�ة ،وإرسائيل ليست يف
قمة قائمة أولوياتهم .أما املسيحيون اإلنجيليون ،فإن
إرسائي�ل يف محور عقيدتهم .وباإلضافة إىل هذا ،أش�ار
إىل أن الفجوة بني الدعم «الجمهوري» و«الديمقراطي»
إلرسائي�ل ليس�ت أم�را ً جدي�داً .فمن�ذ أربع�ة عق�ود
واليم�ني الديني هو الق�وة التي تدف�ع «الجمهوريني»
ألن يكون�وا أكث�ر تأيي�دا ً إلرسائيل .ولم أتف�ق عىل رأي
من قبل قط م�ع «ديرمر» ،لك�ن ماحظاته صحيحة.
فق�د أظهر اس�تطاع للرأي نرشن�اه يف األي�ام القليلة
املاضية أن االنقس�ام الحزبي يدور حول قضايا تتعلق
بال�رصاع الفلس�طيني اإلرسائي�يل والدور ال�ذي لعبه
اليم�ني املس�يحي يف خل�ق ه�ذه الفجوة ب�ني وجهات
النظ�ر «الجمهوري�ة» و«الديمقراطية» .وكما أش�ار
«ديرمر» ،يشكل اإلنجيليون  %25من جمهور الناخبني

األمريكي�ني ويمثل�ون أكث�ر م�ن  %40م�ن كل أصوات
«الجمهوري�ني» .وأظه�ر اس�تطاعنا للرأي انقس�اما ً
بني اتجاه�ات «الديمقراطيني» و«الجمهوريني» ،وهذا
يرجع يف معظم األحوال إىل آراء «اإلنجيليني املحافظني».
وبفح�ص البيانات ،وجدنا اختاف�ات كبرية بني توجه
«الديمقراطي�ني» و«اإلنجيليني» من الجن�اح اليميني،
فيم�ا يتعل�ق بوجهات النظ�ر نحو إرسائي�ل يف مقابل
الفلس�طينيني .ف�«الديمقراطي�ون» الذي�ن يؤي�دون
الفلسطينيني تبلغ نسبتهم  %51يف مقابل  %46يؤيدون
ً
أيض�ا يف امليل نحو رئيس
اإلرسائيلي�ني .وهناك تفاوت
ال�وزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياه�و ،فهناك اثنان من
كل ثاث�ة «ديمقراطيني» لديهم وجهة نظر غري مؤيدة
تجاه الزعيم اإلرسائييل .و«الديمقراطيون» يعارضون
مس�اعي إرسائي�ل يف ط�رد الفلس�طينيني عن�وة م�ن
منازلهم يف القدس الرشقي�ة ،بينما يؤيد «اإلنجيليون»
حقه�م يف ه�ذا .وللجماعتني وجه�ات نظر مختلفة يف
قضيتني أخري�ني .ف�«الديمقراطيون» يؤيدون بش�دة
سياس�ة أمريكية أكث�ر توازن�ا ً تجاه ال�رصاع ،وأيضا ً
يدعمون الح�ق يف مقاطعة إرسائيل بس�بب برنامجها
االس�تيطاني .وهناك مجاالن تلتق�ي فيهمها توجهات
«الديمقراطي�ني» واإلنجيلي�ني اليميني�ني .فكاهم�ا
يؤيد بش�دة أن اإلرسائيليني والفلس�طينيني متساوون
ويستحقون حقوقا ً متساوية .وتتفق الجماعتان أيضا ً
عىل تأييد إقامة دولة فلس�طينية مس�تقلة ،كجزء من
ح�ل ال�رصاع .لكن «ديرم�ر» تجاه�ل أو ربما عن غري
وعي بالقضتني األخريني املتصلتني باملوضوع .فاملعتقد

الدين�ي املهيم�ن عىل اليمني املس�يحي يدع�م إرسائيل
ألن�ه يرى يف «جم�ع اليه�ود» خط�وة أوىل رضورية يف
تحوله�م إىل املس�يحية ،مم�ا ي�ؤدي إىل عودة املس�يح
ليحك�م  1000عام قبل قيام القيام�ة .وبعبارة أخرى،
ربما يحب إنجيليو الجن�اح اليميني إرسائيل ،لكنهم ال
يحب�ون اليهودية بالرضورة .ومن املهم أيضا ً اإلش�ارة
إىل أن تأثري إنجيليي الجناح اليميني قوي وس�ط دوائر
«الجمهوريني» ،لكنهم يخرسون الدعم وسط اإلنجيليني
الش�باب .وتوجهات اإلنجيليني الش�باب يف طائفة من
القضايا ،ومن ضمنها إرسائيل ،تميل إىل السري يف ركاب
أقرانهم من الفئة العمرية نفسها يف الجانب الليرايل من
الطيف الس�يايس .صحيح أن «ديرم�ر» وحزب الليكود
الذي ينتمي إليه س�عيا إىل كسب قصري األمد برتكيزهم
عىل التقرب من املسيحيني املحافظني ،لكن هذا كلفهم
أيض�اً .فق�د وضعوا كل البيض يف س�لة واح�دة ،وهي
س�لة «اإلنجيليني اليمينيني» ،متناس�ني أن هذه السلة
يتفكك نس�يجها وأن «اإلنجيليني» ينظرون إىل الشعب
اليهودي باعتبارهم ال�يء الذي يجب كرسه لتحقيق
تصوره�م الديني عن نهاية العالم .ويف الوقت نفس�ه،
أقىص هذا النهج اإلرسائي�يل الناخبني «الديمقراطيني»
الذي�ن يتزايد أعداد م�ن ينظرون منهم إىل السياس�ات
اإلرسائيلية باعتبارها مؤسفة .والنهج اإلرسائييل أيضا ً
خلق حالة م�ن عدم االرتياح وس�ط اليهود األمريكيني
األصغر س�ناً ،الذين يريدون النأي بأنفسهم عن قائمة
األولويات املحافظة األوسع نطاقا ً التي تتبناها القيادة
«الجمهورية».

متديد موعد غلق

تعل�ن رشك�ة مص�ايف الجنوب رشك�ة عامة ع�ن اعان
املناقصة التالية:
PRICE

DESCRIPTION

REQ NO

Main Electrical substation of
)(33KV
626-2021-E
200.000
المبلغ التخميني للمناقصة
للمرة االولى
IQD
( $ )2700000مليونان وسبعمائة الف
دوالر امريكي

ITEM

1-

نود التنويه بان�ه تقرر تمديد موعد الغلق الطلبية اعاه
لغاية يوم الثاثاء املوافق  2021/6/22الساعة الثانية
عرشة ظهرا بدال من  2021/6/8ويف حالة مصادفة يوم
الغلق عطلة رسمية يستمر االعان اىل ما بعد العطلة لذا
اقتىض التنويه
حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

وأكثر من  30مذبحة يف عام .1920
الرتمي�ز بالل�ون األحمر :يعت�ر امتاك
من�زل م�ن أكثر الوس�ائل ش�يوعا ً التي
يح�وز به�ا األمريكيون ث�روة .والطبقة
العامل�ة حصل�ت عىل إمكاني�ة الدخول
إىل سوق اإلسكان األمريكي يف ثاثينيات
القرن املايض ،م�ع ظهور نظام الرهون
العقارية بالشكل الحديث ضمن سياسة
أوس�ع لتحقي�ق الرخ�اء بع�د الكس�اد
الكب�ري .لك�ن أرس الس�ود ظل�ت بعيدة
إىل ح�د كب�ري عن هذا بس�بب سياس�ة
أطلق عليه�ا «الرتميز بالل�ون األحمر».
فقد كان�ت هناك وكال�ة اتحادية تعرف
باس�م «رشك�ة ق�روض م�اك املنازل»
تحدد درج�ات لألحياء بن�ا ًء عىل قائمة
معايري تتضمن عرقية وطبقة السكان.
واملناطق التي تحصل عىل أدنى الدرجات
تعتر خطرة يف اإلقراض ويجري ترميزها

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 24 / 11258 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  11 :ويسيه
الجنس:
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة :
املش�تمات  :بنايه تحتوي ع�ىل ثاثة محات مع
مخزن جانبي و مخزن صغري مع اربع شقق
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مقدار البيع  :تمام العقار
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف بابل يف املزايدة
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اه العائ�د للراهن
(ه�ادي عبي�د حاجم) لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن
( م�رصف الصناع�ي) البال�غ ( )50000000
خمس�ون مليون دينارا ً فعىل الراغب يف االش�رتاك
فيها مراجعة هذه الدائرة خال ( )30يوما ً اعتبارا ً
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعان مستصحبا ً
مع�ه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال
تق�ل عن  %10م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة
(  )198450000مائ�ة وثمانية وتس�عون مليون
واربعمائ�ة وخمس�ون ال�ف دين�ار وان املزاي�دة
ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف بابل
�����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3017 :ب2021/1
التاريخ 2021/6/10 :
اىل املدعى عليه الثاني ( محمد رشيف رشيده)
اق�ام املدع�ي ( محم�د جهي�د كاظ�م ) الدع�وى
البدائي�ة املرقمة اع�اه والذي يطل�ب فيها الحكم
(بابط�ال قي�ود التس�جيل العق�اري ال�واردة عىل
العق�ار املرق�م  3/35719ح�ي العدال�ة ) واعادة
تس�جيله باس�م املدعي اعاه ولثب�وت مجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي اش�عار
مختار حي الش�هيد الصدر  6عبد الحسني صاحب
العبودي عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعانا
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة
املصادف يف يوم  2021/6/29وعند عدم حضورك
او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������������������
اعان
إىل الرشيك داخل عبد النفاخ جودة
اقت�ىض حض�ورك إىل مديري�ة بلدي�ة النجف وذلك
القرارك باملوافقة عىل صدور إجازة بناء والخاصة
بالعق�ار املرقم  / 51211ح�ي النداء مناصفة مع
الرشي�ك س�مرية دالل ملي�خ م�دة أقصاها عرشة
أيام وبعكسه سوف تصدر اإلجازة وفقا للضوابط
الازمة

العدد 1752/
التاريخ 2021/6/7

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري...
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االم�اك املدرجة اوصافها يف
ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية النعمانية وفق الح�كام املادة  12الفقرة (ثالثا أ) من قانون
بي�ع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  2013فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية
مراجع�ة مديري�ة بلدية النعمانية خال فرتة ( )15خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم التايل
لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة
التقديري�ة بص�ك مصدق او نق�دا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من
مدة االعان يف مقر مديرية البلدية اعاه يف تمام الس�اعة (العارشة صباحا) واذا صادف يوم
املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور
الن�رش واالعان وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوي�ة االحوال املدنية مصورة
واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
ت

نوع الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة االيجار

1

حانوت

68

10م2

سوق الحدادين

سنة واحدة

2

حانوت

45

6م2

سوق القصابين

سنة واحدة

3

حانوت

32

6م2

سوق القصابين

سنة واحدة

4

حانوت

71

6م2

سوق الحدادين

سنة واحدة

5

حانوت

170

14م2

خلف سوق القصابين

سنة واحدة

6

حانوت

405

14م2

ساحة بيت نكات

سنة واحدة

7

حانوت

397

14م2

خلف شعبة الزراعة

سنة واحدة

8

حانوت

702

12م2

سوق الشيشان

سنة واحدة

9

حانوت

703

12م2

سوق الشيشان

سنة واحدة

10

حانوت

704

12م2

سوق الشيشان

سنة واحدة

11

حانوت

707

12م2

سوق الشيشان

سنة واحدة

12

حانوت

708

12م2

سوق الشيشان

سنة واحدة

13

حانوت

724

12م2

سوق الشيشان

سنة واحدة

14

حانوت

725

12م2

سوق الشيشان

سنة واحدة

15

حانوت

733

12م2

سوق الشيشان

سنة واحدة

املهندس
حيدر جسام محود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

باللون األحمر عىل الخرائط ،مما يص ِّعب
عىل السود الحصول عىل رهون عقارية.
والرتمي�ز بالل�ون األحمر أبطل�ه قانون
اإلس�كان الع�ادل ع�ام  .1968لكن مع
عرقلة عملي�ة رشاء املنازل لعقود قيدت
املمارس�ة ف�رص أرس الس�ود يف بن�اء
ثروة .واليوم هناك  %75من أرس البيض
يمتلك�ون من�ازل مقارن�ة م�ع أقل من
نصف أرس السود الذين يملكون منازل.
العزل يف اإلس�كان :يف بداي�ة العقد األول
من القرن العرشين كانت هناك ممارسة
ش�ائعة وس�ط س�كان أحي�اء البي�ض
عرفت باسم التعهد التقييدي الذي يمنع
بي�ع املنازل ألرس الس�ود .وقرر القضاء
أن ه�ذا ال يمك�ن تنفي�ذه ع�ام ،1948
لكن الع�زل الذي أدى إليه ظل مس�تمرا ً
لف�رتة .وأذك�ى العزل الفج�وة يف الثروة
عىل عدة أنحاء .فاحتماالت عيش السود
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كرب�اء
االتحادية
محكمة البداءة يف الهندية
العدد /378ب2021/
التاريخ 2021/6/3
اعان
اىل املدع�ى علي�ه  /ع�يل ع�ودة كري�م
مجهول محل االقامة
اقام املدعي ضياء كاظم حسن الدعوى
املرقمة اعاه امام هذه املحكمة والتي
يطالبك فيها بتسديد الدين الذي بذمتك
والبالغ ثمانية عرش مليون دينار عراقي
وحسب س�ند الكمبيالة املرقم 18401
واملؤرخ  2019/5/16وملجهولية محل
اقامت�ك فق�د تق�رر تبليغك بواس�طة
صحيفتني محليتني يوميتني عىل موعد
املرافع�ة املص�ادف ي�وم 2021/6/10
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة
عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا
فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابا
وعلنا
القايض
عادل بدر علوان
��������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2551ب2021/2
التاريخ 2021/6/10
اعان
اىل  /املدعى علي�ه االول (محمد صاح
محمد)
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة
االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاه
ضدك والذي يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدعى علي�ه الثاني بتاديتك
ل�ه و بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا
ق�دره ( $1000ع�ن الق�رض امل�ؤرخ
 2019/5/20ونظ�را لثبوت مجهولية
مح�ل اقامت�ك ك�ون العن�وان وهمي�ا
حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة
اس�تئناف الك�رخ واش�عار مخت�ار
ناحية املامون عيل نوري عبد الحس�ني
مختار محل�ة  889تقرر تبليغك اعانا
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد
املرافع�ة املص�ادف 2021/6/17
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1 / 912 :
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة 9 :
يوسفيه
الجنس :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة :
املش�تمات  :استقبال و هول و مطبخ
و غرفت�ني ن�وم و صحي�ات و محل ذو
فتحتني و محل ذو فتحه واحده
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل  :املالك نفسه
مقدار البيع  :تمام العقار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف بابل
يف املزايدة العلنية العقار املوصوف اعاه
العائد للراهن (فراس تقي حبيب) لقاء
طلب الدائن املرتهن ( مرصف الصناعي)
البالغ (  )47000000س�بعه واربعون
مليون دينارا ً فعىل الراغب يف االش�رتاك
فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خال ()30
يوما ً اعتبارا ً من اليوم التايل لتاريخ نرش
هذا االعان مس�تصحبا ً مع�ه تأمينات
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال
تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع
البالغ�ة (  )62775000اثنان وس�تون
مليون وس�بعمائه وخمس�ه وسبعون
ال�ف دين�ارا ً وان املزاي�دة س�تجرى يف
الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف بابل
��������������������������������
إىل الرشيك حسناء سعيد شقي اقتىض
حضورك إىل مقر بلدي�ة الكوفه لعرض
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م
 73131/3خال ع�رشه ايام وبخافه
ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
حسام فرحان لطيف

يف مناطق شديدة الفقر أكثر أربع مرات
من البي�ض .واحتماالت التحاق األطفال
الس�ود بم�دارس ش�ديدة الفق�ر أكث�ر
س�ت مرات م�ن األطفال البي�ض .وهذا
يقل�ص فرص التخرج يف امل�دارس العليا
وااللتح�اق بالجامع�ات وه�ي وس�ائل
مهمة لتحس�ني الدخول املحتملة .وهذا
من بني األس�باب التي تجع�ل األمريكي
األسود يكسب يف املتوسط أقل من نظرية
األبي�ض عىل امت�داد حيات�ه بنحو 900
ألف دوالر ،مم�ا يجعل من الصعب عليه
مراكمة مدخرات وترك ثروة للورثة .فلم
يحصل عىل مرياث من األمريكيني السود
إال  %8منه�م يف ع�ام  ،2016مقارن�ة
بحص�ول  %26م�ن البيض ع�ىل مرياث،
وفق�ا ً ملس�ح حكوم�ي .ومتوس�ط إرث
األمريكي األس�ود يع�ادل  %35من قيمة
إرث نظريه األبيض.
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2761ب2021/2
التاريخ 2021/6/10
اعان
اىل  /املدع�ى عليه�ا (وف�اء تكلي�ف
جاسم)
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة
االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاه
ضدك والذي يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى عليه�ا الثاني�ة
بتاديتك�م ل�ه و بالتكاف�ل والتضام�ن
فيم�ا بينك�م مبلغا ق�دره ( $670عن
الق�رض املؤرخ  2016/12/17ونظرا
لثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائي يف محكمة بداءة
كرب�اء ك�ون العنوان وهميا واش�عار
مختار ناحية الحراملهندسني الزراعيني
املدعو حس�ن يارس عطش�ان لذا تقرر
تبليغ�ك اعان�ا بصحيفت�ني محليت�ني
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املص�ادف
 2021/6/17الساعة التاسعة صباحا
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/1413 :
التاريخ 2021/6/9 :
اىل /املنفذ عليه  /محمد رزاق عبد
لقد تحقق لهذه املديرية من رشح املبلغ
واش�عار مخت�ار منطقة حي ميس�ان
قطاع  22املختار زي�د عباس الحاتمي
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك
موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27
م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعانا
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النج�ف
خال خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ
الجري وفق القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية
بالنج�ف بالع�دد / 5534/3607ش5
و ش 220/7/ 7يف 2021/2/23
املتضمن الزام املدعي عليه محمد رزاق
عبد بتاديته للمدعية فاتنة منذر جلوب
نفقة ماضية ومس�تمرة مائة وستون
الف دينار
��������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1 / 913 :
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة 9 :
يوسفية
الجن�س :دار حس�ب واق�ع الحال مع
محل
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة :
املش�تمات  :دار مف�رز من�ه مح�ل
بص�ورة غ�ري رس�مية يحت�وي ع�ىل
اس�تقبال و مطب�خ و غرف�ة ن�وم و
صحي�ات يف الطاب�ق األريض و غرفتني
نوم يف الطابق العلوي
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل  :نفسه
مقدار البيع  :تمام العقار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف بابل
يف املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف
اعاه العائ�د للراهن (عبد تقي حبيب)
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن ( مرصف
الصناعي) البالغ (  )47000000سبعه
و اربع�ون ملي�ون دينارا ً فع�ىل الراغب
يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة
خال ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم التايل
لتاري�خ نرش ه�ذا االعان مس�تصحبا ً
معه تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة
مرصفي�ة ال تقل عن  %10م�ن القيمة
املقدرة للمبيع البالغ�ة ( )63000000
ثاثة وس�تون مليون دين�ار الف دينارا ً
وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة ()12
ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف بابل
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منتخب الشباب يواجه نظريه املرصي ودي ًا

كاتانيتش :أمر بأصعب فرتات حيايت
كمدرب
المستقبل العراقي /متابعة
أب�رز م�درب منتخ�ب الع�راق،
السلوفيني سرتيش�كو كاتانيتش،
أهمي�ة الف�وز ع�ى هون�ج كونج
( ،)0-1اليوم الجمعة ،عى اس�تاد
املح�رق يف املنامة ،ضم�ن مباريات
املجموع�ة الثالثة من ال�دور الثاني
للتصفيات اآلسيوية املزدوجة.
وق�ال كاتانيت�ش ،خ�ال املؤتم�ر
الصحف�ي بع�د املب�اراة“ :الي�وم
حققنا ث�اث نقاط ،وأ ّدين�ا العمل
املطلوب من�ا ،وهذا هو األه�م ..كنا نعلم
أنها س�تكون مباراة صعب�ة ،وعانينا من
ال�يء نفس�ه يف الب�رة ..إنه�ا مهم�ة
صعبة ،أن تلعب ضد  10العبني يف مساحة
َ
وأضاف“ :لقد ش�اهدت العديد
 60مرتا”.

م�ن املباريات لف�رق كبرية ح�ول العالم،
وكيف تعاني لتس�جيل األهداف أمام فرق
صغرية تدافع بش�ك ٍل كام�ل ..كرة القدم
لعب�ة صعبة ،ونح�ن أ ّدينا عملن�ا اليوم”.
وتاب�ع“ :بكل تأكيد نس�تطيع أن نتطور،
ربم�ا علينا أن نطور بع�ض األمور ..نعم

درجال يشدد عىل هذا األمر
يف مواجهة ايران

المستقبل العراقي /متابعة

ُ
يخوض منتخبنا الوطني للش�باب ،اليوم ،أوىل
مبارياته الودية يف املعسكر التدريبي املقام
حاليا يف م�ر أمام نظريه منتخب
شباب مر عى ملعب القاهرة
الثاني يف الس�اعة السادسة
مس�ا ًء بتوقيت العاصمة
بغداد.وأج�رى منتخ�ب
الشباب ،صباح السبت،
تدريبات�ه البدني�ة يف
قاع�ة الحدي�د ،فيم�ا
أق�ام م�درب منتخ�ب
الشباب (عماد محمد)
بعدها محارضة فنية
للوقوف ع�ى أخطاء
الاعب�ني يف املباريات
الودي�ة الس�ابقة،
ع�ى
والرتكي�ز
تصحيحها يف الفرتة
املقبل�ة ،بالتع�اون

إي�ران ف�ازت بنتيج�ة  ،1-3لكنها
ف�ازت من ح�االت معين�ة ،وليس
من خال خلق فرص” .وأردف:
“يف هذه التصفيات ،األهم أننا
حصلنا عى ال�� 6نقاط ،ألننا
براحة يف هذه الفرتة لس�نا
ع�ى ما يرام ،هناك العديد من
املش�اكل ،فنح�ن نلع�ب ثاث
مباري�ات عى ه�ذه األرضية،
ونحن منذ  10أيام محجورون
يف الغرف”.واس�تكمل“ :ال
أش�اهد الاعبني ،وال أعلم حتى
م�اذا يأكل�ون ،ألتق�ي به�م فق�ط يف
التمرين ،لذا فالوضع صعب ..أنا سعيد
من أج�ل الاعبني ،ألنه�م حصلوا عى
املطل�وب ،ألنني براحة أمر بأصعب
فرتة يف حياتي كمدرب”.

القوة اجلوية يعرب الكرخ
إىل هنائي كأس العراق

سقوط نادال يسيطر عىل صحف فرنسا
المستقبل العراقي /متابعة
اهتم�ت الصحف الفرنس�ية ،الص�ادرة بهزيمة رافائيل
ن�ادال أمام الربي نوف�اك ديوكوفيتش يف نصف نهائي
بطولة روالن جاروس ،التي يحمل اإلسباني لقبها.
ً
تتويجا بهذه
وأبرزت الصحف ،سقوط امللك نادال ،األكثر
البطولة الكربى.
ولصفحته�ا الرئيس�ية ،اخت�ارت ليكي�ب ص�ورة لنادال

المستقبل العراقي /متابعة
ً
بارك وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال ،عودة املنتخب
الوطن�ي إىل الصدارة وحصوله عى النقاط الثاث يف املواجهة
التي جمعته مع نظريه منتخب هونغ كونغ { }0-1يف الجولة
قب�ل األخرية م�ن تصفيات املجموعة االس�يوية الثالثة عقب
ف�وزه بهدف دون رد.وأش�ار درج�ال يف بيان لل�وزارة عقب
املباراة ،اىل «مواصل�ة دعمه للمنتخبات العراقية وتقديم كل
التسهيات املمكنة لها لرفع أسم العراق عاليا يف االستحقاقات
الخارجية واملحافل الدولية».وأكد درجال عى «أهمية املباراة
األخرية يف املجموعة مع املنتخب اإليراني ورضورة الرتكيز عى
الفوز فيها ،لتأكيد أحقية أس�ود الرافدي�ن بتصدر منتخبات
املجموعة».ولفت وزير الش�باب إىل ،أن «تواجده يف العاصمة
البحرينية املنامة قرب املنتخ�ب العراقي بكرة القدم لتحفيز
الاعبني عى تقديم األفضل للميض قدما يف تحقيق االنتصارات
خال التصفيات اآلسيوية املزدوجة املؤهلة اىل نهائيات كاس
العالم يف قطر  2022وكأس أمم آس�يا يف الصني .»2023وعاد
الع�راق اىل الص�دارة برصي�د  17نقط�ة جمعها من خمس�ة
انتصارات وتعادلني متقدما بفارق نقطتني عن ايران ،وتقام
الجول�ة األخرية من منافس�ات املجموعة ي�وم الثاثاء املقبل
 15حزيران ،إذ تلتق�ي إيران مع العراق ،والبحرين مع هونغ
كونغ.ويتأه�ل متصدر كل مجموعة م�ن املجموعات الثمان
مب�ارشة إىل كأس آس�يا  ،2023فضا عن مرحل�ة تصفيات
كأس العالم ،برفقة أفضل خمسة من أصحاب املركز الثاني،
بعد ضمان قطر الفوز بصدارة املجموعة الخامسة.

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

تأه�ل الق�وة الجوية إىل نهائ�ي كأس الع�راق ،بعد الفوز
عى الكرخ مس�اء اليوم الجمعة ،يف نصف النهائي بهدفني
مقابل هدف.
ورضبَ الق�وة الجوي�ة موعدا مع ال�زوراء يف نهائي كأس
الع�راق ،بع�د الفوز ع�ى الكرخ بملع�ب الش�عب الدويل،
وقادها الحكم الدويل واثق محمد.
وسجل هديف القوة الجوية فرانك ألفيس (خطأ يف مرماه)
يف الدقيق�ة  ،35وحم�ادي أحم�د يف الدقيق�ة ( ،)59بينما
أض�اع حمادي أحم�د ركلة جزاء ملصلح�ة فريقه ،قبل أن
يسجل حسن عبد الكريم هدف الكرخ يف الدقيقة .85
وستحدد لجنة املسابقات يف الهيئة التطبيعية ،خال األيام
املقبلة ،مكان وزمان إقامة نهائي كأس العراق .2021

إبراهيموفيتش يدفع ميالن
لصفقة هجومية

المستقبل العراقي /متابعة

ف�إن إدارة ميان مس�تعدة لفرضية غياب
إب�را لع�دة أش�هر ،بالتح�رك للتعاق�د مع
مهاج�م إض�ايف ،إىل جان�ب أوليفييه جريو
نج�م تشيليس.وأش�ارت إىل أن املوق�ف
ً
واضحا
النهائ�ي ملريكاتو ميان ق�د يصبح
عقب  10أيام ،حيث ستعلن نتائج برنامج
التعايف الذي يطبقه إبرا.وأوضحت أن ميان
يض�ع يف حس�اباته ،رسدار آزمون مهاجم
زيني�ت ،الذي ينتهي عق�ده يف غضون عام
واح�د فقط ،باإلضافة إىل م�اورو إيكاردي

من ك�رة الق�دم ،وحني تدخ�ل أرض امللعب
فأنت تعلم ما الذي تعرض نفس�ك له ،وكرة
القدم هي أكثر األش�ياء عاطفية يف الحياة،
ويج�ب تقب�ل النقد».وح�ول إمكاني�ة تويل
رئاس�ة برش�لونة ،أجاب« :برش�لونة نادي
حيات�ي ،ووجودي يجعلني متحمس�ا ،لكن
مها ،م�ازال هناك الكثري ،وأحب أن أش�عر
أنني م�ا زلت العبا ،وحني أعتزل س�أرى ما
هي الخطط».وبسؤاله عن إمكانية التعاقد
مع هاالند ،كش�ف« :لديس ل�دي أي فكرة،
وأتمنى أن ينضم الاعبون الرائعون للفريق،
بجانب املوجودين هن�ا ،لكنه قرار النادي».
وأردف« :انضم�ام أجوي�رو؟ لدين�ا تواصل
عى وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي ،ولعبت
ض�ده يف كأس العالم تح�ت  20عاما ،ألننا

نج�م باري�س س�ان جريمان.وذك�رت أن
الس�رية الذاتي�ة آلزم�ون تع�د األفض�ل،
حي�ث أحرز الاعب ً 45
هدف�ا يف  64مباراة
بال�دوري ال�رويس ،كم�ا زار الش�باك 36
مرة خال  54مباراة عى املس�توى الدويل.
وقال�ت الصحيف�ة إن وجود إي�كاردي عى
هامش مرشوع باري�س ،يضعه عى رادار
مي�ان ،لك�ن األزمة تظل يف رات�ب املهاجم
األرجنتيني البالغ  8مايني يورو ،باإلضافة
إىل مليوني يورو مكافآت.

من نف�س الجيل ،ومييس ُيش�يد به كث ً
ريا».
وختم بالحديث عن صعود إس�بانيول لليجا

طلب�ت نقاب�ة الرشط�ة يف إس�بانيا ،م�ن اإلدارة العامة
للرشطة الوطني�ة ،أن تحث االتحاد األوروبي ،عى تحمل
تكاليف االنتشار الرشطي املكثف الذي سيتم تفعيله من
أج�ل مباريات بطولة كأس األمم األوروبية التي س�تقام
يف إسبانيا.

ش�ديد».وأضاف «يكف�ي النظ�ر إىل الهدف الذي س�جله يف
نهائي دوري األبط�ال أمام باير ليفركوزن ،الكل يعرف هذا
ً
هدفا مثل�ه ،يجب محاول�ة القيام
اله�دف ،أمل أن أس�جل
بذلك ،ربما يف اليورو».
أنشيلوتي
وأوضح «أرس�ل يل أنش�يلوتي رس�الة بالفعل ،أخربني بأنه
س�عيد للغاي�ة لتدريب ري�ال مدريد مرة أخرى ،وس�نجلس

ويف بي�ان صحف�ي ،أوضح�ت النقاب�ة أن هناك س�وابق
لكيان�ات خاص�ة تحملت تكالي�ف الخدم�ة األمنية التي
تقدمه�ا ق�وات وهيئ�ات أم�ن الدول�ة ،عى املس�تويني
األوروبي والوطني.
كما أشارت إىل أن اللوائح املنظمة للرتفيه العام والرياضة،
تن�ص عى أن يتوىل تأمني األحداث الرياضية داخل املاعب
ويف املداخل املؤدية له�ا ،رشكات أمن خاصة يتعاقد معها

س�و ًيا للحدي�ث يف وقت آخ�ر ،وتمن�ى يل الحظ الس�عيد يف
اليورو».وتاب�ع «ل�م أك�ن بحاج�ة لس�ؤال مريتين�ز عن�ه،
هن�اك العبون من ريال مدريد س�بق وتدرب�وا معه (بنزيما
ومودريت�ش وكروس)».ون�وه «ال�كل يقول عن�ه إنه رائع
وش�خص مميز يعرف جي ًدا كيفية قيادة املجموعة ،لم
يتوج ريال مدريد بيء املوسم املايض ،نرغب يف
االنتقام خال املوسم املقبل».

تشيليس ينضم لسباق التعاقد مع نجم أتلتيكو
المستقبل العراقي /متابعة
دخل نادي تش�يليس بقوة يف مفاوضات لض�م أحد نجوم أتلتيكو
مدري�د ،الفائز مؤخ�را بلقب الدوري اإلس�باني .وذكرت صحيفة
«موندو ديبورتيفو» ،أن تش�يليس انضم لس�باق التعاقد مع نجم
أتلتيك�و س�اؤول نيجي�ز ،ال�ذي يعترب م�ن األعمدة الرئيس�ية يف
تشكيلة املدرب األرجنتيني دييجو سيميوني .وأضافت الصحيفة،

أن أتلتيك�و مدري�د خف�ض الس�عر ال�ذي يطالب ب�ه للتخيل عن
س�اؤول ،ليص�ل إىل  68ملي�ون إس�رتليني ،علم�ا ب�أن أندي�ة
مانشسرت يونايتد وباريس سان جريمان ويوفنتوس وبايرن
ميونخ ،مهتمة بضم الدويل اإلسباني .ويملك ساؤول رشطا
جزائيا يف عقده تبلغ قيمته  130مليون إس�رتليني ،لكن
أتلتيك�و يدرك أهمية تخفيض ه�ذه القيمة ،إذا ما أراد
استقبال العروض املقدمة لبيع الاعب.

حكيمي كلمة الرس يف صفقة برشلونة املعقدة
المستقبل العراقي /متابعة

يلع�ب املغرب�ي أرشف حكيم�ي ،ظهري إنرت
مي�ان ،دورًا ب�ار ًزا يف اقرتاب برش�لونة من
حسم صفقة سوبر خال املريكاتو الصيفي.
ويحت�اج إنرت ميان إىل بي�ع أكثر من العب،
م�ن أج�ل ح�ل األزم�ة االقتصادي�ة للنادي
ً
الصيف.ووفق�ا لصحيفة «س�بورت»
ه�ذا
اإلسبانية ،فإن برشلونة عاد بقوة إىل صفقة

مجد ًدا« :تمنيت لهم الصعود ،ويسعدني أن
ألعب يف ملعبهم بوجود الجماهري».

طلبا لليويفا
نقابة الرشطة اإلسبانية توجه ً

هازارد :دمرت صورة الريال ..ورحيل زيدان مؤلـم

يشعر إيدين هازارد ،نجم ريال مدريد ،بخيبة أمل بعد رحيل
ً
مش�ريا يف الوقت ذاته إىل تطلعه للعمل مع
زين الدين زيدان،
املدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.وتحدث هازارد يف حواره مع
صحيفة  Het Nieuwsbladالبلجيكية عن خيبة أمل املوسم
امل�ايض بالخروج دون ألق�اب ،وصورته املث�رية للجدل بعد

يستعد مسؤولو ميان ،إىل دخول مفاوضات
جديدة م�ن أجل التعاقد مع مهاجم آخر يف
املريكاتو الصيفي.وزعمت تقارير صحفية
مؤخ�رًا أن املهاج�م الس�ويدي زالت�ان
إبراهيموفيت�ش مه�دد بإج�راء جراحة يف
الركب�ة والغي�اب عن املاعب لعدة أش�هر.
ً
ووفقا لصحيفة «الجازيتا ديللو سبورت»،

المستقبل العراقي /متابعة

ً
عابسا عى يسار الغاف ،بينما ظهر ديوكوفيتش يف الناحية
األخرى وهو فاتح ذراعيه.
ووصفت اللقاء بأنه «األجمل يف تاريخ البطولة».
وذك�رت الصحيف�ة بأن املصن�ف الثالث عامليا ل�م يخرس أي
مباراة يف روالن جاروس منذ  6سنوات ،وكانت بالتحديد أمام
الربي ،املصنف األول عامل ًيا.
من جانبها ،تحدثت صحيف�ة لوباريزيان عن «هزيمة امللك»
الذي يحظى يف خزائنه ب�  13لقب روالن جاروس.

بيكيه :لو طالبني كومان بالرحيل سأعتزل

أك�د جريارد بيكي�ه مدافع برش�لونة ،أنه ال
ي�ود اللع�ب ألي فري�ق آخر غري البارس�ا يف
ً
مش�ريا إىل أنه ح�ال طالبه
الف�رتة الحالية،
النادي بالرحيل س ُيعلن اعتزاله.وقال بيكيه،
خ�ال تريحات نقلته�ا صحيفة «موندو
ديبورتيف�و» اإلس�بانية« :يف الي�وم ال�ذي
س�أتوقف فيه عن اللعب لربشلونة ،سأترك
كرة القدم ،ولن ألعب لفريق آخر».وأضاف:
«هناك من يرحل من أجل املال أو ألجل أشياء
أخ�رى ،لكنني إذا قال يل امل�درب كومان غ ًدا
إن عيل أن أرحل ،فس�وف أعت�زل كرة القدم
ول�ن ألعب ألي فري�ق آخر غري برش�لونة».
وعن االنتقادات ضده ،علق« :النقد هو جزء

المستقبل العراقي /متابعة

اإلقصاء من تشيليس يف دوري األبطال.
رحيل زيدان
تط�رق البلجيكي إىل رحي�ل زيدان عن تدري�ب ريال مدريد،
بقول�ه «تحدثت معه ،من املؤلم رؤية رحيل�ه ،تواجدنا م ًعا
لعام�ني وأظهرنا بع�ض األم�ور الجيدة».وش�دد «هذا أمر
مخي�ب بالنس�بة يل وللمدرب ،الكل يع�رف عاقتي به ،فهو
مث�يل األع�ى ،بفضله ب�دأت أنظر إىل ك�رة الق�دم بإعجاب

مع املحلل الفني منتظر كويل والجهاز التدريبي
املس�اعد ،بينما س�يخوض مس�اء اليوم وحدة
تدريبي�ة أخرية قبيل مواجه�ة املنتخب املري
غدا ً
َ
األحد.والتحق بوفد منتخب الشباب ،صباح
يوم امس ،العب فريق الكرخ عبد الرزاق قاسم،
بع�د أن خاض أمس الجمعة مباراة الكأس ضد

فريق الق�وة الجوية ،وس�ينخرط يف التدريبات
مع منتخب الش�باب مس�اء اليوم.يش�ا ُر إىل أن
منتخب الشباب دخل يف معسكر تدريبي يف مر
سيخوض خاله مباراتني وديتني قبل املشاركة
يف بطول�ة كأس العرب ملنتخبات الش�باب التي
ستنطلق يف العرشين من الشهر الحايل.

الوتارو مارتيني�ز ،مهاجم إنرت ،ولديه خطة
واضح�ة لنقل الاع�ب إىل «كامب نو».وكان
برش�لونة قد ح�اول إتمام صفق�ة الوتارو
يف أكث�ر من مناس�بة ،إال أنه ل�م يتمكن من
تحقيق مبتغاه.ورصح وكيل الوتارو مؤخرًا
بأن الاعب رفض عرض إنرت لتجديد عقده.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن برشلونة
يمه�د لوض�ع الظه�ري الربازييل إيمرس�ون
روي�ال يف صفق�ة الوت�ارو ،من أج�ل تقليل

األموال التي يطلبها إنرت.
وأوضحت أن إنرت يس�عى
بق�وة للتعاق�د م�ع ظهري
أيم�ن جدي�د لخاف�ة أرشف
حكيمي ،القريب م�ن الرحيل هذا
الصيف إىل باريس سان جريمان.وكان
وكاء إيمرس�ون قد اجتمعوا مع مس�ؤويل
إنرت هذا األسبوع ،ما يدعم احتمالية انتقال
الاعب الربازييل إىل إيطاليا.

املُنظم.وفيما يتعلق باملباراة األوىل ملنتخب إسبانيا يف اليورو
والتي س�تقام يف إش�بيلية بعد غ�د اإلثنني ،وم�ن املنتظر
أن يق�وم بتأمينها أكثر من  800رشطي ،ش�ددت النقابة
عى أن عمليات التأمني س�يرتتب عليها تكلفة باهظة عى
خزائ�ن اإلدارة العام�ة للرشطة.يف حني ل�ن تتحمل الجهة
الخاص�ة املس�ؤولة ع�ن تنظيم املب�اراة واملس�تفيدة من
العائدات االقتصادية لها ،أي تكاليف.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2391االحد  13حزيران 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

علي الغزي

ضياء محسن االسدي

ثقافة الصرب

بريوت عروسة العرب

ثقافتنلا اإلسلامية علمتنلا الكثري ملن املفاهيلم يف املعاملات والعبادات
واألخلاق الحميلدة والصرب .صربنا كثلريا ً وال نريد أن نكون نسلخة النبي
أيوب بل أضعف اإليمان ان يكون صربنا من أجل أبنائنا واحفادنا.
صربنا يف تسلعينات القرن املايض عىل الحصار الذي اكل األخرض واليابس
وحتلى بعضنا باع سلقف منزلله واكتفى بغرفة واحدة ملن أجل ديمومة
الحياة.
بعد التغيري من عام  ٢٠٠٣ولهذا اليوم ،وعدتنا الحكومة بأشلكال املواعيد
وعملت لنلا (الهور مرك والزور خواشليك) ..وكنا ننتظر سلنة بعد أخرى
والوضع يزداد سوءا ً من خال مواعيد عرقوب ومصطلح سوف وسوف.
للم وللن نر عىل أرض الواقع اي تقلدم ،بل ازدادت البطاللة وازدادت اعداد
الخريجني وامتألت املقاهي بالبطالة وكثرت األرامل واأليتام واملطلقات.
والوضع يزداد سلوءا ً عىل جميع املسلتويات الخدمية واالقتصادية وتردي
البنية التحتية.
خرج الشلعب عىل أثرها يف مظاهلرات صاخبة منذ عام  ٢٠١٠ولم يتحقق
من طلبات املتظاهرين إال منجزات بسيطة تتخللها وعود عرقوبية بطريقة
سوف وسوف..
والشعب صابر كصري النبي أيوب ،ولكنه انتفض يف ثورته الترشينية وقدم
الشهداء والجرحى عىل مذبح الحرية واإلصاح.
فكانت نتيجة ذلك تنحي وإقالة رئيس الوزراء.
واوكلت رئاسلة الوزراء للكاظمي وهدفها االول هو االنتخابات واإلصاح
واألعمار ،إال أنها مصحبوبة بالتلكؤ واملواعيد كسابقاتها من الحكومات.
واسلتمرت املظاهلرات مطالبلة بالتغيلري وفتلح أبلواب التعيلني أملام
الخريجني ،إال أن هذا الجانب أيضا استغل من قبل بعض األحزاب من خال
نفوذها بالوزارات العائدة لها وتم تعيني البعض دون اآلخر.
لذللك خلقت فجلوة كبلرية يف التمييز بالتعينلات وبقى الحلال كما هو يف
التظاهلر ..يف اآلونلة األخرية نسلمع من هنا وهناك ومن خلال عاقاتنا
ببعلض الصحفيلني واإلعاميني يف بغلداد والذين عملهلم بتماس مبارش
ملع كبار املسلؤولني يف الحكومة املركزية ،ان أبنلاء النارصية لم يعطوننا
الفرصة يف مواصلة العمل واإلصاح.
للذا نوجله دعوتنا ألبناء النارصية ان يعطوا الحكومة مهلة سلتة أشلهر
خاصة وأن هنالك مشاريع متأخرة باإلنجاز ومشاريع استحدثت ووضع
حجر األساس لها مؤخرا كمرشوع مطار النارصية وافتتاح الجرس الرسيع
ووضع اللمسات األخرية للمستشفى الرتكي.
ملن أجلل أن نرى النور يف مدينتنلا املنكوبة ونأمل خريا يف قلادم األيام من
خال املدة التي تعطى للحكومة السلتة أشلهر وبعدها سلوف يكون لكل
حلادث حديلث والحكومة ال تضع اللوم عىل املواطلن بل جنت براقش عىل
نفسها..

ملا أن تطلأ قدميلك علىل أول خطلوة ألرض لبنلان
الحبيلب ،وخصوصا من جنوبها ،تشلعر أنك تفرتش
بسلاطا أخرضا يزينله ويرصعه باقات ملن الزهور
عىل مد البلر لبقاع لبنان من جنوبه حتى شلماله
واللذي يبهلر األبصار ويريلح النفس للزائلر األول له
يسلتمتع بجباله الشلامخة بكثافة أشجاره املعمرة
وخصوصا بلريوت املدينة السلاحرة بجمالها الفريد
وتنوعهلا املناخي توحي إليك أنلك تحلق يف الريح عىل
بسلاط النبي سلليمان عليه السلام وأنت تنظر من
تحتله لوحات خرضاء ملونة مرسلومة بعناية ودقة
بريشة فنان متمرس عىل قدر عايل من املهارة واإلبداع
الجمايل.
تعانلق جبالها السلحب البيضلاء القطنية املنعشلة
بنسليمها ورذاذ املطر الذي يربد األجسلام املتسللقة
لها يرتشلف من مياه شلاالتها التي تتدفق من بني
صخلور جبالهلا تروي سلفوحها وغاباتهلا املطرية
الربيعية.
عندما تتسلق أول عتبة من جبالها ترى سحبها البيض
كالقطن تنسج خمارها األبيض املتديل من فوق رأسها
عىل جسدها املمشوق كأنها يف ليلة عرسها كعروسة
للملدن العربية وهلي محاطة بأملواج البحر الزرقاء
ورمالله الصفراء النقية التي تعكس بوجهها شلعاع
الشلمس الصباحيلة الذهبية التي تتلدىل ذوائبها عىل
وجهه ومرفأها السلاحيل الذي يحتضنه أمواج البحر
كسلمفونية تداعب أسماعك مع نسيم البحر املنعش
يرطب وجنتيك وأنفاسلك وأنت تجلس عىل سلاحلها
املمتلع ومما يزيد جمالها جماال هلي اللهجة املميزة
لسلكانها ومريديها الناعمة واالبتسلامة املرسلومة
علىل محيا أهلها وحني تغادرها تشلعر كأنها تناديك
وتشلدك إليها لتأخذك يف أحضانها ثانية شلوقا وحبا
لرتيك من مفاتنها وأنت تود أن ال تفارقها حني يحني
الوداع تمسك بتابيبك لتبقى معها وعيناك وإحساسك
مشلدود إليها تشعر بأنك لم تشبع منها ومن جمالها
الخاب بسلهولها وجبالها وبحرهلا وينابيع مياهها
العذبة املتدلية من سلفوح جبالهلا الخرضاء ومياه
بحرهلا املحتضن لهلا كالحبيبة بني ذراعلي حبيبها
حقا أنها عروسة املدن العربية قاطبة.

كـاريكـاتـير

بالصور ...مشاهد «تدمي القلب» لعوائل شهداء سبايكر

جتمع مصوري كربالء يف امسية حوارية حول جائزة املرحوم فؤاد شاكر
للتعريف بمحور املسابقة وآلياهتا

كرباء  /أسيل عبد الجبار الربيعي

وصللت عوائلل شلهداء سلبايكر إىل موقلع
الجريمة النكراء للمشاركة يف املحفل السنوي
يف مدينلة تكريلت مطالبلني بالقصلاص من
املجرمني.

وارتكلب “داعش” مجزرة بحلق قرابة ٢٠٠٠
طاللب وعسلكري يف قاعلدة “سلبايكر”
بمحافظلة صلاح الديلن يف حزيلران ،٢٠١4
حينما اجتاح مناطق يف شمايل وغربي الباد.

معـرض الكتــاب حيتفــي
بـ «ثقافتنا يف زمن كورونا»

واعتلربت األمم املتحلدة يف آيار املايض مجزرة
سلبايكر جريملة حلرب ،وداعلش حلرض
علىل اإلبلادة الجماعية بأهلداف طائفية ضد
الشيعة.

اقام تجملع مصوري كرباء اليلوم الخميس
 ٢٠٢١/6/١٠امسلية فوتوغرافيلة حواريلة
حلول جائلزة املرحوم فلؤاد شلاكر وبتعاون
ملع تجمع مصلوري كرباء بحضلور رئيس
املنتدى االسلتاذ عبلد الرضا عنلاد واعضائه
.اضافلة اىل نخبة ملن الصحفيني واملصورين
وبعلض الرتبويلني .عىل حدائق نلادي كرباء
الفوتوغرايف.وقد داره االمسلية االستاذ رحيم

بالصور :بعد احرتاق ممتلكاهتم ..قافلة مساعدات تنطلق من مرقد االمام احلسني (عليه السالم)
إلغاثة النازحني من االيزيديني واملسيحيني بمخيم (شاريا) يف دهوك

نظلم جناح رابطلة املجالس الثقافيلة البغدادية ،يف معلرض بغداد الدويل
للكتلاب ،حفلل توقيلع كتاب»ثقافتنلا يف زملن الكورونلا» تأليف صادق
الربيعي.وقلال مؤللف الكتلاب :إن «رابطلة املجالس الثقافيلة البغدادية
نظملت خال فرتة حظر التجوال  ٢٠٠نلدوة حضورية وأوتاين ،وانتقيت
منهلا  86ندوة تم تضمينها لكتاب «ثقافتنا يف زمن الكورونا» تنوعت بني
طبية وتأريخية ودينية وعلمية وكل ما يخص شؤون الحياة» مؤكداً« :أنه
ليلس للقراءة فقط وإنما هو مرجع يحتاجه الباحثون وطلبة الدراسلات
العليلا؛ ملا إنطوى عليه من معلومات هامة» .بدوره ،أشلار الباحث فالح
القريلي اىل أن «الكتاب يدل عىل أن املعرفة لم تتوقف بانتشلار الجائحة،
إنما تواصل العراقي ،مع الثقافة» متابعاً« :سينظم جناح رابطة املجالس
الثقافيلة البغدادية ،حفل توقيع كتابي «سلايكلوجية التكفري واإلرهاب،
يف الخامسلة من مسلاء اليوم األحد» .وأشلار الرتبوي ناجي يوسف اىل أن
«ثقافتنا يف زمن الكورونا ،كتاب ،ال يحده زمان وال مكان ..عصارة أفكار
كاتب أقدم عىل تدوين تجربة خاضها ،بلغة أدبية رفيعة».

العراقـي

السلياوي الذي ابتلدآ الجلسلة بكلمة تطرق
بهلا اىل محور املسلابقة والياتهلا مؤكدا انها
هلذه هلي اول محاوللة تم طرحهلا الختيار
موضوعها من سلاحة الفوتوغلراف العراقية
والعربيلة ,وتطلرق اىل ثاثة محاور رئيسلية
إليصلال الفكلرة اىل الفوتوغرافيلني بطريقة
مبسطة .كما اكد السياوي عىل ان فؤاد شاكر
رحمه الله انه كان فلن التصوير الفوتوغرايف
املحاكي للمتلقي ,ترك بصمة رائعة من خال
اعماله ومؤلفاتله التي تركها لتخلده عىل مر

الزمان ,وقال االسلتاذ محملد الصواف رئيس
تجملع الفوتوغرايف ( :ان النشلاط االول الذي
قمنلا به هلو تجمع مصلوري كربلاء بعمل
واحلد يعد بمثابة دعم معنوي للشلباب لفهم
موضوع املسلابقة وآلياتها .اضافة اىل عرض
بعض الصور لتكون بمثابة معرض فني حول
املوضوع عىل حدائق نلادي كرباء ,اضافة اىل
مشلاركات اندية اخلرى منهلا :الفتوغرافية
الشلبابية –شلرت فويلز – فريلق فوتوغلرايف
وغريها.

بعد اخرتاعه سالحا آلي ًا ..ترقية جندي
يف اجليش العراقي

اعلنت وزارة الدفاع ،امس السبت ،ان رئيس أركان الجيش ،الفريق أول قوات
خاصة الركن ،عبد األمري رشيد يارالله ،أمر برتقية جندي يف الجيش العراقي
الخرتاعه ساحا ً آليا ً يعمل بطريقة السلكية.
وذكرت الوزارة  ،يف بيان ورد للسلومرية نيوز ،أن «يارالله ،اسلتقبل الجندي
أول مهند أسامة غريب املنسوب اىل الفرقة الحادية عرشة يف الجيش العراقي،
والذي اخرتع ساحا ً آليا ً يعمل بطريقة السلكية وبجهود ذاتية».
وأشلاد رئيلس أركان الجيش ،بل»الجهلود الكبرية للمخلرتع مهند» ،موعزا ً
بل»نقلله ملن أجلل تطويلر مهاراته واالسلتفادة منهلا يف خدملة الجيش
الباسل».
وأمر الفريق الركن ،عبد األمري رشليد يارالله ،بل»ترقية الجندي أول أسلامة
غريب ،اىل رتبة أعىل».
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