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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف وزي�ر الثقاف�ة واملتحدث باس�م مجلس 
الوزراء حس�ن ناظم، أمس الثالثاء، عن تفاصيل 
قروض ب�ال فوائد س�تمنح للمواطن�ن من أجل 
رشاء وبن�اء وح�دات س�كنية.  وذك�ر ناظم، يف 
مؤتمر صحفي، ان »هناك إجراءات لدى الحكومة 
لالهتمام بملف اإلسكان، وان البنك املركزي بادر 
بتموي�ل امل�رف العق�اري وصندوق اإلس�كان 
بأكث�ر من تريليون و800 مليار دينار«.  واضاف 
ان »املبادرة ستمنح قروضاً للمواطنن بال فوائد 
ل�راء وبناء وحدات س�كنية«، الفتاً اىل ان »مدة 
تس�ديد الق�روض تص�ل إىل 20 عاماً وس�تحفز 
املواطنن عىل رشاء الوحدات الس�كنية«.  واشار 
اىل ان »مجلس الوزراء استضاف رئيس مفوضية 
االنتخابات لتذليل الصعوبات التي تواجه عملها، 
كم�ا ناقش املجل�س تهيئ�ة مخ�ازن املفوضية 
والعناية بالكادر الذي سيعمل خالل االنتخابات«، 
موضحاً ان »الحكومة عازمة عىل إنجاز انتخابات 
عادل�ة ونزيه�ة يف موعده�ا املحدد«.  وبحس�ب 
ناظم فأن »مجل�س الوزراء وافق عىل تخصيص 
ثالث�ة ملي�ارات دين�ار لتوس�عة طري�ق بغداد - 
كوت، كما قرر املجلس ش�طب املبالغ التي بذمة 
موظفي مؤسس�ة الس�جناء الذين استش�هدوا 
ج�راء اإلره�اب«، مبيناً ان »مجلس ال�وزراء أقر 
االس�راتيجية الوطنية ألمن البن�ى التحتية التي 
تتضمن قضايا حساسة«.  ولفت اىل ان »مجلس 
الوزراء ناقش طبع املقررات املدرس�ية وتوفريها 
م�ع بدء الع�ام الدرايس، كما واف�ق عىل مروع 

قانون معهد إعداد مفويض الرطة«.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئي�س ال�وزراء التون�ي هش�ام املش�ييش، أمس 
الثالثاء، عىل أن استقالة الحكومة »غري مطروحة«.

ويف خض�م أزمة سياس�ية حادة يف تونس، قال املش�ييش 
خ�الل مقابل�ة م�ع إذاع�ة »ش�مس إف إم« املحلي�ة، إن 

»املطروح اليوم هو إنقاذ البالد«.
وذكر املشييش أنه »مطلع عىل ما يردده السياسيون حول 
هذه املس�ألة«، مضيفا: »نحن مازلن�ا يف حملة انتخابية 
متواصل�ة. املنط�ق الس�ائد الي�وم يق�وم ع�ىل أن العمر 
االفرايض لكل حكومة س�نة واحدة، لذل�ك يود من خرج 

من الحكومة أن يعود«. وتابع، »من يتحدث عن استقالتي 
ال يعرفني، فأنا شخص مسؤول وأتحمل مسؤوليتي«.

وعن سؤاله حول إمكانية تشكيل حكومة جديدة برئاسته، 
رد املشييش بالقول: »لقد قمت بتحوير حكومي ووقع ما 

وقع. بعد حل املشكلة هذه، يمكن أن نتحدث«.
وتش�هد تونس أزمة سياس�ية منذ أش�هر، سببها نشوب 
خالفات عميقة بن رأيس السلطة التنفيذية الرئيس قيس 
س�عّيد ورئيس الحكومة. وقبل أيام، دعا س�عّيد إىل حوار 
وطني ملحاولة تجاوز الخالفات، التي تأتي وس�ط معاناة 
البالد من أزمة اقتصادية رافقتها تفاقم األوضاع الصحية 

مع انتشار فريوس كورونا املستجد.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س هيئة النزاه�ة االتحادية عالء 
ج�واد الس�اعدي، الثالث�اء، ان أولوي�ات 
العم�ل للفرة املقبل�ة يف الهيئة الولوج إىل 

مؤسسات الدولة ملنع الرشوة واإلبتزاز.
وذكر بيان للهيئة تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه، ان »رئي�س هيئ�ة النزاهة 
االتحادي�ة القايض عالء جواد الس�اعدي 
شدد عىل رضورة إيالء قضايا الرأي العام 
ذات املس�اس املُب�ارش بحي�اة املواطن�ن 
اإلمكانيَّات  القص�وى، وتوف�ري  األهميَّ�ة 
واألجواء املُناس�بة لرسعة حس�مها حاثاً 
عىل الركيز ع�ىل قضايا الفس�اد الكربى 

دون إهم�ال م�ا دونها«. واكد الس�اعدي 
خالل زيارت�ه التفقديَّة ملديريَّات ومكاتب 
تحقيق الهيئة يف محافظات دياىل وكركوك 
ونينوى، عىل أهميَّة املحافظة عىل مهنيَّة 
الهيئ�ة واس�تقالليَّها والنأي ع�ن كل ما 
من ش�أنه الخ�وض بمج�االٍت بعيدٍة عن 
اختصاصها الحريِّ الذي حدَّدُه القانون 
»ولطاملا حرصت عىل ذلك«، الفتاً اىل أهميَّة 
ة واملوضوعيَّة يف العمل  سلوك س�بيل الدقَّ
والحذر من استغالل البعض لعمل الهيئة، 
والس�يما قبل موعد االنتخابات القادمة، 
اً ع�ن ثقته العالية بم�الكات الهيئة  ُمعربِّ
التي نجحت يف إثبات الحياد واالستقالليَّة 

يف مواقف عدَّة خالل سنوات عملها. 

ونبَّه إىل أن من أولويَّات عملنا خالل األيام 
س�ات الدول�ة،  القادم�ة الول�وج إىل ُمؤسَّ
الس�يما الخدميَّة منها، والعم�ل ميدانياً؛ 
من أج�ل منع ح�االت الرش�وة واالبتزاز، 
للُمواطنن،  املُقدَّم�ة  الخدم�ات  وعرقل�ة 
داعي�اً إىل فت�ح أب�واب الهيئة كاف�ة أمام 
فن نزيهن،  الجميع من ُمواطن�ن وُموظَّ
وتحفيزهم وتش�جيعهم ع�ىل اإلبالغ عن 

حاالت الفساد.
وحثَّ عىل رضورة ُمواصلة العمل  بمهنيٍَّة 
عاليٍة، واستثمار التصاعد يف وترية العمل 
الذي تش�هده أغلب مفاصل الهيئة والذي 
ظه�ر جلياً م�ن خ�الل عمليَّ�ات الضبظ 
بالج�رم املش�هود الت�ي تنال استحس�ان 

داعي�اً  املواطن�ن،  س�يما  وال  الجمي�ع، 
إىل توف�ري الس�بل لجع�ل الهيئ�ة مص�در 
داً رضورة الركيز  اطمئن�ان الجميع، ُمؤكِّ
س�ات، وال سيما الخدميَّة  عىل عمل املُؤسَّ
منه�ا؛ كونها ذات مس�اٍس ُمبارٍش بحياة 
املواطنن، ُمشدِّداً عىل رضورة ُمراقبة أثر 

سات. اإلنفاق الحكوميِّ عىل تلك املُؤسَّ
من جهته، حثَّ املدير العام لدائرة الوقاية 
ُمديريَّات ومكاتب التحقيق التي ش�ملتها 
الزي�ارة ع�ىل أهميَّ�ة االرتقاء بُمس�توى 
ُمس�توى  بُمراقب�ة  �ة  الخاصَّ التقاري�ر 
س�ات الحكوميَّ�ة، واالبتعاد عن  أداءاملُؤسَّ

الروتن فيها.
التفاصيل ص2
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وزارة النفط تدعو خرجيي كليات اهلندسة للتقدم بطلبات التعيني
     بغداد / المستقبل العراقي 

دع�ت وزارة النفط خريجي كليات الهندس�ة إىل التقدم بطلب�ات تعيني بأجر يومي، 
ع�ر النافذة اإللكرتونية، التي قالت إنها س�تطلق يف الس�ابع والعرشين من الش�هر 

الجاري.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه »اس�تناداً اىل قرار 
مجلس الوزراء رقم 192 لس�نة 2021 وبهدف ترسيع االجراءات االدارية للمتقدمني 
للعم�ل باجر يومي، واس�تناداً اىل توجي�ه وزير النفط تقرر ان يك�ون موعد التقديم 
للعمل بصفة اجر يومي من ذوي االختصاصات الهندسية اعتباراً من اعتباراً من 27 

حزيران الجاري، بدالً من 1 تموز املقبل«.
 )oil.gov.iq ( وأضاف�ت، أن »التقديم س�يكون عر املوقع االلكرتوني ل�وزارة النفط
وعىل الرابط االلكرتوني الذي س�وف يتم االعالن عنه بالتاريخ املذكور اعاله«، مبينًة 

أن »فرتة التقديم بفرتة اقصاها عرشة ايام من تاريخ نرش الرابط االلكرتوني«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف وزي�ر الثقافة واملتحدث باس�م مجل�س الوزراء 
حس�ن ناظ�م، أمس الثالث�اء، عن تفاصي�ل قروض بال 
فوائد س�تمنح للمواطنني من أج�ل رشاء وبناء وحدات 

سكنية.  
وذك�ر ناظم، يف مؤتمر صحفي، ان »هناك إجراءات لدى 
الحكوم�ة لالهتمام بملف اإلس�كان، وان البنك املركزي 
بادر بتمويل املرصف العقاري وصندوق اإلس�كان بأكثر 

من تريليون و800 مليار دينار«.  
واضاف ان »املبادرة ستمنح قروضاً للمواطنني بال فوائد 
لرشاء وبناء وحدات س�كنية«، الفتاً اىل ان »مدة تس�ديد 
القروض تصل إىل 20 عاماً وستحفز املواطنني عىل رشاء 

الوحدات السكنية«.  
واشار اىل ان »مجلس الوزراء استضاف رئيس مفوضية 
االنتخابات لتذلي�ل الصعوبات التي تواج�ه عملها، كما 
ناقش املجلس تهيئة مخازن املفوضية والعناية بالكادر 
الذي س�يعمل خالل االنتخابات«، موضحاً ان »الحكومة 
عازم�ة عىل إنج�از انتخابات عادل�ة ونزيهة يف موعدها 

املحدد«.  
وبحسب ناظم فأن »مجلس الوزراء وافق عىل تخصيص 
ثالثة مليارات دينار لتوس�عة طري�ق بغداد - كوت، كما 
قرر املجلس ش�طب املبالغ التي بذمة موظفي مؤسسة 
الس�جناء الذين استش�هدوا ج�راء اإلره�اب«، مبيناً ان 
»مجل�س الوزراء أقر االس�رتاتيجية الوطنية ألمن البنى 

التحتية التي تتضمن قضايا حساسة«.  
ولف�ت اىل ان »مجل�س ال�وزراء ناق�ش طب�ع املقررات 
املدرسية وتوفريها مع بدء العام الدرايس، كما وافق عىل 

مرشوع قانون معهد إعداد مفويض الرشطة«.  
بدوره، عقد مجلس الوزراء، الثالثاء، جلسته االعتيادية 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث 
ناقش عدد من امللفات وأص�در جملة من القرارات التي 
تتعلق بالس�كن والصحة، كما اس�تضاف رئيس مجلس 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.  
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي ملجلس ال�وزراء يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلس�ة االعتيادية 
الرابع�ة والعرشي�ن ملجل�س ال�وزراء، ناق�ش خالله�ا 
تطورات االحداث يف البالد، باإلضافة اىل بحث املوضوعات 
املدرجة ضمن جدول أالعمال«.   وشهدت جلسة مجلس 
الوزراء، بحسب البيان، استعراض االجراءات الحكومية 

يف مجاالت الوقاية والس�يطرة الصحي�ة التوعوية للحد 
من انتشار فايروس كورونا وتأمني اللقاحات وتوزيعها 
عىل املؤسس�ات الصحية يف بغ�داد واملحافظات، لتكون 

متاحة امام جميع املواطنني.  
واض�اف البي�ان ان »مجلس ال�وزراء اس�تضاف رئيس 
مجلس املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات ملناقش�ة 
احتياجاتهم لتسهيل اجراء االنتخابات املبكرة يف موعدها 

يف العارش من ترشين االول 2021 حيث تمت:  
اوال/ املوافقة عىل:  

- اس�تمرار عمل املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
بالفقرة )2( من قرار مجلس الوزراء )61 لسنة 2018(، 
واس�تثنائها م�ن الفقرات )5 ،6، 12( م�ن اعمام وزارة 
املالية املرق�م بالعدد )2437( يف 27 كانون الثاني 2010 
.  - اس�تمرار عمل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
بالفق�رة )23( م�ن قرار مجل�س الوزراء )276 لس�نة 

2019(.   - تأجي�ل اس�تثناء املفوضية العليا املس�تقلة 
التابع�ة  املخ�ازن  ايج�ار  لالنتخاب�ات، م�ن اج�راءات 
للمفوضية املبينة يف امل�ادة )40( من قانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة )21 لس�نة 2013(، والت�ي تتعلق باجور 
الخدم�ة بنس�بة )2%( من اح�كام امل�ادة )11/ الفقرة 
اوال(، وامل�ادة )26/الفقرة ثالث�ا/ج(، بخصوص تمديد 
بدل االيجار املسمى يف العقد تفرض زيادة بنسبة )%10( 

من ايجار السنة السابقة.  
ثاني�ا/ تعديل قرار مجلس الوزراء )91 لس�نة 2021 (، 

بحسب اآلتي:  
- املوافقة عىل تخصيص وزارة املالية )3000000000( 
دين�ار، فق�ط ثالثة ملي�ارات دينار، اىل أمان�ة بغداد من 
احتياط�ي الط�وارئ للس�نة املالي�ة/2021، لتوس�عة 
ش�ارع )77( وش�ارع )80(، وطري�ق بغ�داد- ك�وت ، 
رستمية، وإعادة القابلوات اىل مسارها الصحيح بحسب 

املواصفات الفنية املقدمة من وزارة الكهرباء، اس�تنادا 
اىل احكام املادة )5( من قانون املوازنة العامة االتحادية 

للسنة املالية/2021.  
- تأم�ني مبل�غ )2000000000( دينار، فق�ط ملياري 
دين�ار للم�رشوع املذكور آنف�ا، من خ�الل املناقلة ومن 

خالل التنسيق بني وزارتي املالية والتخطيط.  
ثالثا/ املوافقة عىل مرشوع قانون معهد اعداد مفويض 
الرشطة، والذي دققه مجلس الدولة وإحالته اىل مجلس 
الن�واب، اس�تناداً اىل أح�كام املادتني )61/البن�د اوال، و 
80/البند ثانيا( من الدس�تور، م�ع االخذ بعني االهتمام 
املرق�م  كتابه�ا  بموج�ب  الداخلي�ة  وزارة  ملحوظ�ات 
بالع�دد )ت.ش/رسي/926( املؤرخ يف 8 ترشين الثاني 
2020، وملحوظ�ات الدائرة القانوني�ة يف األمانة العامة 
ملجل�س ال�وزراء املثبتة بموجب مذكرته�ا ذات العدد )م 
ش�باط   3 يف  املؤرخ�ة  ق(  ل  د/ق/47/42/12/2/2 

  .2020
رابع�ا/ املوافق�ة عىل تعدي�ل قرار مجلس ال�وزراء )29 

لسنة 2019( ليصبح بالشكل التايل:  
- املوافق�ة ع�ىل ش�طب وزارة املالي�ة املبال�غ املالي�ة 
وفوائده�ا كافة التي ترتبت بذمم املوظفني يف مؤسس�ة 
الس�جناء السياس�يني، مم�ن استش�هد منه�م ج�راء 
العمليات االرهابية حرصا بدال من اطفائها، اس�تنادا اىل 
احكام املادة )46( من قانون االدارة املالية االتحادية )6 
لس�نة 2019( املعدل، وقرار مجلس الوزراء )28 لس�نة 

  .)2020
خامس�ا/ املوافقة عىل التنازل ع�ن مبلغ رضيبة الدخل 
ع�ن اصدار س�ندات جمهوري�ة العراق لس�نة/ 2006، 
املرتتب بذمة املرصف التجاري العراقي حرصا للس�نوات 
من 2006 لغاية 2017، البالغ مقداره )5701142000( 
دينار، فقط خمس�ة مليارات وس�بعمائة وواحد مليون 
ومائ�ة واثن�ان واربع�ون الف دين�ار، عىل وف�ق احكام 
املادة )46( من قانون االدارة املالية االتحادية )6 لس�نة 

2019(، وقرار مجلس الوزراء )28 لسنة 2020(.  
سادسا/ إقرار السرتاتيجية الوطنية ألمن البنى التحتية 
الحرجة )الحساس�ة(، املثبتة رب�ط كتاب مجلس األمن 
الوطن�ي ذي الع�دد )770/1/5( امل�ؤرخ يف 12 تم�وز 
2020، وقرار مجلس االمن الوطني )13 لس�نة 2020(، 
م�ع االخ�ذ بع�ني االهتم�ام رأي االمانة العام�ة ملجلس 
ال�وزراء املثب�ت بموجب مذك�رة الدائ�رة القانونية ذات 
الع�دد )م.د/ق/294/42/38/2 ل.ق(، املؤرخ�ة يف 6 

ترشين األول 2020.  

جملس الوزراء يقر االسرتاتيجية الوطنية المن البنى التحتية ويوافق على ختصيص 3 مليارات دينار لتوسعة طريق بغداد ـ كوت

حل جديد ألزمة السكن: قروض بال فوائد وتسديد بمدة 20 عاما

العدد )2399(   23     حزيران    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف محاف�ظ البن�ك املرك�زي، 
مصطف�ى غال�ب مخي�ف، أم�س 
الثالث�اء، إط�الق مب�ادرة بقيمة 5 
ترليونات دين�ار ل�«تحريك« قطاع 

السكن يف العراق.
وقالت اللجنة املالية النيابية يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
إنه�ا »اس�تضافت برئاس�ة رئيس 
الجب�وري  هيث�م  النائ�ب  اللجن�ة 
وحضور أعضائها وعدد من أعضاء 
اللج�ان النيابية األخ�رى، محافظ 
البن�ك املرك�زي مصطف�ى غال�ب 
مخيف ونائ�ب املحافظ عمار حمد 
خلف، لبحث بح�ث الخطوات التي 
وعد البنك املركزي بتنفيذها لتقليل 
تداعيات تغيري سعر الرصف واآلثار 
املرتتبة عليه، وموضوع بيع العملة 
ومواجهة عملية اس�تنزافها وسبل 
الحفاظ عليها واستثمارها بشكل 
سليم، إضافة إىل املشاريع والخطط 
والقروض التي وعد البنك بتنفيذها 
بع�د تغي�ري س�عر رصف العملة«.

وشددت اللجنة، خالل االستضافة، 
وف�ق البيان »ع�ىل رضورة االلتزام 
تنفيذه�ا  ورسع�ة  الوع�ود  بتل�ك 
بالذات تلك التي تس�اهم يف تشغيل 
الش�باب العاطلني وتدعم قطاعات 
اإلسكان والصناعة والزراعة ودعم 
القي�ود  وتخفي�ف  املح�ي  املنت�ج 
عليه�ا«.  الروتيني�ة  واإلج�راءات 
وبحثت االس�تضافة أيضاً »مسألة 

الرب�ط اإللكرتوني ما ب�ني وزارات 
التجارة واملالي�ة وهيئتي الجمارك 
املرك�زي،  البن�ك  م�ع  والرضائ�ب 
فضالً عن أتمتة اإلجراءات يف املنافذ 

الحدودية«.
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية عىل 
»رضورة قي�ام الحكوم�ة بواجبها 
تجاه ذلك كم�ا بينته اللجنة املالية 
ومجل�س النواب من خ�الل قانون 
املوازنة لع�ام 2021«، داعيًة البنك 
املركزي إىل »اتخاذ أقوى اإلجراءات 
الصارمة بشأن البنوك التي تخالف 

الضوابط«.
وأك�دت »عمه�ا للبنك بش�أن ذلك 
كون الفرتة الحالية تتطلب تضافر 
الجه�ود ب�ني جمي�ع الس�لطات«، 
فيما قررت »استضافة وزير املالية 
ملناقش�ة ما ط�رح يف االس�تضافة 
وبحث جملة من القضايا التي تهم 

الواقع االقتصادي للبلد«.
املرك�زي،  البن�ك  محاف�ظ  وق�دم 
مصطف�ى غال�ب مخي�ف، خ�الل 
االس�تضافة، »توضيحاً بش�أن ما 
اتخذه البنك وما يسعى إىل اتخاذه 
من خطوات لتقليل اآلثار الس�لبية 

لتغيري سعر الرصف«،
وكشف مخيف عن »اطالق مبادرة 
إىل  إضاف�ة  تريليون�ات   5 بقيم�ة 
املس�اهمة بتحريك قطاع اإلسكان 
الستكمال املجمعات السكنية التي 
كان�ت متوقف�ة، فض�اًل ع�ن قرب 
إصدار سندات تمكن املواطنني من 

استثمار أموالهم«.

الربملان والبنك املركزي يناقشان سعر 
الرصف و7 ملفات أخرى

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس هيئة النزاهة االتحادية عالء جواد 
الساعدي، الثالثاء، ان أولويات العمل للفرتة 
املقبلة يف الهيئة الولوج إىل مؤسسات الدولة 

ملنع الرشوة واإلبتزاز.
وذك�ر بيان للهيئة تلقت املس�تقبل العراقي 
النزاه�ة  ان »رئي�س هيئ�ة  نس�خة من�ه، 
االتحادية القايض عالء جواد الساعدي شدد 
ع�ىل رضورة إي�الء قضايا ال�رأي العام ذات 
املس�اس املُبارش بحي�اة املواطن�ني األهميَّة 
واألج�واء  اإلمكانيَّ�ات  وتوف�ري  القص�وى، 
املُناسبة لرسعة حس�مها حاثاً عىل الرتكيز 
ع�ىل قضاي�ا الفس�اد الك�رى دون إهم�ال 
م�ا دونه�ا«. واكد الس�اعدي خ�الل زيارته 
التفقديَّ�ة ملديريَّات ومكات�ب تحقيق الهيئة 
ونين�وى،  وكرك�وك  دي�اىل  محافظ�ات  يف 

ع�ىل أهميَّ�ة املحافظة ع�ىل مهنيَّ�ة الهيئة 
واس�تقالليَّها والن�أي عن كل ما من ش�أنه 
الخ�وض بمج�االٍت بعيدٍة ع�ن اختصاصها 
الح�رصيِّ ال�ذي ح�دَّدُه القان�ون »ولطاملا 
حرص�ت عىل ذل�ك«، الفتاً اىل أهميَّة س�لوك 
ة واملوضوعيَّ�ة يف العمل والحذر  س�بيل الدقَّ
من اس�تغالل البعض لعمل الهيئة، والسيما 
اً عن  قبل موع�د االنتخابات القادم�ة، ُمعرِّ
ثقته العالي�ة بمالكات الهيئ�ة التي نجحت 
يف إثبات الحياد واالستقالليَّة يف مواقف عدَّة 

خالل سنوات عملها. 
ونبَّ�ه إىل أن من أولويَّات عملن�ا خالل األيام 
سات الدولة، السيما  القادمة الولوج إىل ُمؤسَّ
الخدميَّة منها، والعمل ميدانياً؛ من أجل منع 
حاالت الرش�وة واالبتزاز، وعرقلة الخدمات 
املُقدَّم�ة للُمواطن�ني، داعي�ًا إىل فت�ح أبواب 
الهيئ�ة كاف�ة أم�ام الجميع م�ن ُمواطنني 

فني نزيهني، وتحفيزهم وتش�جيعهم  وُموظَّ
عىل اإلبالغ عن حاالت الفساد.

وح�ثَّ عىل رضورة ُمواصل�ة العمل  بمهنيٍَّة 
عاليٍة، واس�تثمار التصاع�د يف وترية العمل 
الذي تش�هده أغل�ب مفاص�ل الهيئة والذي 
ظهر جلياً من خالل عمليَّات الضبظ بالجرم 
املش�هود التي تنال استحس�ان الجميع، وال 
سيما املواطنني، داعياً إىل توفري السبل لجعل 
داً  الهيئ�ة مص�در اطمئن�ان الجمي�ع، ُمؤكِّ
س�ات، وال  رضورة الرتكي�ز ع�ىل عمل املُؤسَّ
س�يما الخدميَّ�ة منها؛ كونها ذات مس�اٍس 
ُمبارٍش بحياة املواطنني، ُمشدِّداً عىل رضورة 
ُمراقب�ة أث�ر اإلنف�اق الحكوم�يِّ ع�ىل تل�ك 

سات. املُؤسَّ
من جهت�ه، حثَّ املدير الع�ام لدائرة الوقاية 
ُمديريَّ�ات ومكات�ب التحقيق التي ش�ملتها 
الزيارة عىل أهميَّة االرتقاء بُمستوى التقارير 

س�ات  �ة بُمراقبة ُمس�توى أداءاملُؤسَّ الخاصَّ
الحكوميَّة، واالبتعاد عن الروتني فيها، ُمنّبهاً 
سات يف املُحافظات عىل  إىل أهميَّة حث املُؤسَّ
�ة املاليَّة،  االس�تجابة لتقاري�ر كش�ف الذمَّ
الس�لوك  الئح�ة  ع�ىل  ُموظفيه�ا  وإط�الع 
س�ات عىل  وتوقيعه�ا، وتش�جيع تلك املُؤسَّ
العمل برنامج الشفافية وحماية املال العام 

الذي أطلقته الهيئة.
فيما طالب املدي�ر العامُّ لدائرة العالقات مع 
مات غري الحكوميَّ�ة مالكات الهيئة يف  املُنظَّ
املديريَّ�ات واملكات�ب التي ش�هدتها الزيارة 
ب�رضورة العم�ل ع�ىل توطيد ثق�ة املواطن 
سات  بالجهات الرقابيَّة، وتعزيز ثقته بُمؤسَّ
يف  الفاعل�ة  املش�اركة  ع�ىل  الدولة،وحث�ه 
االس�تبانة الخاصة بقياس مدركات الرشوة 
سات الحكوميَّة، ُمؤّكداً أنَّ ُمخرجات  يف املُؤسَّ
عمل االس�تبانة تعكس بش�كٍل فاعٍل وجهة 

نظر املواطن عن ُمس�توى الخدمات املُقدَّمة 
سات الحكوميَّة، وتمدُّ جسور  من قبل املُؤسَّ

الثقة بينه وبني الهيئة.
ل�ًة  ديَّ�ة ُمكمِّ وتأت�ي ه�ذه الزي�ارات التفقُّ
لسلسٍة من الزيارات شملت معظم مديريَّات 
ومكاتب تحقيق الهيئة .. دعا خاللها رئيس 
الهيئ�ة إىل رسع�ة تنفيذ اس�رتاتيجيَّة عمل 
الهيئ�ة الداعي�ة إىل تصعي�د وت�رية عمليَّات 
الضبط بالجرم املش�هود، والعم�ل بفعاليٍة 
وبروح الفري�ق الواحد تحت مظلة القضاء، 
والولوج إىل العمل امليدانيِّ من خالل الحضور 
س�ات الدولة، ال س�يما  الدائ�م داخ�ل ُمؤسَّ
الخدميَّة منها، واستشعار حاجات املُواطن، 
والتفاعل املبارش مع األزمات التي قد تطرأ، 
وعزل الفاسدين الذين يحاولون ُمساومتهم 
أو ابتزازهم، ويحولون دون إيصال الخدمات 

الفضىل لهم«.

رئيس هيأة النزاهة: سنلج إىل املؤسسات ملنع الرشوة واإلبتزاز
حث على الرتكيز على قضايا الفساد الكربى والصغرى

        بغداد / المستقبل العراقي

لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  ب�ارشاف 
الرشطة الفريق عم�اد محمد محمود، القت 
الق�وات االمنية، أمس الثالث�اء، القبض عىل 
عدد من مروجي املخدرات يف البرصة واملثنى 

وميسان.
وذكرت وزارة الداخلية، يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، انه »القي القبض عىل 
متهمني مطلوب�ني قضائيا برتويج املخدرات 
يف مناط�ق متفرق�ة باملحافظ�ة، وأن�ه بعد 
توفر معلومات حول املتهمني، وبعد التحري 
وجمع املعلومات تم تحدي�د األهداف وإلقاء 
القب�ض عليهم�ا وضب�ط بحوزتهم�ا مواد 

مخدرة، وأدوات تعاطي املخدرات«.
واضافت« كما ألقت شعبة مكافحة مخدرات 
الس�ماوة التابعة اىل قسم مكافحة املخدرات 

واملؤثرات العقلية يف املثنى القبض عىل أربعة 
متهم�ني  بني متعاط�ي، ومتاج�ر بالحبوب 

املخدرة.
ايضاً تمكنت مفارز قسم مكافحة املخدرات 
يف ميس�ان م�ن إلق�اء القبض ع�ىل متهمني 
اثن�ني يتاج�ران بامل�واد املخدرة، بع�د أن تم 
نصب كم�ني لهم�ا يف إحدى مناط�ق مدينة 

العمارة«. 
واش�ارت اىل انه« بعد اس�تحصال املوافقات 
األصولي�ة تمكنت املديرية م�ن إلقاء القبض 
عليهم�ا بالجرم املش�هود وبحوزتهما )250 
غراما( م�ن مادة الكريس�تال املخ�درة، مع 
ضبط س�الح ن�اري نوع مس�دس، حيث تم 
توقيف جمي�ع املتهم�ني يف املحافظات وفق 
أح�كام امل�ادة ) 28 ( م�ن قان�ون املخدرات 
واملؤث�رات العقلي�ة  لينالوا جزءه�م العادل 

وفق القانون«.

بحث وزير املالي�ة، عي عالوي، أمس 
الثالث�اء، م�ع الس�فري الرتك�ي ل�دى 
بغ�داد، التع�اون االقتص�ادي وامل�ايل 
ب�ني البلدي�ن.  وقالت املالي�ة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن عالوي »اس�تقبل الس�فري الرتكي 
الجديد لدى الع�راق عي رضا كوناي، 
حيث عّر عالوي عن امنياته للس�فري 
الرتكي بالتوفيق يف مهمته الجديدة يف 
العراق التي من شأنها تعزيز التعاون 

بني البلدين الجارين«.
وش�هد اللقاء، وفق البيان، »مناقشة 
مجم�ل القضايا يف مختل�ف املجاالت 
السيما املتعلقة بالجوانب االقتصادية 
»حرص�ه  ع�الوي،  واك�د  واملالي�ة«. 
الش�ديد عىل بناء افضل العالقات مع 
جمهوري�ة تركيا وتعزي�ز الرشاكة ملا 

فيها من مصلحة للبلدين«.

القوات األمنية تلقي القبض عىل مروجي خمدرات يف ثالث حمافظات 
باشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود اجتامع عراقي تركي: 

امللف االقتصادي عىل الطاولة

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنكر مجلس القضاء االعىل، أمس الثالثاء، االفعال غري الس�لمية التي 
قام بها البعض يف دار القضاء يف محافظة ذي قار.

وق�ال القضاء يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إنه »بتاريخ 
22/6/2021 ق�ام مجموعة م�ن املواطنني بالتظاهر امام مبنى رئاس�ة 
اس�تئناف ذي قار مقر رئاس�ة القض�اء يف املحافظ�ة وازاء ارصارهم عىل 
مقابل�ة رئي�س االس�تئناف لالس�تماع لوجهة نظره�م تم الس�ماح لهم 
بالدخول اىل املبنى واللقاء بهم يف مكتبه لغرض االستماع اىل مطالبهم بغية 

تنفيذ ما يمكن منها الداخلة ضمن اختصاص القضاء«.
وأض�اف البيان، »اال ان البعض منهم تجاوز بس�لوكه االس�لوب الس�لمي 
يف ط�رح املطالب وب�درت منهم الف�اظ وافعال ال تليق بم�ن لديه مطالب 
مرشوعة الس�يما وان القضاء هو مؤسسة مدنية واجبها تطبيق القانون 
عىل ما يعرض عليها من وقائع وادلة والقرارات التي تصدر من القضاء يف 
حال عدم القناعة بها يتم الطعن بها وفق القانون لدى جهات الطعن التي 
حددها القان�ون وليس من مهام القضاء القيام باعم�ال الجهات االمنية 
والتحقيقي�ة التابعة للس�لطة التنفيذي�ة التي تضطلع بموج�ب القانون 
بمهم�ة جم�ع االدلة وتعق�ب املتهمني بمختل�ف الجرائم للقب�ض عليهم 

وتقديمهم للقضاء«.
وب�ني، أن »اجراءات التحقيق واملحاكمات تخضع لتقدير القضاة عىل وفق 
ما يرس�مه القان�ون وليس عىل وفق تقدي�ر اطراف العالق�ة وتقيمهم ملا 

يقدم للقضاء«.
وتابع، »لذا يستنكر مجلس القضاء االعىل االفعال التي قام بها هذا البعض 
يف محافظ�ة ذي قار اليوم تج�اه دار القضاء يف املحافظ�ة وقد تم االيعاز 
اىل جهات التحقيق والجه�ات االمنية التخاذ االجراءات القانونية بحق كل 
م�ن خالف القان�ون بارتكاب هذه االفعال غري الحضاري�ة املدانة، ويدعو 
الجهات االمنية يف املحافظة للقيام بدورها يف حفظ امن مؤسسات الدولة 

ومنها القضاء من هذه الظواهر الشاذه عن املجتمع العراقي«.

جملس القضاء يستنكر »أحداثًا غري سلمية«
 يف دار تابعة له يف ذي قار

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة رشط�ة محافظة 
نين�وى، أمس الثالثاء، القبض عىل 
عنرصي�ن م�ن عصاب�ات داع�ش 

االرهابية يف مدينة املوصل.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»قوة مش�رتكة من مديرية رشطة 
الكرام�ة التابع�ة لقي�ادة رشط�ة 
اس�تخبارات  ومديري�ة  نين�وى 
ومكافح�ة اره�اب نين�وى وبن�اء 
عىل معلومات اس�تخبارية دقيقة، 

تمكن�ت م�ن الق�اء القب�ض عىل 
اثنني م�ن عنارص عصابات داعش 

االرهابية«.
هم�ا  »العنرصي�ن  أن  وتابع�ت، 
ا ح(  د م( و )ق م  كل م�ن )ر ي 
والل�ذان كانا يعمالن بصفة مقاتل 
فيما يس�مى )ديوان الجند( خالل 
ف�رتة س�يطرة داعش ع�ىل مدينة 

املوصل«. 
»ت�م  ان�ه  اىل،  املديري�ة  واش�ارت 
القب�ض عليهم�ا يف منطق�ة )حي 
االنتص�ار( يف الجانب االيرس ملدينة 

املوصل«.

رشطة نينوى تعلن االطاحة بعنرصين 
من »ديوان جند داعش« يف املوصل
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

      البصرة / صفاء الفريجي

كش�ف محاف�ظ الب�رة أس�عد العيداني، 
أم�س الثالث�اء، عن تفاصيل جديدة بش�أن 
إلق�اء القب�ض ع�ى 5 أف�راد م�ن أص�ل 7 
لرسق�ة  متخصص�ة  عصاب�ة  يش�كلون 
مح�ال الصرف�ة، مش�راً إىل أن اعتقاله�م 
ج�رى بعملية أمنية اش�ركت فيها مديرية 
مكافحة الجرائم وقوات »سوات« ومديرية 
االس�تخبارات باملحافظة، الفت�ًا إىل تواصل 
مط�اردة املتهمني االثنني اآلخرين وهما من 

محافظات الوسط.
وق�ال العيدان�ي إنه ت�م إلق�اء القبض عى 
الب�رة  م�ن  أفراده�ا  يتك�ون  عصاب�ة 
وميس�ان ولكن ل�م يت�م اإلع�الن يف وقتها 
وذلك لوجود عنري�ن آخرين لم يتم إلقاء 
القب�ض عليهم�ا يف محافظ�ات أخرى من 
وسط العراق واإلمس�اك بخمسة أشخاص 

وتسليمهم إىل الجهات األمنية املختصة.
العصاب�ة متكون�ة  أن  العيدان�ي  وأض�اف 

من 7 أش�خاص متهمني بثمانية أو تس�عة 
جرائ�م رسق�ة ملبال�غ مالي�ة كب�رة م�ن 
مح�الت الصرف�ة اعرفوا بكاف�ة عمليات 
الرسق�ة الت�ي قام�وا بتنفيذها ع�ن طريق 

فتح�ة بالجدار وقص قاص�ة األموال بمادة 
األوكس�جني وهو ما وثقت�ه كامرا املربد يف 

وقت سابق.
وأش�ار العيدان�ي إىل أن أحد أف�راد العصابة 

من محافظة ميس�ان والشخصني الهاربني 
من محافظات الوسط.

املعني�ني  كل  ش�هادة  أن  العيدان�ي  وب�ني 
بالقطاع األمني عى مستوى البلد والحكومة 
يف  األمني�ة  الق�وات  بمس�توى  يش�يدون 
محافظة البرة م�ن خالل ما يقومون به 
من إلقاء القبض عى عصابات كبرة وكذلك 
تعاون القوات فيما بينها يس�اهم بالقضاء 

عى الجريمة والحد منها إىل مستوًى عايل.
وأردف محاف�ظ البرة بالق�ول إن القوات 
األمنية استطاعت قبل أيام ضبط ما يقارب 
١٠ كيلو غرام من املخدرات وشارك يف العملية 
جه�از املخابرات يف أحد أقضي�ة املحافظة. 
وح�ول دع�م الق�وات األمني�ة باإلمكانيات 
اللوجس�تية وخصوصاً املطالبات املستمرة 
بم�روع الكام�رات، ق�ال العيدان�ي إن�ه 
كمحافظ يطالب به�ذا املروع أيضا حتى 

وإن انتقده البعض عى هذا الكالم.
وب�ني أن ه�ذا امل�روع أحي�ل يف ٢٠١٢ أو 
٢٠١٣ وتوق�ف املروع بس�بب ق�رار ٣٤7 

الذي ص�در بحكوم�ة العبادي مع اس�تالم 
الرك�ة مبل�غ ٩ ملي�ار م�ن قيم�ة العقد 

البالغة ١٤ مليار.
وأض�اف أن الحكوم�ة املحلي�ة وصل�ت إىل 
نتيج�ة ب�أن هناك ثغ�رة به�ذا العق�د وأن 
الكامرات التي س�لمت إىل قيادة الرطة يف 
حينها بغض النظر عن الذي قام باستالمها 
وأن الثغ�رة تكم�ن ب�أن املنص�وص عليها 
بالعق�د أن تظهر الكام�رات أرقام لوحات 

العجالت وكذلك وجه السائق.
وأك�د لجوء الحكومة املحلية إىل القضاء من 
اجل س�حب العمل م�ن الرك�ة واملطالبة 
بم�روع  الب�دء  يمك�ن  وال  بالتعوي�ض 
كام�رات جديد إال بعد االنتهاء من املروع 

القديم.
وتابع بالقول بأنه س�يتم اإلعالن عن نصب 
ع�ر كام�رات يف مناطق مح�ددة وتكون 
كام�رات متحركة أس�وة بال�دول املتقدمة 
نس�تطيع االس�تفادة منه�ا بالعدي�د م�ن 

القضايا األمنية.

      بغداد / عامر عبد العزيز

أعلن�ت وزارة التج�ارة، انه�ا س�تطلق برنامج الس�لة 
الغذائي�ة ب� 7 مف�ردات يف البطاقة التموينية يف ش�هر 

تموز املقبل.
وقال املتحدث باسم الوزارة، محمد حنون ان »موضوع 
زي�ادة او تقليل املبلغ الكايل للف�رد الواحد عن مفردات 
البطاق�ة التموينية غ�ر معني بيه املواط�ن« مبينا ان 
»موضوع الس�لة الغذائية مهم ج�داً وهو تطور نوعي 
وكمي بنظام البطاقة التموينية التي تحولت اىل الس�لة 
الغذائية حيث كانت ٤ مفردات وستكون اآلن 7 مفردات 

بعد إضافة البقوليات بشقيها ومعجون الطماطم«. 
ولفت اىل انه »وبعد دعم رئيس مجلس الوزراء للبطاقة 
التمويني�ة اليوم نح�ن باتجاه اس�تقرارها ويف مطلع 
تموز املقبل سوف يشهد اإلحتفال الكبر بإطالق السلة 
الغذائية وتوزيع املفردات ال�7 عى املواطنني املشمولني 
بالبطاقة التموينية وس�وف تختلف م�ن حيث الكمية 
والنوعية وه�ي من النوعيات الجيدة« مبينا ان »اليشء 
الجديد يف الس�لة الغذائية ان القطاع الخاص يس�تورد 

فقط وزارة تجارة تدقق وتراقب وتجهز«. 
واش�ار حنون اىل ان »مجلس الوزراء أح�ال التعاقد اىل 
القطاع الخاص وبالتايل ملف الفس�اد يف وزارة التجارة 

يف ه�ذا الق�رار تم طي صفحت�ه بالكام�ل ونتأمل بهذا 
الجان�ب الرقابة الش�عبية من خالل وجه�اء ومخاتر 
املح�الت والنواح�ي واالقضية« مش�را اىل ان »املواطن 
اليوم أمام مس�ؤولية كب�رة يف مراقبة م�اذا يجهز به 

الوكيل«. 
وأكد ان »الس�لة الغذائية تتطلب تظافر كل الجهود من 
مواطنني وإعالم الوزارة من أجل إيصال كافة مفرداتها 

ألبناء الشعب«.
اعل�ن وزير التجارة عن اطالق دفع�ة ١٠٠ مليار دينار 

من اقيام الحنطة املسوقة  ملوسم ٢٠٢١ . 
مؤكدا ان�ه تنفيذا لتوجيهات رئي�س الوزراء مصطفى 

الكاظمي والتعاون والتنسيق بني وزارة املالية والتجارة 
ت�م تامني اط�الق مبل�غ ١٠٠ ملي�ار دينار لتس�ديدها 
ملسوقي  الحنطة لهذا العام وحسب السياقات املعمول 

بها بالركة العامة لتجارة الحبوب . 
ولف�ت الجب�وري أن »املبل�غ س�يوزع ع�ى الفالح�ني 
واملسوقني بعد التدقيق من قبل دائرة  الرقابة التجارية 
املالية وحس�ب خطة وضعتها الرك�ة العامة لتجارة 

الحبوب ووفق جداول خاصة وضعت لهذا املوضوع . 
و اش�ار الوزي�ر، اىل ان »وزارة التج�ارة دفع�ت كام�ل 
مس�تحقات الفالحني واملزارعني واملس�وقني ملحصول 

الحنطة يف محافظات البالد لعام ٢٠٢٠.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعرب�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ع�ن أملها 
بإقبال املواطنني بش�كل أكرب ع�ى التطعيم 
باللقاحات املضادة لفروس كورونا. وقالت 
عضو الفريق االعالمي يف الوزارة، ربى فالح 
ان »عدم إلتزام املواطنني باإلجراءات الوقائية 
وأيض�اً ع�دم أخذ اللق�اح ي�ؤدي اىل الزيادة 
بأعداد اإلصابات بالوب�اء ويف حال التزامهم 
باإلجراءات وأخذ اللقاح فاننا سنش�هد قلة 
بأع�داد االصابات وس�ينعكس ذل�ك إيجابياً 
عى الوضع الوبائي«.  وأضافت »بشكل عام 
املوقف يعتم�د عى اإللتزام« مش�رة اىل انه 
»ويف وبداية ش�هر تموز ستتضاعف كميات 

اللق�اح عن الكمي�ات الحالي�ة لتلقيح أكرب 
ع�دد من املواطن�ني ونأمل ان ي�زداد اإلقبال 
عليه�ا«. وبين�ت ف�الح ان »وزارة الصح�ة 
وضع�ت خط�ة لتوس�يع املراك�ز الخاص�ة 
ب�رف اللق�اح لتس�هيل عملي�ة التطعيم 
وكل حس�ب محل س�كنه لتقليل الزخم عى 
املستشفيات« مش�رة اىل ان »نسب املتلقني 
للق�اح عى الرغ�م ان األعداد جي�دة مقارنة 
بالفرة املاضية لكن مازالت ليست بمستوى 
الطموح«.  وتابعت »بالنسبة لقرارات حظر 
التجوال الجزئي او تقليصه او فرض الحظر 
الش�امل ه�ذا كل�ه م�ن صالحي�ات اللجنة 
العلي�ا للصحة والس�المة الوطنية وهي من 
تق�رر ذل�ك«.  ونوه�ت ف�الح اىل ان »الوقت 

م�ازال مبك�راً لتقي�م الوض�ع الوبائ�ي مع 
أع�داد االصابات املوجودة الت�ي تراوح بني 
٤ االف اىل 5 االف إصاب�ة يومي�ًا وه�ذا دليل 
ع�ى ان الف�روس والخطر م�ازال موجوداً 
ونحتاج لفرة طويلة لتقيم الوضع الوبائي 
بش�كل ع�ام«.  وأك�دت »نحت�اج اىل نس�بة 
تطعيم أكثر م�ن 6٠% من املجتمع لنصل اىل 
املناعة املجتمعية الت�ي ممكن بعدها تقليل 
االج�راءات املفروض�ة عى املواط�ن وعودة 
الحياة اىل طبيعتها كم�ا كانت«.  وأوضحت 
ان »تس�هيل عملية أخذ اللقاح وتلقيح أكرب 
عدد من مواطنني س�يكرس سلس�لة انتشار 
الوب�اء وتفش�يه ومن�ع دخول أي س�الالت 

وتحورات أخرى اىل البالد«. 

حتدث عن تفاصيل جديدة بشأن اإلطاحة بعصابة سرقت حمال الصريفة

حمافظ البرصة يكشف عن مرشوع لنرش »كامريات متحركة« يف املحافظة

التجارة تعلن حتول البطاقة التموينية اىل سلة غذائية: اإلطالق يف متوز

وزارة الصحة تضع أملها باملواطنني لتلقي اللقاح: عدم التعطيم يزيد اإلصابات

أطلقت 100 مليار دينار من مستحقات مسوقي احلنطة

حمافظة بغداد: نتجه اىل االقرتاض
 إلكامل »مشاريع كبرية«

        بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

اك�د محافظ بغداد محم�د جابر العطا، أمس الثالث�اء، أن املحافظة لديها 
مش�اريع كبرة وسراتيجية بقطاعات مختلفة من ماء ومجاٍر ومشاريع 

سكنية، وال يمكن تمويلها سوى من خالل االقراض.
وقال العطا يف بيان املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن “املحافظة لم تحدد 
الية نهائي�ة لالقراض الن املوضوع يعتمد عى طبيعة كل مروع وحجم 
تمويله، اذ إنَّ املش�اريع الكبرة اما أْن تحال عى االستثمار او يتم تمويلها 

من خالل القروض”.
ويف م�ا يتعل�ق بميزانية تنمي�ة االقاليم، اوضح املحافظ أن�ه “ال يمكن أن 
تمول املش�اريع الكبرة، وبالتايل فان االقراض يمثل الحل االنس�ب البديل 

عن توقف املشاريع”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الحكومة املحلية عن وضع اللمس�ات االخرة الفتتاح 
مروع منظومة ال�� ) داتا سنر ( لديوان محافظة البرة 
، والدوائر املرتبطة باملحافظة  ، والذي سيجمع كافة البيانات 

وجداول املشاريع وغرها من املعلومات االخرى«. 
وق�ال النائ�ب االول ملحافظ البرة املهن�دس ، محمد طاهر 
التميمي ،  يف تريح صحفي عن عقده اجتماعا اويل لعرض 
ماقام�ت به الحكومة املحلية يف البرة من انش�اء منظومة 
ال��� ) داتا س�نر ( وف�ق الية س�تعمل عى ارش�فة امللفات 
والكت�ب الرس�مية داخل دي�وان محافظة الب�رة  ومراقبة 

مراحل تنفيذ املشاريع ونسب انجازها ، 
 واض�اف املهندس التميم�ي ان« هذه املنظوم�ة وبما تمتاز 

بها من تقنية ستعمل عى كل املحافظة ، والدوائر املرتبطة ، 
وغر املرتبطة باملحافظة ، موضحا ان« تقنية هذه املنظومة 
س�يتم ربطها مس�تقبال مع االجهزة االمنية يف مديرية قيادة 

الرطة ، ومديرية املرور ، وكذلك مع بقية الدوائر املعنية«.
 ووص�ف التميمي هذا املروع عى الصعي�د التقني املتطور 
ال�ذي انجزت�ه الحكومة املحلي�ة بالبرة بالنقل�ة النوعية ، 

واالول من نوعه الذي تشهدها محافظة البرة«.
 ولفت نائب املحافظ ان�ه باالمكان ربط دوائر الدولة بديوان 
املحافظة ، وبعدها ربط )داتا س�نر ( م�ع كافة محافظات 

العراق ، وكذلك مع الحكومة االتحادية يف املستقبل«.
واكد التميمي ان«هذه الخطوة قد قامت بها الكثر من الدول 
املتط�ورة ، وبدأت بالعمل بالش�كل الصحيح ومنظم لجميع 

دوائر الدولة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت مديرية امل�رور ال���������عامة، 
عى دع�����وات ومناشدات لتخفيض 

أو إلغاء الغرامات والرسوم.
وذكر بيان لها، تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه، انه« نظراً لكثرة املناشدات 
اىل مديريتن�ا ع�رب مواق�ع  الت�ي ت�رد 

التواص�ل االجتماع�ي ح�ول تخفي�ض 
مبلغ الغرامات او الرس�وم«، مبيناً ان« 
جمي�ع الرس�وم و الغرام�ات مرع�ة 
بقوانني ال دخ�ل ملديرية املرور بالغائها 

او تخفيضها ».
واوضح�ت ان« عم�ل مديري�ة امل�رور 
تنفيذي واي تنفيذ القوانني والتعليمات 

التي تصدر من الجهات التريعية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اقرح�ت لجن�ة الربية النيابي�ة، أم�س الثالثاء، ب�دء العام 
ال�درايس الجديد يف منتصف أيلول الق�ادم، فيما أكدت وجود 

خطة لتطعيم الطلبة فوق ١8 عاماً ضد فروس كورونا.
ونقل�ت وكال�ة األنب�اء الرس�مية، ع�ن رئي�س اللجنة قيص 

الي�ارسي، عن لجنته »ش�ددت ع�ى رضورة أن يكون الدوام 
حضوري�اً يف الع�ام املقب�ل لكاف�ة املراحل، يف حال اس�تمرار 
ع�دد اإلصابات به�ذا الوضع، م�ع اإلقبال ع�ى التلقيح ضد 
ف�روس كورونا«. وأضاف اليارسي، ان »وزارة الصحة لديها 
خطة  لتلقيح الطلبة فوق س�ن ١8 عام�اً إضافة اىل الكوادر 
التعليمي�ة والتدريس�ية«، مبين�اً ان »اجتماع�اً س�يعقد بعد 

انتهاء امتحان�ات املرحلة االعدادية لتحديد موعد بداية العام 
الدرايس الجديد«. ولفت غى أن »لجنة الربية النيابية ترى أن 

يبدأ العام الدرايس يف منتصف شهر أيلول القادم«.
ويف وقت س�ابق، ق�ال وكي�ل وزارة الربية ف�الح القييس إن 
الع�ام الدرايس الجدي�د س�يبدأ يف تري�ن األول املقبل، وفق 

املخطط له.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرف الرافدين، أمس الثالثاء، عن مدة تسديد قروض 
التمويل للطلبة واألستاذة والباحثني يف الدراسات العليا.

وذك�ر املكت�ب اإلعالمي للم�رف يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »م�رف الرافدي�ن ح�دد م�دة 
تس�ديد قروض التمويل والبحوث العلمية للطلبة واالساتذة 

العراقي�ة  الجامع�ات  يف  العلي�ا  الدراس�ات  يف  والباحث�ني 
الحكومية والجامعات االهلي�ة التابعة لوزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي«.  
وق�ال، ان«م�دة تس�ديد ق�رض 5 مالي�ني دينار ح�ددت يف 
س�نتان«، داعيا،«الطلبة اىل تقديم الوثائق املصدقة من قبل 
طالب الق�رض تثبت قيامه بالدراس�ات العليا يف الجامعات 

ويتم التأكد من صحة صدورها من قبل املرف«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العدل، أمس الثالثاء، 
عن افتت�اح مجمع الدوائر العدلية 
يف محافظة  الديوانية، فيما أشارت 
إىل أن ذل�ك املجمع س�يقدم أفضل 

الخدمات. 
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه 
إن وزيره�ا »س�االر عبد الس�تار 
الي�وم  الثالث�اء،  افتت�ح،  محم�د 
مجمع الدوائر العدلية يف محافظة 
الديواني�ة، وال�ذي يض�م  املجم�ع 
دوائ�ر الكات�ب العدل والتس�جيل 
العق�اري والتنفي�ذ والقارصي�ن، 
 ويأتي ه�ذا االفتتاح لتقليل العبء 
عن كاهل املواطن وتسهيل عملية 
املعام�الت ومتابعتها   إنجاز كافة 
بش�كل أفضل، بحض�ور محافظ 

  الديوانية«.
واكد الوزير، خالل حفل االفتتاح، 
أن »ه�ذا املجم�ع يع�د  واح�د من 
الت�ي تقدمه�ا  سلس�لة األعم�ال 
وزارة الع�دل اىل املواطن�ني  لتقديم 
أفض�ل الخدم�ات لهم م�ن خالل 
تبس�يط االج�راءات لتمك�ني من 
 إنجاز معامالته�م خدمة للصالح 
العام، مشراً إىل ان  الوزارة اتخذت 
طريق�اً نح�و التق�دم والتطوي�ر 
املس�تمر لتقديم افض�ل  الخدمات 
بعد ما كان مجمع الدوائر العدلية 
يف املحافظ�ة متوقفاً  للعمل للفرة 
وجيزة حيث تم تنفيذ اعادة العمل 
بجه�ود حثيث�ة  وافتتاح�ه خدمة 

الهايل املحافظة«.
وأش�ار إىل ان »الوزارة مستمرة يف 
خططه�ا من  اجل بن�اء  املجمعات 
يف كافة املحافظات املتبقية بهدف 
تخفيف  زخم  املعام�الت الحاصلة 
النم�و  معدال�ت  ذات  املناط�ق  يف 

السكانية «.

النائب االول ملحافظ البرصة: نضع اللمسات االخرية الفتتاح 
مرشوع منظومة )داتا سنرت( 

املرور ترد عىل ختفيض أو إلغاء الغرامات والرسوم: القانون حددها

الرتبية الربملانية تقرتح »موعدًا مبكرًا« للعام الدرايس وخطة لتلقيح »الطلبة البالغني« 

الرافدين حيدد مدة تسديد قروض التمويل للطلبة واألساتذة الباحثني

العدل تفتتح 
جممع دوائر عدلية 

يف الديوانية.. 
وتؤكد: سيقدم أفضل 

اخلدمات

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س لجنة مراقب�ة الربنامج الحكوم�ي والتخطيط االس�راتيجي 
النيابي�ة، حازم الخال�دي، أمس الثالثاء، مجلس الن�واب إىل تريع قانون 

التعليم املوازي و تخفيض األجور العالية املفروضة عى الطالب. 
وق�ال الخال�دي يف مؤتمر صحايف، »ندعو مجلس الن�واب لالرساع بتريع 
قان�ون التعليم امل�وازي و تخفيض األجور العالي�ة املفروضة عى الطالب 
امللتحق�ني به�ذا النوع م�ن التعليم حيث فرض�ت املع�دالت املرتفعة التي 
تحقق�ت يف األعوام الس�ابقة اىل تحّول الكثر من الطلب�ة إىل نظام التعليم 
امل�وازي ليتمكن�وا م�ن االلتح�اق باالختصاص�ات الطبية و الهندس�ية و 

فروعها«.
وأض�اف، أن »أجور نظام التعليم املوازي تبل�غ يف بعض االحيان إثنا عر 
مليون دينار للس�نة الواحدة وهي مبالغ باهض�ة ومقاربة ألجور التعليم 
األه�ي ل�ذا ندعو ل�إرساع بإقرار قان�ون التعلي�م املوازي وإلغ�اء األجور 
املفروضة عى الطلبة خالل الس�نة الحالية وحتى الروع بإقرار القانون 

أو التوجه لجعلها أجور رمزية منصفة لذوي الدخل املحدود«.
وطالب، وزارة الربية »باإلرساع بإلغاء نظام التطبيقي واالحيائي الخاص 
بالدراس�ة اإلعدادي�ة اذ ان ه�ذا النظام ادى اىل ان يتج�ه الطلبة اىل التعليم 
امل�وازي ، س�يما مع ق�رار الربملان الس�ابق والق�ايض بإلغاء ه�ذا النظام 

املجحف بحق الطلبة و وأولياء االمور يف ذات الوقت«.

        نينوى / مروان ناظم

أعلن�ت هيئة النزاهة االتحاديَّ�ة، أمس الثالثاء، ضب�ط »معاون صيديل« يف 
إحدى املستشفيات الحكوميَّة الخاصة بمعالجة املصابني بفايروس كورونا؛ 
إلقدامه عى اختالس حقن خاصة بعالج املصابني بهذا املرض.وذكرت دائرة 
التحقيق�ات يف الهيئ�ة، يف بيان، أن »فريق عمٍل م�ن مديريَّة تحقيق الهيئة 
ن من ضبط أحد العاملني يف  مستش�فى الش�فاء  يف محافظ�ة نين�وى تمكَّ
الخ�اص بمعالج�ة مرىض كورون�ا يف املحافظة، الختالس�ه حقن�ًا خاصة 
بمعالجة املصابني بهذا املرىض س�عر الواح�دة يبلغ  )٣٠٠( دوالر أمريكي،  
وقيمته�ا اإلجماليَّ�ة )١78,٠8٠,٠٠٠( ملي�ون دينار«.وبين�ت أن »الفريق 
�ن أيضاً من ضب�ط  )٤٢٤( حقن�ة يف دار املتهم وم�واد طبيَّة أخرى«،  تمكَّ
الفتًة إىل أن »التحقيقات األوليَّة مع املتهم وتدوين أقواله كشفت  أن الحقن 
املضبوطة يف منزل املتهم ليس�ت الحقن األصليَّة املختلس�ة من قبله، وإنما 
هي حقن غر أصليَّة املنش�أ وغر معتمدة من قبل وزارة الصحة«. ونبهت 
ع�ى أن »س�عرها يف األس�واق املحليَّة يبل�غ  )5٠( دوالراً،  كان ينوي املتهم 
إعادتها إىل املستش�فى؛ بغية س�د النقص الحاصل بذمته جراء اختالس�ه 
َف بها يف األسواق، مبينًة بأن الحقن األصليَّة  للحقن األصليَّة؛ كونه قد َتَرَّ

مخصصة لوزارة الصحة العراقيَّة ويمنع تداولها بالصيدليات املحليَّة«.

جلنة برملانية تطالب بإلغاء »التطبيقي واإلحيائي« 
وترشيع قانون يتعلق بالتعليم

النزاهة: ضبط متهاًم اختلس 424 حقنة 
خاصة بمرضى »كورونا« يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرف الرش�يد، أم�س الثالث�اء، عن مبارشت�ه باط�الق التطبيق 
الخاص بسلف املستفيدين)ضحايا االرهاب والسجناء السياسني ( وكذلك 
واالس�اتذة التدريس�ني يف الجامع�ات واملعاه�د  الحكومي�ة والغاء رشط 

الكفيل.  
واوض�ح املكتب االعالم�ي ان التقديم يت�م من خالل الدخ�ول عى الرابط 
الخ�اص بامل�رف    واضاف ان املنح يتم خالل )7٢( س�اعة من دون اي 

مراجعة.

الرشيد يطلق التطبيق اخلاص بسلف 
املستفيدين واالساتذة التدريسني 

        بغداد / المستقبل العراقي

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أعلن�ت 
االجتماعية، أم�س الثالثاء، إطالق 
الدفعة السادس�ة م�ن راتب املعني 

املتفرغ لشهر حزيران.
وق�ال رئي�س هيئ�ة رعاي�ة ذوي 
الخاص�ة  واالحتياج�ات  االعاق�ة 
اللطي�ف  عب�د  عص�ام  بال�وزارة 
التميم�ي، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه انه »تم إطالق 
الدفعة السادس�ة م�ن راتب املعني 
املتف�رغ لش�هر حزي�ران يف بغداد 
الي�وم  ه�ذا  مس�اء  واملحافظ�ات 

الثالثاء«، مبيناً أن »ذلك جاء تنفيذا 
لتوجيه�ات وزير العمل والش�ؤون 

االجتماعية عادل الركابي«. 
واضاف التميمي ان »الهيئة أكملت 
جميع االج�راءات املتعلقة بإطالق 
رات�ب املع�ني املتفرغ للمس�تلمني 
س�ابقا، باس�تثناء الذين اس�تلموا 
رواتب املراكم نتيجة خطأ حسابي 
ولم يتم اسرجاعها«، مشرا اىل ان 
»الهيأة س�توقف راتبه�م احرازيا 

لحني اسرجاع املبالغ كاملة«.
ودع�ا اىل »التوج�ه ملناف�ذ الرف 
الستالم املس�تحقات املالية للدفعة 

السادسة«.

العمل تعلن إطالق الدفعة السادسة من راتب 
املعني املتفرغ لشهر حزيران
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 
Public Tender Announcement for Tender No: 013-PC-20-EBS (2nd Round) 

Provision of 7000m VAM TOP Tubing for EBS Oilfield 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

 

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

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

Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of 7000m VAM TOP Tubing for EBS Oilfield 

Tender No.: 013-PC-20-EBS (2nd Round) 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the SECOND time. All the specialist 

companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P 

Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures 

mentioned below. 

Part One: Scope of work 

To seek ONE contractor to provide tubing for EBS oilfield, Origin of manufacturing and raw materials should be USA, Canada, 

Japan or Western Europe. Estimated quantity and brief description as below: 
 

S.NO 
Tubing  

Size Grade Weight (ppf) Connection Length (m) m 
1 3 1/2" N80 10.2 VAM TOP 9.3-9.8(R2) 7,000 

The detailed information should strictly comply with the ITB documents. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Yang Guang 

yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company. 

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  

1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the 

tender submission deadline 16:00 PM, 19th 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 mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

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

compiled). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

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

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

information should be clearly mentioned on the envelope. 

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

Dept. not less than 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and Ms. Bao Xiaofang 

baoxiaofang@ebspetroleum.com . 

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

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

اىل الرشكاء الذي ال حيرضون / 
منتظر عبد الكاظم عباس و سعيد جواد عبد 

توجب عليكم الحضور اىل صندوق االسكان العراقي 
ف�رع النج�ف وذلك ال قرارك�م باملوافق�ة عىل قيام 
رشيككم بالبناء عىل القطعة املرقمة 5248 / 3 حي 
العسكري وبعكسه سيتم  اصدار القرض خالل فرتة 

عرشة ايام وفقاً للضوابط  الالزمة. 

طالب القرض / اصيل غانم محزه
اعالن مناقصة رقم )2021/17( 

م/ نقل وتفريغ الطحني يف حمافظة بابل
1� يرس )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب( ان تعلن وللمرة ) االوىل ( عن مناقصة ل� ) نقل وتفريغ الطحني يف محافظة 

بابل(
 تتوف�ر لدى )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن )املوازنة االتحادية( وينوي اس�تخدام جزء 

منها لتنفيذ الخدمات نقل وتفريغ الطحني يف محافظة بابل
2  �بأم�كان مقدم�ي العطاء الراغبني رشاء وثائ�ق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طل�ب تحريري اىل  )الرشكة 
العام�ة لتصنيع الحبوب / القس�م القانون�ي( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة )1000000 مليون 
دين�ار ( بموجب صك مصدق من احد املصارف الحكومية بام�كان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من 

املعلومات مراجعة العنوان املبني يف اعاله
3 � تسلم العطاءات اىل العنوان االتي :  )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد 
/ ساحة عدن / مدخل مدينة الحرية ( يف املوعد املحدد  )اقصاه الساعة العارشة صباحا من  يوم 2021/7/13 حسب 

توقيت مدينة بغداد ( 
وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 

يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان 
)ترسي كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 يف كل ما لم يرد به نص يف هذا 

االعالن او يتعارض معها يف املضمون (
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل :

1� شهادة  تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة  عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات 
2 � التأمينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ )55625319( خمس�ة وخمس�ون مليون وس�تمائة 
وخمس�ة وعرشون الف وثالثمائة وتس�عة عرش دينار التي تمثل 3% من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة 
ومح�رر الم�ر الرشكة من قبل املناقص حرصا او من يخوله قانونا ع�ىل ان ال تقل نفاذيته )35( يوم من تاريخ انتهاء 

نفاذية العطاء البالغة 120 مائة وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء
3 � كت�اب ع�دم ممانعة من الدخول يف املناقصات من الهيئة العام�ة للرضائب لعام 2021 ومعنون اىل الرشكة العامة 

لتصنيع الحبوب حرصا )عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته( 
4 � وص�ل رشاء رشوط املناقص�ة 

5  � تقديم اعمال مماثلة 
6  � س�نويات س�يارات حمل عدد )20( س�يارة ال تقل حمولتها عن 16 طن تكون بأسم الرشكة مقدمة العطاء او اي 
من املساهمني عىل ان تدرج الحمولة ضمن السنوية 16 طن او اكثر وكونها حمل وليس قالب  او حوضية حيث تمثل 
مثل هذه الس�يارات ويف حالة تقديم اكثر من العدد يؤخذ حسب التسلسل املكتوب يف التندر واملطلوب تقديمها وتهمل 

االخرية
7 � يف حال�ة تقدي�م وثائ�ق مصورة )مستنس�خة( يجب ان تكون مصدق�ة ومختومة طبق االصل م�ن جهة االصدار 
اما بخصوص املستمس�كات الثبوتية )البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ، ش�هادة الجنس�ية  ، بطاقة الس�كن 

وغريه�ا( تت�م مطابقته�ا م�ع االص�ل عن�د االحال�ة
8  � يت�م انعق�اد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف هذه املناقصات يف الس�اعة العارشة صباحا 

حس�ب توقيت بغداد من يوم 2021/7/6 يف مقر الرشكة / القس�م القانوني 
9 �  يف حال مصادفة يوم  غلق املناقصة  عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم  وفتح العطاءات 

مالحظة ))الكلفة التخمينية كما يف الجدول املرفق((

اثري داود سلامن
املدير العام ورئيس جملس االدارة وكالة  

http:www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

الكمية الشهرية  / 
كيس  الفقرة العاملة ت

360 ثالثمائة 
وستون دينار

نقل وتفريغ الطحين في محافظة بابل / المركز ويشمل )نادر ـ حي الزهراء ـ 
الرشيدية ـ الغليس ـ الويسية ـ العيفار ـ باب المشهد ـ المهدية ـ الطاق ـ الجباويين ـ 
الجامعيين ـ الشاوي ـ جبران ـ الطهمازية ـ سنجار ـ عنانة ـ حي االمام ـ المحاربين 
ـ الثورة ـ الكرامة ـ المهندسين ـ حي الحكام ـ سيف سعد ـ سوق العمار ـ البو عليان 

ـ البكرلي ـ وردية خارج ـ حي بابل ـ االسكان ـ شارع 40ـ الجمعية ـ مصطفى 
راغب ـ القاضية ـ حي الحسين  الطيارة ـ التعيس ـ االبراهيمية السياحي ـ النخيلة 

الغربية ـ الجمجمة ـ المسيب ـ الكفل ـ جرف الصخر ( 

1

415 اربعمائة 
وخمسة عشر دينار 

نقل وتفريغ الطحين في محافظة بابل /االقضية والنواحي وتشمل ) السدة ـ 
الهاشمية ـ المحاويل ـ النيل ـ القاسم ـ القرى التابعة للقاسم ـ ابي غرق ـ المدحتية (  2

460 اربعمائة 
وستون دينار 

نقل وتفريغ الطحين في محافظة بابل /االطراف وتشمل ) الشوملي ـ الطليعة ـ 
المشروع ـ راس المشروع ـ االسكندرية (  3

وزارة الداخلية 
مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة 
مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة 

صالح الدين 
قسم شؤون األحوال املدنية

العدد: ج - ص/ 4221 
التاريخ 2021/4/26

م/ اعالم
ق�دم املواط�ن )ع�دي إبراهي�م محم�د( طلب�اً 
يروم في�ه تس�جيل اللق�ب وجعل�ه )الطائي( 
بدالً م�ن )فراغ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل )10( يوماً من تاريخ نرش 
اإلعالن وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة )24( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم3 لسنة 2016.
اللواء  

رياض جندي الكعبي 
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العام

م. مدير
ليث عبد الرحمن النعيمي

مدير قسم شؤون األحوال املدنية 
صالح الدين

2021/4/26
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 3378/ب2021/1

التاريخ : 2021/6/22
اعالن

اىل املدعى عليه / سعد عبيد محمد
اقام املدعي مسلم فاضل  جرب  الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم بالزامك 
باع�ادة  الح�ال اىل م�ا كان عليه قب�ل التعاقد 
والزامك بتاديتك له مبلغ مقداره 2000$ له عن 
مقاولة البيع املؤرخة يف 2020/12/29  ونظرا 
لثب�وت  ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي يف محكمة بداءة كربالء واملؤيد 
من قبل مختار املنطقة  لذا تقرر  تبليغك  اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة   
2021/7/6 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض 

عامر حسني حمزة
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اعالن رقم )23( 
رقم الطلبية 2021/1542

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية 
عقد جتهيز ) مادة الكوستك )الصودا الكاوية( (

للمرة )االوىل ( وبكلفة تخمينية مقدارها )1,150,000,000( دينار عراقي )مليار ومائة وخمسون مليون دينار عراقي (  وبمدة 
تجهي�ز  ) 90( ي�وم  بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000(  
دين�ار )مائ�ة وخمس�ون الف دينار ال غري ( فع�ى  املجهزين املختصني الراغبني باملش�اركة  تقديم  ع�روض بالدينار العراقي ) 
م�ع مراع�اة ترقيم صفحات ه�ذه العروض( ويكون  نافذا ملدة ال تق�ل عن )120 يوما( مع ارفاق التامين�ات االولية والبالغة ) 

11,500,000( دينار عراقي ) احدى عرشمليون وخمس�مائة  الف دينار عراقي(  
عى ان يتضمن العرض املعلومات التالية :

رقم املناقصة : موضوعها :
 تاريخ الغلق

تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم 
تاريخ نفاذ التامينات االولية 

العناوين الرصيحة للرشكة  او املكتب   
وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة )الواحدة ( 

بعد الظهر ليوم 2021/7/5 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير
مالحظة :

1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها 
فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

2 � جل�ب الوثائ�ق املدرج�ة ادن�اه عن�د القط�ع ورشاء التن�ادر :
أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ

ب � هوية االحوال املدنية او جواز سفر  نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 
3  �اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة 

4 � تقدم التأمينات االولية بأسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة
5 � بأمكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين  املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من 

قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا 
6 � يف حال�ة وج�ود مخالف�ات من قبل املجهزي�ن  توجه االنذارات من القس�م القانوني يف رشكتنا دون الرج�وع اىل دائرة كاتب 

العدل 
7 � تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة  للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات 

8 � تقدم التأمينات االولية  عى ش�كل )خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة( ومن املصارف املعتمدة املتضمنة يف الوثيقة 
القياسية  

9 � ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تس�هيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االس�ترياد  الخاصة باملادة اعاله ويتحمل 
املجهز  مسؤولية تجهيز  وايصال املواد اىل رشكتنا 

10  � ال تتم املطالبة باي تمديدات لفرتات التجهيز املثبتة اعاله الس�باب تتعلق باخراج  املواد من املوانىء  
11 � يتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن 20% من الكلفة التخمينية الغراض االحالة

12 � يمكن االطالع عى رشوط تقديم العطاءات وعى املوقع االلكرتوني :
WWW.mrc.oil.gov.iq

13 � سيتم استقطاع )1000 دينار( الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال 
14 �  يتم اس�تقطاع مبلغ ) 25000 ( الف دينار عراقي عن كل املناقصات من الرشكات العراقية الس�تحصال صحة صدور من 

غرف�ة تج�ارة بغ�داد 
د. عائد جابر عمران 
وكيل املدير العام 

محافظة النجف االرشف
لجنة البيع وااليجار الثانية

العدد 169
التاريخ 2021/6/21

تنويه
اس�تنادا اىل م�ا ج�اء بكت�اب بلدي�ة الكوف�ة ذي العدد 
)7850/469 ( يف 2021/6/20 والحاقا باعالننا املرقم 
) 143 يف 2021/5/25( والخاص باالعالن عن اكش�اك 
عدد /2 مجاور مستش�فى الصدر واملنشور يف صحيفة 
املستقبل العراقي بعددها املرقم )2381 يف 2021/5/30( 
تق�رر الرتيث باجراءات املزايدة الخاصة بتلك االكش�اك 
وذل�ك الن االرض املش�يدة عليها تلك االكش�اك تعود اىل 

بلدية النجف لذا اقتىض التنويه
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثانية

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2019/726

التاريخ 2019/12/18
1 �اس�م املحكم�ة محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطقة 

الرابعة 
2 � اسم املشتكي الحق العام 

3 � اس�م املحك�وم الغائب العريف مهند جاس�م محمد عبد 
الواحد العامري

4 � رقم الدعوى : 2019/726
5 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2019/3/25 

6 � تاريخ الحكم : 2019/12/18
7 � امل�ادة القانونية : تعديل مادة االحالة من املادة 5 بداللة 
املادة 65 من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 اىل املادة 5/اوال من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
8 � خالص�ة الحك�م حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
املنطقة الرابعة عى املدان العريف )مهند جاسم محمد عبد 
الواحد العامري ( بالحبس الشديد   ملدة خمس سنوات وفق 
احكام املادة 5/اوال من ق ع د املرقم 14 لسنة 2008 املعدل 
اس�تندا الحكام امل�واد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 لغيابه للفرتة من 2019/3/25 ولحد االن
9 �  طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام 
املادة )38/ثانيا(  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بعد 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة امل�ادة )89/اوال ( 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
10 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية الق�اء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبار عن محل اختفاءه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
12 � قرارا  غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 
60 /ثانيا و سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض اس�تنادا الح�كام املواد71/ثانيا   و 74/اوال  من 

نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/12/18
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس املحكمة 

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/181

التاريخ 2021/3/22
1 �الرتبة ر.ع 

2 � اسم املدان الرباعي واللقب احمد عيدان نجم عبد شبع
3 � الوح�دة : مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف 

واملنشات 
4 � رقم القضية : 2021/181

5 � امل�ادة القانوني�ة 5 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 
املعدل 

6 � خالصة الحكم 
7 � تعديل مادة االحالة من املادة 5 اىل املادة 5/اوال من ق ع 
د رقم14 لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 
8 � الحبس الش�ديد بحق امل�دان ر.ع احمد عيدان نجم عبد 
ش�بع ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 5/اوال من ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008 املعدل استنادا الحكام املواد 61/اوال 

و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
لغيابه للفرتة من 2020/3/14 ولحد االن

9 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة تبعية 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة القطعية بداللة 

املادة 89/اوال  من ق أ د رقم  17 لسنة 2008 
10 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطنني باالخبار  عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 

69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
11 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
12 �  احتساب اتعاب املحامية املنتدبة شيماء حمزة مجيد 
البالغة 25,000 خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترصف 
لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ق�رار صدر باالتف�اق غيابيا قاب�ال لالع�رتاض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/3/22
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/1767

التاريخ : 2021/6/20 
اىل  /املنفذ عليه  / سمري جواد هادي

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل رشح مبل�غ مركز 
املجتبى وكذلك مختار الرسالة 2 عيل حاجم الشمري   انك  
مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ النجف االرشف  خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل / نصري حسن عبد زيد الكالبي

اوصاف املحرر : قرار محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
واملتضم�ن   2021/3/30 يف  643/ش2021/1  بالع�دد 
الزامك بتادية نفقة مائة الف شهريا مؤقتة للدائنة زهراء 
س�عيد ناجي وكذلك الزامك تسليم االثاث الزوجية حسب 
ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف النجف بالعدد 866/

ش2021/5 يف 2021/4/27
���������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 556/ب/2018
التاريخ  :2021/6/10

اعالن
بن�اءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار تسلس�ل )116 مقاطعة 24 محل�ة البو حداري يف 
الكوف�ة عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور 
اعاله واملبينه اوصافه وقيمته ادناه فعى الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل )ثالثون( يوما من اليوم التايل 
لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة  بموجب صك مصدق المر  هذه 
املحكمة بداءة الكوفة وص�ادر من مرصف الرافدين فرع 
مسلم بن عقيل )ع( يف الكوفة  وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش م�ن اليوم االخري م�ن االعالن يف 
قاعة املحكمة وعى املش�رتي جلب هوي�ة االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

مؤيد رياح غازي 
االوص�اف : االرض زراعي�ة مس�احتها 22,22 دونم وهي 
عبارة عن بس�تان مش�يدة علي�ه ث�الث دور بصورة غري 
س�مية وفيها مغروس�ات تتمثل بالنخيل وباعمار كبرية 
وكذلك حديثة الغرس حمال وغري حمال تبلغ عددها  حوايل 
280 نخلة وكذلك عدد من اشجار السدر والحمضيات غري 

املثمرة 
القيمة املقدرة : 

1 � قيم�ة الدونم الواحد مبلغ عرشون مليون دينار ويبلغ 
اجمايل قدره اربعمائة وسبع وخمسون مليون وستمائة 
ال�ف دينار  قيمة املغروس�ات )النخي�ل( مبلغ اربع عرش 

مليون دينار
املبل�غ الكيل ارض�ا ومغروس�ات  مبلغ اربعمائ�ة وواحد 
وس�بعون مليون وس�تمائة ال�ف دينار علما ان ش�اغيل 
العقار  يرغبون بالبقاء يف العقار بصفة مس�تاجرين بعد 

البيع 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1751/ب2021/4

التاريخ 2021/6/21
اعالن

بن�اءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
الس�يارة املرقمة  ) 318874 بغداد خصويص  نوع افانتي 
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع الس�يارة املذكورة اعاله 
واملبين�ة اوصافها وقيمتها ادناه فع�ى الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون يوما من اليوم الثاني 
لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املقدرة  بموج�ب صك مصدق المر هذه 
املحكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين / رقم 
)7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
عرش م�ن اليوم االخري من االعالن يف ه�ذه املحكمة وعى 
املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية
القايض االول عامر حسني حمزة

االوصاف : 
الس�يارة املرقمة 318874 بغداد خص�ويص نوع هونداي 
افانت�ي نوع صالون  موديل 2007 لونها رصايص مودعة 
يف ك�راج الكرامة لوق�وف ومبيت الس�يارات اربعة راكب 
بحالة جيدة بم�ا فيها اطارات االربعة واالطار االحتياطي 
الس�بري وتحتوي عى كافة املس�تلزمات الخاصة باملركبة 
املذك�ورة بم�ا فيها البطاري�ة التي هي بحال�ة جيدة وان 
القيمة املقدرة للسيارة مبلغ مقداره 8,732,000 ثمانية 

ماليني وسبعمائة واثنان وثالثون الف دينار ال غريها
���������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة / 2066

التاريخ 2021/6/15
اىل  / املدعوه / كواكب سلمان هزاع 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  عمران سلمان هزاع طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعوه ) 
كواكب س�لمان هزاع( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عيل جبار الخزعيل
���������������������������������������

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 2397 يف 
2021/6/21 اعالن محكمة بداءة الكوفة تبلغ مس�احته 
163/8 م2 خطأ والصحيح هو تبلغ مساحته 16318 م2 

لذا وجب التنويه
���������������������������������������

فقدان
فقد الصك املرقم 4870 باسم املوظف / عبد الهادي حسن 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
���������������������������������������

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء الرشكة العامة 
النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوس�ط مديرية محطة 
كهرب�اء النج�ف الغازي�ة باس�م املواطن عبد الله حس�ن 

ابراهيم فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

والفضائ�ح  االرتب�اك  بع�ض  توق�ع  مهني�اً: 
ومعلومات تذهلك وتجعلك تش�عر بخيبة أمل، 

وتجنب قدر اإلمكان القرارات العشوائية
عاطفي�اً: الرشيك إىل جانبك فّمم تخاف؟ حاول 
أن تس�تفيد من الوضع قدر املستطاع لتحقيق 

مكاسب طال انتظارها

مهني�اً: كن واعياً لكل م�ا يجري حولك واجمع 
املعلومات وحاول أن تتوصل إىل نتائج واضحة، 

إنما بعيداً عن االلتباس واملشكالت ع
اطفياً: عامل الرشيك بهدوء وعّب له عن أفكارك 
ونبه�ه إىل رضورة الحذر م�ن بعض املرتبصني 

بكما رشاً

مهنياً: حاول أال تدع اآلخرين يتدخلون يف عملك 
الخ�اص، وادرس كل خطوة جي�داً قبل اإلقدام 

عليها
عاطفي�اً: ال تبحث عن أي ارتباط رسيع، وعش 
مع الحبيب جمال اللحظ�ات وروعتها وفوران 

أحاسيسها

مهنياً: تربح قضية او تكس�ب جائزة وتميل اىل 
مناقش�ة قرض أو تمويل أو دعم أحد املشاريع 
الكبرية. عاطفياً: تس�وي األمور وتنجح وتقع 
يف الغ�رام وتص�ارح الرشيك بنيات�ك وال تكون 

متملقاً معه

مهني�اً: بعض التش�ّنج يف عالقات�ك واتصاالتك 
املهني�ة وق�د يغي�ب إبتداء م�ن الي�وم محاور 
تحت�اج اىل حضورك أو يتأخر مس�تند رس�مي 
تنتظ�ره. عاطفي�اً: عليك أن تك�ون أكثر حذراً 
يف خياراتك املقبلة، وق�د تظهر مطّبات يف وجه 

العالقة تدوم بضعة أيام

مهني�اً: من املمك�ن ان تبيع عق�اراً أو تفّكر يف 
عملية بيع أو رشاء أو اس�تئجار مكان يف هذه 

االثناء
عاطفياً: تكمن قّوتك يف رسعة البديهة والقدرة 
ع�ى إقن�اع الرشيك، ما يس�هل علي�ك تحقيق 

عالقة ناجحة جداً

مهني�اً: ت�رتك تأثرياً كب�رياً عند الزمالء بس�بب 
قدرت�ك عى إقن�اع اآلخرين بوجه�ة نظرك عى 

الرغم من بعض الثغرات
عاطفي�اً: ال تغام�ر يف العالق�ة الت�ي حققتها 
أخ�رياً، فاألمور قد تنعكس عليك س�لباً فتدفع 

ثمن اندفاعك غري املبَّر

مهني�اً: تحتّل مركزاً مهّماً وس�ط مجموعة أو 
طائف�ة أو جمعية وتتمّكن من فرض س�لطتك 

أو اتخاذ إجراءات قد ال يوافق عليها الجميع
عاطفياً: تعيد طرح بعض املس�ائل عى بساط 
البحث، وتسرتجع املايض وتحاول كشف بعض 

الغموض، فتتوصل إىل نتائج مرضية

مهني�اً: أن�ت يف بداي�ة الطريق نح�و النجاح ال 
تس�تعجل وتمهل وكن متأنياً يف اتخاذ أي قرار 
مهني. عاطفياً: ال تفقد حماستك املعهودة مع 

الرشيك، وإال دخل الروتني عى خط العالقة
صحياً: عوامل التعرض لوعكة صحية واردة يف 

أي لحظة

مهني�اً: تواج�ه خ�الل ه�ذا الي�وم الكث�ري من 
املنافسني يف العمل، فكن حذرأ ومستعدا

عاطفي�اً: الضغ�وط التي تتعرض له�ا تجعلك 
تت�رف بقس�وة م�ع الحبي�ب، فك�ن حنوناً 

ولطيفاً معه

مهنياً: إذا أسند إليك مهمة محددة عليك نفذها 
بصدق وامانة، فهذا يكون يف مصلحتك

عاطفي�اً: معاملت�ك الجيدة للرشي�ك تكون لها 
انعكاسات ايجابية، وتالحظ ذلك عى وجهه

صحياً: ال تهمل صحتك، فهي كنز كبري ال يقدر 
بثمن من أجل مستقبل صحي

مهني�اً: ق�د تتلّقى عروض�اً أو تع�رف لقاءات 
واع�دة جدًّا تك�ون بمثابة حافز مه�ّم لتطوير 

أدائك ولن تعاكسك الظروف
عاطفي�اً: قد تواجه بع�ض الصعوبة يف العالقة 
العاطفي�ة ورّبما تتعامل مع الرشيك بش�ّدة أو 

جفاء، فكن متيّقًظا لهذا األمر.

العذراء

احلوت

الكشف عن يب إم دبليو X5 القادمة
كش�فت ب�ي إم دبليو مؤخ�را عن نم�وذج جديد من 
س�يارات X5 رباعية الدفع الشهرية، مزودة بتقنيات 
تجعله�ا م�ن أكث�ر الس�يارات الكب�رية اقتصادية يف 

العالم.
من حيث الش�كل جاءت سيارة 45e xDrive الجديدة 
شبيهة إىل حد كبري بس�يارات X5 التي طرحت العام 
الج�اري، وحصل�ت عى العديد من املي�زات كخطوط 
إض�اءة LED يف املصابيح، وإضاءة لقبضات األبواب، 
باإلضاف�ة إىل واجهت�ني أمامي�ة وخلفي�ة تتزين�ان 

بعنارص من الكروم.
أم�ا القمرة فأتت بمقاعد جلدية مريحة تتس�ع ل� 5 
ركاب، وحصل�ت عى نظ�ام تدفئة وتبي�د للمقاعد، 

ونظ�ام لتدليك الركاب، ونظام خ�اص لتنقية الهواء 
داخل املقصورة.

وتعمل هذه املركبة بمحرك بنزين توربيني بس�عة 3 
ل�رتات وعزم 282 حصانا، ومحرك كهربائي يس�تمد 
الطاقة من بطاريات تشحن أثناء الحركة، ليؤمنا لها 
تسارعا من 0 إىل 100 كلم/ساعة يف ظرف 5.6 ثانية 

فقط.
واأله�م م�ن كل ذل�ك أن الس�يارة تس�تهلك بفض�ل 
تقنياتها املتط�ورة أقل من 3 ليرتات من الوقود فقط 
لقط�ع مس�افة 100 كلم أثناء التنق�ل عى الطرقات 
الرسيعة، كما يمكنها الس�ري ملسافات ترتاوح ما بني 

64 و87 كلم باالعتماد عى الكهرباء املخزنة.

حترز 3 ذهبيات وهي حافية القدمني
التواص�ل  مواق�ع  رواد  ت�داول 
االجتماع�ي ص�ورا لطفل�ة فلبينية 
ذهبي�ة  ميدالي�ات  بث�الث  ف�ازت 
خ�الل بطولة يف بالده�ا بدون حذاء 

ريايض.
 ،World of Buzz موق�ع  وحس�ب 

فق�د ف�ازت الطفلة ري�ا بولس 
البالغة 11 عاما باملركز األول يف 
مس�ابقات 400 و800 و1500 
م�رت، رغ�م تنافس�ها وجريه�ا 

بدون حذاء ريايض.
والالفت أن بول�س لفت قدميها 
برباطني طبي�ني وكتبت عليهما 
رس�مت  كم�ا  »ناي�ك«،  كلم�ة 
للرشك�ة  التجاري�ة  العالم�ة 
إنت�اج  يف  املش�هورة  العاملي�ة 

األلبسة والتجهيزات الرياضية.

وانت�رشت ص�ور الع�داءة الصغرية 
كالن�ار يف الهش�يم، ونال�ت تعاطف 
الكثريي�ن ح�ول العال�م وال س�يما 
مع تزام�ن أخبار بالوض�ع املعييش 
الصع�ب لوالدي ريا وع�دم قدرتهما 

عى رشاء حذاء ريايض البنتهما.

الثوم يساعد عىل ختفيض ضغط الـدم 
كش�فت دراس�ة حديث�ة أجراه�ا عدد 
بليخان�وف  الباحث�ني يف جامع�ة  م�ن 
الروس�ية أن الث�وم س��الح ق�وي ضد 

أم�راض األوعي�ة ال�دموي�ة ول�ه تأثري 
فّعال للوقاي�ة من الجلط�ات الدماغية 

والنوبات القلبية.

وأوضحت الدراسة أن الثوم يساعد عى 
تخفيض ضغ�ط ال�دم ويحّس�ن تخثر 
ال�دم، كما أنه يجعل مس�توى الدهون 
في�ه طبيعي�اً، مش�رية إىل أن األدوي�ة 
املس�جلة كمكمالت غذائية بيولوجية 
وتعتم�د ع�ى الثوم س�وف ُترف يف 

املستقبل بدون وصفة طبية.
وقال البوفيسور فاسييل كاراغودين، 
أحد املش�اركني يف الدراس�ة، إن الثوم 
يمن�ع تراكم الكوليس�رتول يف األوعية 
ال�دموية ويق�ي من تصلب الرشايني، 
مش�رياً إىل أن األدوي�ة التي أساس�ها 
الثوم ال تسبب أعراضاً جانبية ويمكن 

استخدامها مدى الحياة.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 600 جرام سكر بودرة

x 200 جرام جبنة كريمي
x 150 جرام زبدة

x 1 معلقة صغرية فانيليا
x 1 معلقة صغرية ألوان طعام طبيعية )جل(

الخطوات:
بنخلط كل املكونات معا.

بنضفله�ا ال�وان ج�ل حس�ب الرغب�ه وممك�ن نرتكها 
بلونها.

تزين بها الكب كيك والتورتات.

كريم تشيز فروستنج

؟؟هل تعلم
الح�وت  أن  تعل�م  وه�ل 
يستطيع البقاء ساعة تحت 

املياه بدون تنفس
ه�ل تعلم أن الح�وت األزرق 
ه�و أكب حيوان ع�ى الكرة 

األرضية
هل تعلم أن الحيتان الزرقاء 
تستطيع التخاطب بواسطة 

غنائها عى مسافة850 كم
هل تعلم أن نافورة املاء التي 
تدف�ع من رأس الحوت فوق 
إرتفاعها  يص�ل  جمجمت�ه 

أحيانا إىل 9 أمتار
هل تعلم أن وزن الفيل يصل 
إىل 5 أطن�ان ومع ذلك تصل 
رسعته إىل 40 كم / الساعة

ه�ل تعل�م أن املش�وار الذي 
يقطع�ه ال�دم يف مجراه كل 

يوم يبلغ 168 مليون ميل

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

 أقام�ت الهيأة التطبيعي�ة، اليوم الثالثاء، ورش�ة عمل 
عل�ى نظ�ام FIFA CONNECT، ف�ي مقر اتح�اد الكرة 

بمشاركة ممثلي ١٢ نادياً من الدوري الممتاز.
وقاَل مس�ؤول تس�جيل الالعبين في النظ�ام المعتمد، 
صادق عب�د الحس�ين، في بي�ان تلقت }الف�رات نيوز{ 
نس�خة منه، انه” باشرنا اليوم في الورشة التي تستمر 
حتى الرابع والعش�رين من الش�هر الحالي والتي سيتم 
فيه�ا التطرق ال�ى العديد م�ن األمور الت�ي تخص آلية 
تسجيل الالعبين إلكترونيا، واالبتعاد عن الطرق القديمة 
لمواكبة ما يحدث في أرجاء المعمورة”. وأضاَف” حضر 
إلى الورش�ة ممثل�و )١٢( نادًي�ا من ال�دوري الممتاز، 
وه�ي )الزوراء والقوة الجوي�ة والصناعات الكهربائية 
والقاس�م ونفط ميس�ان ونفط البصرة ونفط الوسط 
والميناء وأربيل والنفط والكرخ والس�ماوة(”.  وأشاَر 
عبد الحس�ين إلى ان” تنظيم الورش�ة جاء بعد رس�الة 
االتحاد الدولي الى الهيأة التطبيعية بضرورة اس�تخدام 
األنظم�ة االلكتروني�ة الت�ي ت�م تخصيصه�ا م�ن قبل 
االتحاد اآلس�يوي والنظام الش�امل لتس�جيل الالعبين 
ال�ذي س�يربط قاع�دة بيانات العب�ي كرة الق�دم حول 
العالم، حيث س�يتضمن جميع المعلوم�ات عن الالعب 
وبياناته وعقده مع النادي”.  واختتَم مس�ؤول تسجيل 
الالعبين، صادق عبد الحس�ين، حديثه بالقول: سيطبق 
نظام FIFA CONNECT في الموسم المقبل على أندية 
ال�دوري الممتاز وبش�كل إجباري، فيما س�يطبق على 

بقية الدرجات والمستويات الحقاً.

حق�ق النجم األرجنتيني ليونيل ميس�ي، رقما قياس�يا 
بعد مش�اركته م�ع منتخب بالده ض�د باراغواي، اليوم 
الثالثاء، في إطار منافس�ات دور المجموعتين لبطولة 
كوب�ا أمري�كا. ووفق�ا لش�بكة “أوبت�ا” المختصة في 
إحصائي�ات كرة الق�دم، فق�د أصبح ميس�ي، أكثر من 
ارتدى قمي�ص منتخب األرجنتين تاريخيا، برصيد 147 
مباراة دولية، متس�اويا مع )مواطنه المعتزل( خافيير 
ماس�يكرانو. ومن المنتظر أن ينفرد ميس�ي بهذا الرقم 
القياس�ي خالل األيام القليل�ة المقبلة، عل�ى اعتبار أن 
األرجنتي�ن س�تخوض مباراتين على األق�ل في بطولة 
كوب�ا أمريكا الحالي�ة، بعد فوزها عل�ى باراغواي 1-0 

وضمانها التأهل مبكرا إلى ربع النهائي.
وكان ميسي )33 عاما(، بدأ مسيرته الدولية مع منتخب 
األرجنتين، ع�ام 2005، وهو الهداف التاريخي لمنتخب 

“التانغو” برصيد 73 هدفا.
يش�ار إلى أن “البرغوث” لم يحقق حت�ى اآلن، أي لقب 

كبير مع منتخب األرجنتين األول.

بمشاركة 12 ناديًا..
 انطالق دورة تسجيل الالعبني 

إلكتـــرونيــًا

كوبا أمريكا.. مييس حيقق رقاًم 
قياسيًا يف مباراة 

 استذكَر رياضيونا في االسبوعين 
مناس�بتين  والحال�ي  الماض�ي 
تتمث�ل  نفوس�هم  عل�ى  أليمتي�ن 
بالذك�رى الس�نوية االول�ى عل�ى 
رحيل فقيدي ك�رة القدم العراقية 
احم�د راض�ي وعل�ي ه�ادي، بعد 
تأثرهما بمضاعفات وباء فيروس 

كورونا المستجد
اذ توف�ي اوال الم�درب علي هادي 
في الثاني عش�ر من حزيران العام 
الماضي، ثم لح�ق به أحمد راضي 
في الحادي والعش�رين من الشهر 
ذاته، واقامت عدد من مؤسس�اتنا 
الرياضية م�ن بينها ناديي الزوراء 
والك�رخ الذي�ن مثلهم�ا الس�احر 
احم�د راضي في فت�رة من حياته 
الرياضي�ة وايضا محب�ي الالعبين 
الفقيدين مجالس عزاء استذكرت 

فيها انج�ازات الراحلين ودورهما 
الكبير في تطوير اللعبة وتصحيح 

مسار كرتنا .
ويحم�ل الفقي�دان م�ن االخ�الق 
العالي�ة م�ا يجعلهما ق�دوة البناء 
جيلهم�ا، اذ مث�ال خ�الل حياتهما 
الرياضي�ة العدي�د م�ن االندية من 
بينها فري�ق النوارس وحققا معه 
عدي�د االلق�اب، وعم�ل المرحوم 
علي هادي مدربا للعديد من االندية 
كم�ا اش�رف على تدري�ب منتخب 
الناش�ئين. وحف�ر المرحوم احمد 
راضي الذي يطلق عليه اس�طورة 
الكرة العراقية والس�احر، اس�مه 
بأح�رف من ن�ور لي�س فقط في 
الكرة العراقية ب�ل أيضا في الكرة 
العربية بش�كٍل ع�ام، فهو صاحب 
ه�دف منتخبن�ا الوحي�د في كأس 

العالم 1986 الذي سجله في شباك 
بلجيكا في نفس هذا الش�هر الذي 

توفي في�ه، كما أنه لع�ب في عدد 
من الفرق التي لها باع في دورينا، 

كم�ا أح�رز راض�ي بطول�ة كأس 
الخلي�ج ف�ي 1984 و1988 ون�ال 
جائ�زة أفض�ل الع�ب ف�ي القارة 

اآلسيوية.
وقررت الحكومة العراقية مؤخرا 
وخالل اجتم�اع لمجل�س الوزراء 
وزارة  مقت�رح  عل�ى  الموافق�ة 
الشباب بدعم اسرة المرحوم احمد 
راض�ي وتذليل جمي�ع الصعوبات 
التي تواجهها س�واء منها المادية 
ام االداري�ة، وأصدر حس�ن ناظم 
الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار  وزير 
العراق�ي، ق�رارا بإنش�اء تمثالين 
نصفيين للنجمي�ن الراحين، أحمد 
راض�ي وعلي ه�ادي، بينما قررت 
الهيئة االدارية لنادي الكرخ تغيير 
اس�م ناديها الى ) الس�احر ( تيمنا 

بالفقيد الراحل . 

 أكدت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” اإليطالية، 
أن جورجي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، 

س�يتوجه إلى إيطاليا قريبا لعق�د اجتماع مع 
مس�ؤولي الن�ادي لبح�ث مصي�ر النج�م 
يل�ف  الغم�وض  ي�زال  وال  البرتغال�ي. 
مستقبل رونالدو، من االستمرار مع ناديه 
يوفنت�وس في الفت�رة المقبلة، أم يبحث 
عن تحد جديد في مسيرته الحافلة، خالل 

موسم الميركاتو الصيفي الجاري. وحتى 
واضح�ة  ع�روض  أي  توج�د  ال  اآلن 

من أحد األندية لضم كريس�تيانو 
خورخ�ي  ولك�ن  رونال�دو، 

مينديز س�يعود إل�ى إيطاليا 
خالل األيام القليلة المقبلة 
م�ن أج�ل وض�ع النقاط 
بش�أن  الح�روف  عل�ى 
“ص�اروخ  مس�تقبل 
وأش�ارت  مادي�را”. 
تقاري�ر صحفية إلى أن 
منح  يوفنت�وس  ن�ادي 

البرتغالي، مهلة  هداف�ه 
نهائية حتى األسبوع األول 

م�ن يولي�و المقب�ل، لتحديد 
“البيانكونيري”،  مس�تقبله مع 
ال�ذي يرتب�ط مع�ه بعق�د حتى 
وكش�فت   .2022 يوني�و   30

الصحاف�ة اإليطالي�ة مؤخرا عن 
أن مينديز كان يس�افر كثيرا إلى 
فرنسا في األيام األخيرة، وربما 
إلنهاء صفق�ة انتق�ال رونالدو 
إلى صفوف فريق باريس س�ان 
جيرم�ان، ال ش�ك المفاوض�ات 

لم تدخل بعد مرحلتها الحاس�مة، 
لكن ق�د يك�ون انتقال األس�طورة 
البرتغالي إلى حديقة األمراء مسألة 

وقت ليس أكثر.
ويص�ب رونالدو حالي�ا تركيزه 
م�ع منتخب ب�الده عل�ى غمار 
أوروبا  أم�م  نهائي�ات بطول�ة 
ومواصل�ة   ،”2020 “ي�ورو 
حملة الدف�اع عن اللق�ب الذي 
توج به مع زمالئ�ه في “يورو 
2016” عل�ى حس�اب منتخ�ب 
فرنس�ا. وألمح رونالدو، خالل 
حديث�ه ف�ي مؤتم�ر صحف�ي 
البرتغ�ال  مب�اراة  عش�ية 
وهنغاريا في مستهل مشواره 

ضمن “يورو 2020”، إلى إمكانية مغادرة يوفنتوس 
بقول�ه: “لعبت في أعلى المس�تويات خالل س�نوات 
ل�ذا ال يزعجني هذا على اإلطالق. إذا كنت أبلغ 18 أو 
19 عاما لربما قضي�ت ليال دون نوم لكنني أبلغ 36 
عاما، وأي ش�يء س�يحدث بعد ذلك سيكون األفضل 
لي سواء البقاء في يوفنتوس أو االنتقال”. وأضاف: 
“أه�م ش�يء اآلن بطولة أوروب�ا وهذه المش�اركة 
الخامسة لي لكنني أعتبرها األولى وأود البدء بشكل 
جي�د وأن نلعب مب�اراة جي�دة وأن تبقى المش�اعر 
إيجابي�ة من�ذ أول مب�اراة وحتى األخي�رة”. ويفكر 
رونالدو من فترة بعد الموسم السيء مع يوفنتوس 
وع�دم حص�د أي لقب كبي�ر باس�تثناء بطولة كأس 
إيطالي�ا، في الرحيل ع�ن الدوري اإليطال�ي، وإنهاء 
مس�يرته مع “الس�يدة العج�وز”، وخ�وض تجربة 
جديدة. كما صرح كريس�تيانو رونال�دو، بعد نهاية 
الموسم الحالي مع يوفنتوس، بأنه وصل إلى الهدف 
الذي حدده لنفس�ه منذ اليوم األول في إيطاليا، وهو 
الفوز بالدوري والكأس والسوبر، ولقب الهداف في 

بلد كروي مليء بالنجوم.

يوفنتوس 
يمنح رونالدو مهلة أخرية 

لتحديد مستقبله
دع�ا مدرب فري�ق نادي ال�زوراء والمنتخب 
العراق�ي الس�ابق راض�ي شنيش�ل، الهيئ�ة 
التطبيعي�ة لإلبقاء عل�ى كاتانيت�ش لقيادة 
المنتخب ف�ي المرحل�ة المقبل�ة لتصفيات 
كاس العالم، حيث رأى أن المدرب السلوفيني 
هو الخيار األنس�ب في الوقت الحالي.وقال 
شنيش�ل ، إن »كاتانيت�ش نج�ح ف�ي قيادة 
المنتخب العراقي لحٍد ما، لكننا دائما نرى أن 
المدرب هو الضحية«، مبيناً ان »المستوى 
الفن�ي لالعب�ي المنتخ�ب كان غير مقنع 
في المنافس�ات االخيرة وعلين�ا التفكير 
بالمستقبل جيداً، وإيجاد كاتانيتش الحلول 
السريعة«.واضاف ان »كل المعطيات تدل 
عل�ى ان كاتانيتش نجح م�ع المنتخب لحد 
اآلن، ناهي�ك م�ن بع�ض الس�لبيات 
البس�يطة الت�ي رافق�ت عمل�ه«.
ودعا الى ض�رورة دعم المدرب 
كاتانيت�ش النج�اح مهمته في 
المرحل�ة القادمة.كم�ا فّض�ل 
شنيشل خيار المدرب األجنبي 
ذي جودة عالية، على المدرب 
المحلي الذي يتأثر بالضغوط 

والتأثي�رات المحيطة.وفيما يخص تس�مية 
مدرب تش�يكي لقي�ادة األولمب�ي العراقي، 
عب�ر شنيش�ل ع�ن اس�تغرابه م�ن رد فعل 
بع�ض المدربي�ن المحليي�ن الراف�ض لهذه 
الخطوة.وقال أن من ح�ق الهيئة التطبيعية 
ان تجرب المدرب األجنبي وهذا جانب تعمل 
به اغلب اتح�ادات العالم وه�و أمر طبيعي.
وكش�ف رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان، 
امس الخمي�س، عن مصير كاتانيتش مدرب 
المنتخ�ب الع�راق لكرة القدم.وق�ال بنيان ، 
»ال يوج�د أي مس�تجد بخص�وص إبع�اد أو 
بق�اء كاتانيت�ش م�ع المنتخ�ب الوطني«.
وأضاف، »س�نلتقي م�ع كاتانيتش في وقت 
الح�ق لنتبادل وجهات النظر بحضور وكيله 
واللجنة الفنية للخ�روج بقرار نهائي يخدم 
كرتنا«.وأوضح، أنه »ف�ي حال عدم االتفاق 
فبالتاكي�د  كاتانيت�ش  م�ع  االنس�جام  او 
سنس�تعد لمفاتحة احد المدربي�ن االجانب 
عل�ى ان يك�ون م�درب عل�ى مس�توى عال 
لتكمل�ة مش�اور كاتانيتش«.واعترف بنيان 
بان كاتانيتش لديه مس�تحقات س�تة اشهر 
لم يس�تلمها، مش�يراً إلى أنه س�يتم تسديد 

مستحقاته قريباً.ويتداول الوسط الرياضي 
في الع�راق إمكانية االس�تغناء عن خدمات 
الم�درب كاتانيت�ش ف�ي أعق�اب الخس�ارة 
األخي�رة للمنتخ�ب أم�ام نظي�ره اإليران�ي 
الثالث�اء الماض�ي بهدف وحيد ف�ي المباراة 
الت�ي جمعتهم�ا ضم�ن نهائي�ات مرحل�ة 
المجموع�ات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 
وكأس آس�يا.وكان العراق يحت�اج الفوز أو 
التعادل ليحافظ على تصدره المجموعة، إال 
أنه تأه�ل ليرافق نظيره اإليران�ي إلى الدور 
الحاس�م من تصفيات كأس العالم مستفيدا 

من خسارة األردن أمام استراليا.

 أف�اد تقري�ر صحف�ي إيطالي، 
، ب�أن ن�ادي روما ق�دم عرًضا 
س�يرجيو  لإلس�باني  رس�ميا 
مدري�د  ري�ال  قائ�د  رام�وس، 
السابق، للتعاقد معه هذا الصيف. 
وانتهى عق�د رام�وس )35 عاًما( 
مع ري�ال مدري�د بختام الموس�م 
الماض�ي، ولم يتوص�ل الطرفان 

التفاق حول التجديد. 
“س�بورت  ش�بكة  وبحس�ب 
ميدياس�ت” اإليطالي�ة، فقد 

عرض روم�ا على راموس 7.5 مليون 
ي�ورو راتب�ا س�نويا، لكن نج�م ريال 
مدري�د الس�ابق طل�ب بع�ض الوقت 

للنظر في العرض.
وأضاف التقرير أن راموس على رادار 
العدي�د م�ن األندي�ة األوروبي�ة مث�ل 
باري�س س�ان جيرم�ان ومانشس�تر 
يونايت�د، “لك�ن روما ه�و أول فريق 

يتقدم إليه بعرض رسمي”.
واختل�ف راموس مع ريال مدريد على 
قيمة العق�د، حيث ع�رض الميرنجي 

خصم %10 من راتبه، فرفض راموس 
متمس�كا بالحصول على راتبه كامال 

)10 مليون يورو(.
وأش�ار التقري�ر، إل�ى أن راموس في 
حالة انتقاله لروما، يمكن أن يستفيد 
بما يس�مى ب� “مرس�وم النمو” لدفع 
100 ألف يورو فقط، كضرائب على أي 

دخل من الخارج، مثل عقود الرعاية.
وينطب�ق مرس�وم النمو عل�ى جميع 
العمال الذي�ن ينتقلون إلى إيطاليا من 

الخارج لمدة عامين على األقل.

 نف�ى مهاجم فريق الق�وة الجوية بكرة القدم، أيمن 
حس�ين األنباء التي تحدثت عن ق�رب انتقاله إلى 

نادي أم صالل القطري.
المختصر المفيد.. في االخبار الهامة تجده في 
قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. لالش�تراك 
اضغ�ط هناونقل بيان الع�الم النادي تلقت 
وكال�ة }الف�رات ني�وز{ نس�خة من�ه، عن 

حس�ين تأكي�ده “بأنه س�عيد مع الصقور ويس�عى 
جاهداً للتتويج بلقبي الدوري الممتاز وكأس العراق 
فضال عن تتويجه بلقب هداف مسابقة الدوري خالل 

الموسم الجاري”.
وكان�ت قناة الكأس القطرية قال�ت في تغريدة على 
تويت�ر، ان :”نادي }أم صالل{ يقترب من ضم الدولي 

أيمن حسين هداف نادي القوة الجوية”.

األوساط الرياضية تستذكر الراحلني أمحد رايض وعيل هادي

منتخــب شبـاب العـراق يختتـم معسكـر مصـــر 

التدريبـــــي

تع�ادل فريق الش�رطة -1 1 
إيجابي�اً ام�ام فري�ق النف�ط 
ضمن مباريات الجولة الثانية 
الك�رة  ل�دوري  والثالثي�ن 
الفريقان  وتع�ادل  الممت�از. 

به�دف لمثله ف�ي الجولة 32 
من الدوري العراقي الممتاز.

الس�يطرة،  الفريقان  وتبادل 
على م�دار ش�وطي المباراة، 
ف�ي  الش�رطة  تق�دم  حي�ث 

بواس�طة  األول  الش�وط 
ف�ي  عام�ر  ك�رار  المداف�ع 
الدقيقة 41. وانتهى الش�وط 

األول بهذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني عاد النفط 

بواس�طة  النتيج�ة  ليع�ادل 
مدافعه رع�د فنر في الدقيقة 
73، لتنتهي المباراة بالتعادل 

اإليجابي.
وبه�ذه النتيج�ة رف�ع فريق 

الش�رطة رصيده إلى النقطة 
62، ليحت�ل المركز الثاني في 
جدول الترتيب، متأخرا بسبع 
الجوي�ة  الق�وة  ع�ن  نق�اط 
المتص�در )من 31 مب�اراة(، 

وبفارق األهداف عن الزوراء 
ثالث الترتيب.

فيما رفع النف�ط رصيده إلى 
النقط�ة 44، لينف�رد بها في 

المركز السادس.

النفط يفرض التعادل عىل الرشطة ويقدم خدمة للزوراء

شنيشل يدخل هو اآلخر عىل خط  كاتانيتش

رسميًا.. نادي إيطايل كبري يقدم عرضا لضم راموس

أيمن حسني يرد عىل أنباء إنتقاله لنادي قطري
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ماذا بعد مواقع التواصل اإلجتامعي؟صورة اآلخر يف احلمالت االنتخابية

زيد شحاثةد. فاضل البدراني

أقبلن�ا عىل موع�د االنتخابات الترشيعية بالع�راق، الذي حدد يف 
الع�ارش م�ن ترشي�ن األول 2021، ولم يعد يفصلنا عنه س�وى 
ثالثة ش�هور تقريبا، وباملقابل اشتدت حروب التنابز والتشهري 
والتس�قيط، ب�ن الق�وى الحزبي�ة والش�خصيات السياس�ية 
بتوظيف جمهور الشباب يمارسون سلوكيات منحرفة، وحيال 
ذلك، فما الذي ينبغي أن نشخصه بشأن ما سيصيب املجتمع؟ 
الع�راق مقب�ل ع�ىل خ�وض التجرب�ة الخامس�ة لالنتخاب�ات 
الترشيعية، وس�ط جدل يعرتض مسريته بتحديات جمة، منها 
خارجية  ضمن رصاع األقوياء للس�يطرة عىل الفاعلن املؤثرين 
بالوض�ع العراقي، وكذلك داخلية بتش�عبات، سياس�ية وأمنية 
واجتماعي�ة تتعل�ق بالفق�ر والتش�ظي االجتماع�ي، ونزاعات 
لقوى سياس�ية ومكوناتية ش�تى، تعيدنا اىل مرارة أول تجربة 
انتخابي�ة يف 2006، وتلته�ا تج�ارب أخرى، ول�كل تجربة منها 
س�مات تميزها عن األخرى، باس�تثناء الثابت املش�رتك املكرر، 
املتمثل بالفوىض والتزوير والتس�قيط واستغالل املال السيايس 
الفاس�د يف تلوي�ث الوضع العام بالبلد، وتعك�ري صفو التجارب 
االنتخابي�ة وس�لوك الناس وص�وال اىل ما نحن في�ه من رصاع، 
يمهد لخ�وض تجربة االنتخاب�ات املقبلة، التي تب�دو مالمحها 
إن ج�رت فعال يف 10 ترشي�ن األول 2021، من دون تأجيل، عىل 
أنها مرحلة متطورة يف ممارس�ة س�لوكيات القذف والتش�هري 
والتسقيط ضد اآلخر، والذي يخرج الحالة السلبية من أجوائها 
السياسية ونسجها عىل أجواء املجتمع، بقدرات القوى الحزبية 
الت�ي تس�لحت بثقاف�ة الدعاي�ة االنتخابي�ة ع�ىل أنه�ا تلويث 
وتشويه صورة الخصم بشتى الطرق، ورصف مبالغ بموازنات 
ضخمة تؤمنها، ملواجهة استحقاقات وظروف برامج الحمالت 
ه�ذه، عرب آلية رشاء ذمم الش�باب والفاعلن املهارين يف إدارة 
رؤى بع�ض املجتمعات باتجاهات تنس�جم ورغبة قائد الحملة 
االنتخابية، أو املرش�ح لالنتخابات. وبرصف النظر عن الكيفية 
الت�ي جمعت فيها األم�وال لتغطي�ة نفقات الحمل�ة الدعائية، 
يجب تش�خيص طبيعة الحملة هل تسري باتجاهات صحيحة، 
ضم�ن برنامج وطني يوف�ر الخدمات للن�اس، ويحقق العدالة 
االجتماعي�ة، ويقلص الفارق بن طبقات املجتمع، ويس�تهدف 
الفق�ر باالجتث�اث، أو االس�تئصال كحال�ة م�ن ح�االت البناء 

والتنمية االجتماعية؟
أن ال�ذي يج�ري حالي�ا هو أخطر ح�االت التس�قيط للمجتمع 
وعم�وده الفق�ري املتمثل بالش�باب الذي�ن تحول�وا اىل أدوات 
طيعة بيد القوى الحزبية، ممارس�ن ملهاراتهم باندفاع يف إدارة 
تقني�ات الحاس�وب واملوباي�ل الذك�ي وتطبيقاته، بغي�ة إنتاج 
برام�ج أو محت�وى فكري مؤط�ر، ينال من صورة مرش�ح، أو 
ح�زب آخر، لقاء وعود أس�ديت لهم، بفرص عم�ل، أو توظيف 
أو مبل�غ من امل�ال، وإن صدقت تل�ك الجه�ات، فالتعين بهذه 
الطريق�ة، أنم�ا هي عملي�ة اس�تهداف ملؤسس�ات الدولة بزج 
نماذج من الشباب املتسلحن برؤى وسلوكيات منحرفة وصلوا 
بها للوظيف�ة، تجعلهم فاقدين للمب�ادي االكاديمية التي تربوا 
عليها بالجامعات، وقبلها مباديء الرتبية يف املدارس، وتسلحوا 
بأس�اليب متلونة ومراوغ�ة تعكس تربية الق�وى الحزبية التي 
وجهتهم باس�تهداف اآلخر وتش�ويه صورته أم�ام الرأي العام 
س�بيل الوصول اىل الهدف، واعتباره س�مة نج�اح، وهنا تكمن 
خطورة واقع املجتمع الذي ينسلخ عن قيمه اإليجابية، ويتبنى 
ثقافة التش�هري والفضائح، أو اختالقها كأس�لوب يعد األفضل 
واملخت�رص يف برام�ج األح�زاب، وأس�هلها وص�وال اىل اله�دف، 
لتتح�ول قصة تدمري املجتمع، اىل قصة نجاح من يحطم صورة 

اآلخر، لكي ينفرد بالشعب، ممثال له يف مجلس النواب. 
وبينما نعيش أوقات اس�تثنائية يلوذ به�ا الجميع نحو األجواء 
االنتخابية، وحمالت األحزاب ملرش����حيها، ضمن استعدادات 
كب�رية لخوض تجربة االنتخابات للدورة الخامس�ة، الحظنا أن 
صناعة ال�رأي العام، أصبحت صناعة مزيف�ة تمثل خيار قوى 
ش�بابية مس�تخدمة مهاراته�ا يف توظي�ف ش�بكات التواصل 
االجتماعي، ضم�ن خطط تدم�����ري املصداقية، واس�تبدالها 
بص�ورة مزيفة. ومن هنا ندعو الق�����وى الحزبية، برضورة 
إع�ادة انت�اج برامجها بما يؤم�ن بناء املجتم�ع، وتعزيز قيمه 
االجتماعي�ة، ألن مهم�ة بن�����اء املجتم�ع املس�����تقر هو 

الهدف والرسالة.

يتذك�ر من عايش بدايات تس�عينيات القرن املايض, ظهور 
قنوات الفضائيات التلفزيونية العربية, وكيف كان لها صدى 
كبري ومؤثر يف الش�ارع, وكان الس�بق والريادة والسيطرة 
األوىل فيها للفضائيات السعودية.. والتي كان يمكن لها أن 
تتحكم بصناع�ة الرأي العام العرب�ي يف األقل, فال منافس 
لها باإلضاف�ة إىل حداثتها كظاهرة الفتة وجاذبة للمواطن 
العرب�ي املتعطش لكل ما هو غريب ومختلف, ولتحل محل 

الصحف الورقية وتزيحها من ساحة التأثري..
مع بدايات القرن الحايل ظهرت مواقع التواصل اإلجتماعي 
الت�ي تعتم�د الكلمة والص�ورة, لتتس�يد املش�هد ولتكون 
مواقع«الفيس�بوك« و«تويرت« و« الواتساب« هي املؤثرات 
الحقيقي�ة, وامللتق�ى الذي يتواجد فيه ش�بابنا بل ومعظم 
الناس, حيث إختص كل موقع منها بفئة ثقافية أو عمرية 
دون غريها.. ولتك�ون هي صانعة الرأي العام واملؤثر فيه, 
ب�ل واملوجة له بأي إتجاه يريده, أصح�اب تلك املواقع, أو 
الفاعل�ون أو املتواجدون بكثرة وقوة يف تلك املواقع..ناهيك 

عن قضايا التسويق التجاري ومنافعه.
يف خضم تنافس رشس ومتس�ارع, فهمت »الدول الكربى« 
اللعبة وس�ارعت للدخول فيها, من خالل محاوالت التحكم 
بسياس�ات ومعايري تلك الرشكات التي تدير هذه املواقع..  
وكان ذل�ك س�ببا لتتعمق كربى مؤسس�ات تل�ك الدول, يف 
دراس�ة وفهم تأث�ري تلك املواقع ع�ىل املجتمع, ث�م التهيؤ 
إلس�تباق الح�دث وتهيئ�ة ما هو مؤث�ر ملا هو ق�ادم, من 
تغي�ريات يف مزاج اإلنس�ان ورغبات�ه, وما يمك�ن أن يؤثر 

فيه..
نتيجة ملا س�بق ولرتاج�ع تأثري مواقع التواصل الس�ابقة, 
والتي أنحرس تأثريها يف الفئ�ة العمرية التي كانت تتابعها 
يف ش�بابها, لكنها لم تنجح يف التأثري يف جيل ش�بابي قادم, 
وبقي�ت مرتبط�ة بالجيل الس�ابق ال�ذي تق�دم يف العمر..  
ظه�رت مواق�ع تواصل جدي�دة, تعتمد املقاط�ع الفديوية 
القصرية, وبعظها يعتمد املقاطع الصوتية, كوسيلة للتأثري 
وصناعة ال�رأي والتس�ويق التجاري, ويحتاجه�ا املواطن 
الع�ادي للتنفي�س عما يف داخله من مش�اعر وأفكار وعقد 

نفسية حتى..
تق�دم املواقع املذك�ورة لواجهة التأثري, ث�م تراجعها خالل 
ف�رتات زمنية بدأت تقرص, وحل�ول مواقع أخرى محلها يف 
الواجهة, يجعلنا نفكر ونتساءل.. ما هو املوقع القادم وما 
الذي س�يقدمه من ميزات وخدمات تجعل امللتقي مشدودا 
ل�ه ومبهورا ب�ه؟! وما الذي يمك�ن أن تقدمه تل�ك املواقع 

لتكون مؤثرة يف عقل املتلقي؟!
م�ن الواض�ح أن مواقع التواص�ل اإلجتماع�ي, قد وصلت 
حاليا لقمة تأثريها يف املجتمع بكل تفاصيله, ومن املنطقي 
الق�ول أن م�ا بعد تل�ك ال�ذروة يأتي الن�زول واإلنح�دار.. 
وس�تفقد مواق�ع التواص�ل تأثريه�ا الكبري الح�ايل, لكنها 
ع�ىل األقل لن تخرج قريبا من س�احة التأث�ري.. فرشكاتها 
املنتفع�ة منه�ا ومن ورائها ال�دول الكبرية, ل�ن تقبل بذلك 
الرتاجع مهما كان الثمن, وس�تحاول أن تطور نفسها بما 
يتالءم ويالح�ق مزاج املجتمع, أو تح�اول أن تعيد التحكم 
به, لكنها عاجال أو أجال س�تتوقف ع�ن كونها املؤثر األول 
فيه.. وهذا س�يجعلنا نتساءل عن ما هو القادم من أدوات 

التأثري يف صناعة الرأي العام؟
هناك س�ؤال أهم وأخطر مما س�بق, يتعلق بما الذي هيئه 
العرب أو املسلمون كأمة, ملا هو قادم يف هذا املجال؟! وهل 
هن�اك من ي�درس ويحلل ويق�دم توصيات به�ذا املجال؟! 
هل هناك من فكر بان يبتكر وس�يلة, لصناعة الرأي العام 
العرب�ي أو التأثري ب�ه, بمعزل عن تلك املواق�ع التي تديرها 
دول له�ا أجنداتها الخاص�ة؟! وقبل كل ذلك نس�أل.. متى 

ينتقل العرب من التأثر إىل التأثري؟!
ال فائدة اآلن من محاوالت غزو »تويرت« أو »الفيس�بوك« أو 
حت�ى » التيك ت�وك« بحمالت أو حتى »جي�وش إلكرتونية« 
فقد تأخرنا عىل ذلك كثريا.. نحن بحاجة ألن نس�تعد ملا بعد 
مواقع التواصل اإلجتماعي.. أو يف لن���بدأ بالتفكري يف ذلك 

يف األقل.

أفادت دراسة أمريكية بأن اإلكثار من تناول الجوز ضمن النظام الغذائي، 
يح�ّد من اإلصابة برسط�ان القولون، راب�ع أكثر أنواع األورام ش�يوعاً يف 
العال�م. وأوضح الباحث�ون يف جامعة كونيتيكت األمريكي�ة، أن الجوز قد 
يغرّي بكترييا األمعاء بطريقة تجعلها تقمع نمو رسطان القولون، ونرشوا 
نتائج دراستهم يف دورية »بحوث الوقاية من الرسطان«، مؤكدين أن الجوز 
مفيد جداً لصحة القولون، ألنه يحتوي عىل األحماض الدهنية غري املشبعة، 
كم�ا أنه غني بأحماض »أوميغا 3« الدهنية املفيدة للصحة، ويحتوي عىل 
مس�تويات مرتفعة من فيتامن »E«، وهذه الخصائ�ص تجعله مقاوماً 
لألورام الرسطانية. وأجرى الباحثون دراستهم عىل مجموعة من الفرئان، 
ووج�دوا أن تلك التي اس�تهلكت ح�واىل 7 إىل 10% من س�عراتها الحرارية 
اليومية عرب تناول الجوز، انخفضت لديها معدالت أورام رسطان القولون 
بنسبة 10,5% أكثر من الفرئان التي لم تتناول الجوز. وأشاروا أيضاً إىل أن 
هذه الكمية التي تناولتها الفرئان تعادل مقدار أونصة أو حواىل 28 غراماً 

من الجوز يتناولها اإلنسان يومياً للوقاية من رسطان القولون.

غزت فرئان سجنا يف والية نيو ساوث ويلز األسرتالية، ما أجرب السلطات عىل 
إجالء مئات السجناء منه ريثما يتم إصالح األرضار التي خلفتها القوارض.

وقضمت الفرئان أس�الك معتقل ويلينغتون الواقع يف منطق ريفية وأحدثت 
أرضارا يف سقوف قاعاته وزنزاناته، وفق »فرانس برس«.

وأوضح املفوض املكلف سجون املقاطعة بيرت سيفرين أن »صحة املوظفن 
واملعتقل�ن وس�المتهم ورفاههم هي أولويتن�ا املطلقة، وم�ن املهم بالتايل 
التحرك بأرسع ما يمكن إلنجاز التصليحات«. وس�يتم نقل ما يصل إىل 420 
س�جيناً و200 موظف إىل مؤسسات أخرى بحلول نهاية يونيو. وقال كيفن 
كوركوران املسؤول يف إدارة السجون: »نريد إنجاز هذه األعمال دفعة واحدة 
)...( حتى ال نكون ضحايا هذه اآلفة«. ويواجه رشق اس�رتاليا منذ أش�هر 
اجتي�اح قوارض تهاجم املس�اكن وتلتهم املحاصي�ل.  وهي آخر كارثة تحل 
باملزارعن األس�رتالين بعد س�نوات من الجفاف وأشهر من حرائق الغابات 

املدمرة يف أواخر 2019 وفيضانات تلتها.

اجلوز يقي من االصابة هبذا النوع
 من الرسطان!

فئران تغزو سجنًا يف دولة
وجتيل املعتقلني

التمويل الدويل متنح اسياسيل جائزتني دوليتني ملسامهاهتا االجتامعية
بغداد / خاص 

بعد رحلة من التقيي�م املحيل االيجابي 
لعم�ل االتص�االت، ج�اء ه�ذه امل�رة 
التقيي�م من مؤسس�ات دولي�ة، حيث 
مج�ال  يف  الرأي�دة  الرشك�ة  ف�ازت 
االتص�االت املتنقلة والخدمات الرقمية 
يف العراق، آسياسيل، وللعام الثالث عىل 
الت�وايل، بجأيزتن من جوأي�ز التمويل 
الدويل ملساهماتها االٕنسانية الفاعلة يف 
املجتمع العراقي وإنجازاتها الرقمية يف 
الخدمات والحل�ول التكنولوجية خالل 
2021. مٔوسس�ة التمويل الدولية هي 
منصة عاملية تسعى لتكريم واالحتفاء 
بالحل�ول املبتك�رة وقص�ص الري�ادة 
التقني�ة يف قي�ادة الق�درات عىل نطاق 

دويل. تهدف التمويل الدولية اىٕل تسليط الضوء 
عىل أهمية الرتابط والرقمنة يف البنية التحتية 
لالٔعمال التجارية املعارصة، مما يوضح كيف 
أن االتصاالت والتواصل أصبحا املركز الشامل 

لشبكات االٔعمال. 
كما حصدت آسياس�يل جأيزة »أفضل رشكة 
اتص�االت« لتغطي�ة الع�راق باالٕنرتن�ت فأيق 
تقديمه�ا  اىل  إضاف�ة   ،)4G LTE( الرسع�ة 
الحل�ول التقنية املبتك�رة والخدمات الرقمية 
عالية الجودة. كما حصلت عىل جأيزة »أفضل 

رشكة ذات مس�ٔوولية اجتماعي�ة« ملبادراتها 
واملس�اعي الخريي�ة والتربع�ات الس�خية يف 

جميع أنحاء املحافظات العراقية. 
وتماش�ياً مع رٔويتها يف خل�ق بئية اجتماعية 
واقتصادي�ة مس�تدامة ومتنامي�ة، تواص�ل 
املب�ادرات  م�ن  العدي�د  تنفي�ذ  آسياس�يل 
واملش�اريع االٕبداعي�ة الت�ي تدع�م الش�باب، 
وتق�وي البني�ة التحتي�ة لالٔعم�ال يف العراق، 
وتشجع التعليم املستمر والتنمية االقتصادية. 
ته�دف آسياس�يل اىٕل العم�ل عىل املس�ٔوولية 
االجتماعية للرشكات بجدية وتسعى جاهدة 

لتك�ون العامل الرأي�د يف العراق ضمن 
مبادرات مواطن�ة الرشكات من خالل 
االلتزام بتطوير اسرتاتيجيات صديقة 
الش�باب، واالستدامة  للبئية، وتمكن 

االقتصادية واملجتمعية.
لوح�دة  التنفيذي�ة  املدی�رة  وقال�ت   
آسياس�يل چ�را  التجاری�ة يف  العم�ل 
حسن: »نحن فخورون وسعداء بفوز 
آسياس�يل بهذه الجوأيز املرموقة عىل 
ثالث سنوات متتالية حتى االٓن. ُيظهر 
ه�ذا الف�وز عملن�ا ال�دٔووب والجهود 
الهأيل�ة الت�ي يبذلها فريق اسياس�يل 
متفاني�اً يف العمل الج�اد. تعترب اليوم 
آسياس�يل جزءاً رٔييس�ياً من املجتمع 
العراقي، وبذلك نكرس أنفس�نا دأيماً 
لجعل الع�راق وطناً أفض�ل للعراقين. 
نس�عى باستمرار اىٕل الحلول الجديدة املبتكرة 
الت�ي يمك�ن تطبيقها ع�ىل ش�بكتنا وبنيتنا 
التحتي�ة الرصينة ملواصلة تحس�ن عملياتنا 
للن�اس  مت�اح  يشء  كل  لجع�ل  وخدماتن�ا 
ويمكنه�م الوص�ول إليه بس�هولة من خالل 
التكنولوجي�ا. إن مث�ل ه�ذه اللحظ�ات م�ن 
التقدير والتكريم الدويل تشجعنا عىل مواصلة 
العمل من أجل تحقيق رٔوية آسياس�يل لبناء 
ع�راق مزدهر اجتماعي�اً واقتصادياً يدعو اىٕل 

العطاء والشمول والوحدة«.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

خالل املؤمتر العام ملشروع قادمون للتغيري 

الرماحي يطرح مرشوع انقاذ وطني جديد يتضمن االنتخاب املزدوج 
أعل�ن االمن الع�ام ملرشوع قادم�ون للتغيري 
االس�تاذ حس�ن الرماحي عن خطة ش�املة 
لم يش�هد الع�راق طرحها من قب�ل تتضمن 
االنتخاب املزدوج. واوضح الرماحي يف كلمته 
أثناء املؤتمر العام مل�رشوع قادمون للتغيري، 
»إن االنتخ�اب امل�زدوج ه�و اخ�رتاق لقواعد 
سياس�ية عّف�ى عليه�ا الزم�ن دون خ�رق 
لقانون ما أو استعداء طرف ما«. واضاف«إن 
مرشوع قادمون جاء بوجوه جديدة ونزيهة 
ل�م تش�ارك يف العملي�ة السياس�ية مس�بقا 
عىل مس�توى قيادت�ه وأعضائه ومرش�حيه 
لعضوية مجلس الن�واب يف انتخابات ترشين 
املقبلة، ويف ذات الوقت، فإن مرشوع قادمون 
سيقدم كابينة حكومية متكاملة من الوجوه 
الجدي�دة وغري املجرب�ة والنزيه�ة والكفوءة 
جنبا إىل جنب مع قائمة مرشحيه االنتخابية، 
وس�يكون تمري�ر تل�ك الكابين�ة الحكومية 
مرتب�ط ارتباط�ا رشطيا بانتخاب مرش�حي 
قادم�ون لعضوي�ة مجلس الن�واب وتحقيق 
األغلبي�ة«، مس�تدرًكا يف الوقت ذات�ه »ولهذا 
الس�بب فق�د قدمن�ا لش�عبنا 250 مرش�حا 

منه�م عدد من املس�تقلن التحقوا باملرشوع 
يف ثماني�ة ع�رش محافظة م�ن كل األطياف 
واملش�ارب، والغاي�ة من ذلك إتاح�ة الفرصة 
لشعبنا كي ينتخب مرشوعا متكامال بأغلبية 
نيابي�ة تلت�زم أمام الع�راق العظي�م بتمرير 
حكومة مطروحة مس�بقا ومختارة من قبل 
الجماهري قبل االنتخابات«. وبن اكثر االمن 
العام ملرشوع قادم�ون للتغيري عن االنتخاب 
امل�زدوج »وبعبارة ابس�ط، لن يختار ش�عبنا 
أعض�اء مجل�س ن�واب يقوم�ون بالتحالف 

والتحاص�ص كم�ا يرغبون ويش�تهون دون 
الرج�وع إىل الش�عب، وه�و م�ا ح�دث طيلة 
الس�نوات الصعب�ة املاضي�ة، ب�ل س�يختار 
أعض�اء مجل�س ن�واب ملزم�ن وملتزم�ن 
بتمرير حكومة اختارها الشعب مسبقا وقبل 
االنتخاب�ات«، متابًع�ا »ه�ذا ه�و مرشوعنا، 
والذي اسميناه االنتخاب املزدوج، ونؤمن انه 
سيعيد للنظام النيابي اتزانه ويسمح للشعب 
يف اختي�ار االغلبية الربملاني�ة والحكومة مرة 
واحدة وبتصويت واح�د ودون محاصصة أو 
ضغوط خارجية«. وخاطب الرماحي اعضاء 
األمان�ة العام�ة ومن مرش�حات ومرش�حي 
قادمون، »عاهدوا شعبنا عىل خطة االنتخاب 
امل�زدوج وانتم أهل لتنفيذها وتحدثوا بصوت 
ع�ال وال تخاف�وا يف الع�راق لومة الئ�م، فهو 
يس�تحق من�ا كل التضحي�ات، وان�ا معك�م 
وامامكم يف ه�ذا التحدي الذي ل�ن ينال رضا 
البعض ولك�ن رغبة الش�ارع املنتفض وقوة 
ارادتكم وتصميمكم ودعم الجماهري وأجواء 
السياس�ة اإلقليمية والعاملية ستدفع بإتجاه 

التغيري السلمي«.

 Sichuan إىل مقاطعة Bitcoin مع توسع حملة الصن ضد أنشطة تعدين ، CNBC وفًقا لتقارير
، انخفضت العمالت املش�فرة ، وهبطت Bitcoin إىل 32288 دوالًرا أمريكًيا ألول مرة منذ 8 يونيو 
، وانخفضت بنس�بة 7.9 % يف أحدث معاملة إىل ما يق�رب من 32781 دوالًرا أمريكًيا.وانخفضت 
منافس�تها األصغ�ر ، Ethereum ، إىل أق�ل م�ن 2000 دوالر أمريكي للم�رة األوىل منذ 23 مايو ، 
 Bitcoin وانخفض س�عر تداولها بنس�بة 10% إىل 201901 دوالًرا أمريكًيا.وفًق�ا للتقارير ، فإن
هي العملة املشفرة األصلية واألكثر شهرة التي بدأت التداول يف عام 2009. تم إنشاؤه بواسطة 


