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شهدت محافظات العراق ،أمس األربعاء ،إجراء
قرعة توزيع األرقام عىل املتنافسين لالنتخابات
املبكيرة ،فيميا أُعلِ َ
ين رسيميا ً ان العيدد النهائي
للمرشيحن قد بليغ  3244بينهم  980امرأة بعد
استبعاد 155متقدما ً للرتشح.
واعلنت املفوضية العلييا لالنتخابات ان مجلس
مفوضيهيا قيد صيادق عيىل قوائيم املرشيحن
النتخابات مجلس النيواب املقررة يف العارش من
ترشيين االول املقبيل حييث بلغ عددهيم 3244
مرشيحا ً ينتميون إىل  276حزبيا ً و 44تحالفيا ً
سيتنافسون لشغل  329مقعدا ً برملانيا.
واشيارت املفوضيية يف بييان تلقيت املسيتقبل
العراقي نسيخة منه اىل انه سييتم نرش أسيماء
املرشيحن يف الصحيف الرسيمية وموقعهيا
االلكرتونيي الرسيمي .وقيد تيم اسيتبعاد 155
مرشيحا ً من خوض االنتخابات ألسباب حددتها
املفوضية.
وقيد جيرت يف محافظيات البيالد الثمانية عرش
قرعة توزيع أرقام االقرتاع ملرشيحي االنتخابات
بحضور وسائل االعالم ووكالء االحزاب السياسية
واملرشحن ومنظمات مراقبة محلية.
وجرت القرعة يف وقت واحيد بمكاتب مفوضية
االنتخابيات بمحافظات البيالد كافة فيما جرت
القرعية الخاصية بأرقيام املكونيات املسييحية
والكرديية والكردية الفيليية والصابئية املندائية
وااليزيديية والشيبكية يف املكتيب الوطنيي
للمفوضية.
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رئيس الوزراء يوجه بتجاوز الروتني يف منح القروض للمواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

وجّ �ه رئيس مجل�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي صندوق اإلس�كان ،بتج�اوز الروتني يف منح
القروض للمواطنني وتس�هيل اإلجراءات لهم ومساعدتهم .وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء
إن «الكاظمي ،أجرى زيارة إىل صندوق اإلسكان ،وتجوّل يف أقسام املرصف واطلع عىل سري العمل
هناك ،والتقى بعدد من املواطنني املراجعني واستمع إىل املشكالت التي يعانون منها» ،مشريا ً إىل أن
«الكاظمي وجّ ه بتجاوز الروتني ،وتسهيل اإلجراءات الخاصة بمنح القروض للمواطنني ،وتقديم
الخدمة لهم ومس�اعدتهم؛ لتوفري الس�كن ،وتذليل العقبات التي يواجهونه�ا»ّ .
وبني الكاظمي،
بحسب البيان ،أن «الزيارة للمرصف تأتي استكماالً ملبادرة الحكومة يف توزيع قطع األرايض عىل
املواطنني ،ومساعدتهم يف منح القروض امليرسة لهم ،بعيدا ً عن الروتني ،التي يصل أمد تسديدها
تبنت مرشوعا ً
إىل ( )20عاماً ،ودون أن تش�كل عبئا ً عىل كاهله�م» .وأكد الكاظمي أن «الحكومة ّ
وطنيا ً لحل أزمة الس�كن يف البالد وفق خطط اس�راتيجية ،تتضمن بعض مفاصلها توفري سكن
لكل املواطنني سواء عرب توزيع قطع األرايض ،أو مبادرات منح قروض بال فوائد».
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املفوضية أجرت قرعة توزيع األرقام على املتنافسني ..وً 3244
مرشحا لالقرتاع بينهم  980امرأة

استحقاق ترشين 276 :حزبا و 44حتالفا يف «النزال االنتخايب»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ش�هدت محافظات العراق ،أمس األربعاء ،إجراء قرعة
توزيع األرقام عىل املتنافس�ني لالنتخابات املبكرة ،فيما
أُعلِ َن رس�ميا ً ان العدد النهائي للمرشحني قد بلغ 3244
بينهم  980امرأة بعد استبعاد 155متقدما ً للرشح.
واعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات ان مجل�س
مفوضيه�ا قد ص�ادق عىل قوائم املرش�حني النتخابات
مجلس النواب املقررة يف العارش من ترشين االول املقبل
حيث بلغ عددهم  3244مرش�حا ً ينتمون إىل  276حزبا ً
و 44تحالفا ً سيتنافسون لشغل  329مقعدا ً برملانيا.
واش�ارت املفوضي�ة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه اىل ان�ه س�يتم نرش أس�ماء املرش�حني يف
الصحف الرس�مية وموقعها االلكروني الرس�مي .وقد
تم استبعاد  155مرشحا ً من خوض االنتخابات ألسباب
حددتها املفوضية.
وق�د ج�رت يف محافظ�ات الب�الد الثمانية ع�رش قرعة
توزي�ع أرق�ام االق�راع ملرش�حي االنتخاب�ات بحضور
وس�ائل االعالم ووكالء االحزاب السياس�ية واملرشحني
ومنظمات مراقبة محلية.
وج�رت القرع�ة يف وق�ت واح�د بمكات�ب مفوضي�ة
االنتخابات بمحافظات الب�الد كافة فيما جرت القرعة
الخاصة بأرقام املكونات املس�يحية والكردية والكردية
الفيلي�ة والصابئي�ة املندائي�ة وااليزيدية والش�بكية يف
املكتب الوطني للمفوضية.
وت�م ترتيب املرش�حني بحس�ب الح�روف االبجدية تبدأ
بالرق�م  20الرق�م  20يف كل الدوائ�ر االنتخابي�ة البالغ

عدده�ا  83دائ�رة كون اصغ�ر دائ�رة انتخابية هي 17
لضم�ان ع�دم تك�رار االرق�ام اذ بل�غ ع�دد املرش�حني
املص�ادق عىل اس�مائهم من قبل مفوضي�ة االنتخابات
 3244مرشحا بينهم  980مرشحة».
وكش�فت الهيئ�ة القضائي�ة لالنتخاب�ات يف محكم�ة
التمييز االتحادية عن معيار الرشح لخوض االنتخابات
الربملانية املبكرة املقبلة.
وقال�ت الهيئة يف بي�ان ان قانون االنتخاب�ات رقم ()9
لسنة  2020يش�رط يف املرشح «ان يكون غري محكوم
بجناي�ة او جنحة مخل�ة بالرشف او أثرى بش�كل غري

مرشوع عىل حس�اب املال العام بحكم قضائي بات وان
شمل بالعفو عنها».
واوضح�ت ان الجرائ�م املخل�ة بالرشف ه�ي «الرسقة
واالختالس والتزوير وخيانة األمانة واالحتيال والرشوة
وهتك العرض».
وفيما إذا ما كانت هناك حاالت أخرى تؤدي إىل استبعاد
املرش�ح من االنتخابات اش�ار اىل أن «االستبعاد يشمل
أيض�ا من كان مش�موال بإج�راءات املس�اءلة والعدالة
«الجتثاث البعث» وكذلك يس�تبعد إذا لم يقدم الش�هادة
الدراسية املطلوبة والوثائق األخرى الستكمال متطلبات

التس�جيل خالل املدة التي تحددها املفوضية للتس�جيل
وكذل�ك اذا كان املرش�ح مس�تمرا بالعم�ل يف الق�وات
املسلحة».
وم�ن جانبها كش�فت املفوضية العلي�ا لالنتخابات عن
استعدادات الجراء  3عمليات محاكاة انتخابية بحضور
دويل.
وقال�ت املتحدث�ة باس�م املفوضي�ة جمان�ة الغالي إن
«املفوضي�ة أكملت ما عليها وتعم�ل اآلن ضمن مرحلة
التحض�ريات الخاص�ة بعملي�ة االق�راع» مؤك�دة أن
«املفوضي�ة عىل أت�م االس�تعداد الج�راء االنتخابات يف
موعده�ا املح�دد يف الع�ارش م�ن ترشي�ن االول اكتوبر
املقبل .وأضافت أن «املواد اللوجستية الخاصة بالعملية
االنتخابي�ة انته�ى تأمينه�ا وهي مواد حساس�ة وغري
حساسة ،أضافة إىل أن قرعة املرشحني ستكون يف االيام
القالئل القريبة ستتبعها املحاكاة االوىل».
واك�دت املتحدث�ة أن�ه «س�تكون هنالك ث�الث عمليات
محاكاة ليوم االقراع االوىل منها ستكون بواقع محطة
واحدة لكل مركز تس�جيل اذ هناك  1079مركز تسجيل
أما املحاكاة الثانية والثالثة فستكون بواقع محطتني».
وبين�ت أن «املحاكاة س�تكون عبارة ع�ن عملية اقراع
فعلية وس�يكون فيه�ا عد يدوي وإلكروني وسرس�ل
النتائ�ج اىل املكتب الوطني» .ونوهت اىل ان «رشكة مريا
الكورية املصنعة لالجهزة االلكرونية والرشكة االملانية
الفاحص�ة له�ذه االجه�زة االلكرونية واالم�م املتحدة
سيحرضون يف املحاكاة للمساعدة االنتخابية فضال عن
الوكال�ة الدول�����ي�ة للنظ�م االنتخ���ابية وعدد من
وسائل االعالم».
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بالتفاصيل ..القرارات اجلديدة للجنة العليا للصحة والسالمة

اصدرت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية،
أمس األربعاء ،حزمة م�ن القرارات والتوجيهات
ملواجهة أزمة جائحة كورونا.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس مجل�س الوزراء
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن�ه «ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى
الكاظمي ،اليوم االربع�اء ،اجتماعا للجنة العليا
للصحة والسالمة الوطنية ،وجرت خالل االجتماع
مناقش�ة خطورة الوضع الوبائي الحايل يف عموم
الب�الد ،والزيادة الكب�رية يف أعداد اإلصابات خالل
األس�ابيع الثالث�ة االخ�رية ،فضال عن مناقش�ة
خط�ة وزارة الصح�ة يف زيادة مناف�ذ التلقيح يف
للمرحلة املقبلة».
واضاف البيان« ،وقد أشاد رئيس مجلس الوزراء
بالحه�ود الكب�رية التي تبذلها امل�الكات الصحية
والطبي�ة يف املستش�فيات كاف�ة ،وتصديه�م
للجائحة وتقديم الخدمات اىل املصابني ،الس�يما
بعد الزيادة الكبرية يف عدد االصابات وما تش�كله
من تداعيات خطرية عىل الفرد واملجتمع».
وشدد الكاظمي وفق البيان ،عىل «رضورة تعاون
جمي�ع املواطنني م�ع التعليمات الت�ي تصدرها
وزارة الصح�ة وق�رارات اللجن�ة العلي�ا للصحة
والس�المة الوطنية ،وااللت�زام بالتدابري الوقائية
لحماي�ة أنفس�هم وعوائلهم من خط�ر االصابة،
والتوج�ه اىل مناف�ذ التطعيم الخ�ذ اللقاح بهدف
الوصول اىل املناعة الجماعية للمجتمع».
ولف�ت البيان إىل أنه «وش�هد االجتماع مناقش�ة
التوصي�ات املرفوعة من قبل وزارة الصحة وعدد
م�ن ال�وزارات املختص�ة ،والت�ي تتعل�ق بجملة
اج�راءات الحتواء الجائح�ة والحد من خطورتها
وانتشارها ،وقد تم اتخاذ القرارات االتية:
اوال  /املوافقة عىل ما يأتي:
 1التأكي�د ع�ىل الوزارات والجه�ات غري املرتبطة
ب�وزارة واملحافظ�ات ،االيع�از إىل دوائرها تزويد
دوائ�ر الصحة /املراك�ز الصحية ضم�ن الرقعة
الجغرافي�ة بقوائ�م تتضم�ن أع�داد منس�وبيها
املشمولني بالتلقيح بأقرب وقت ممكن ،إلدراجهم
يف خططه�م الخاص�ة بتوزي�ع ون�رش لقاح�ات
(كوفي�د ،)19 -يف القطاع�ات واملراكز الصحية،
واإلرساع بعملي�ة تلقيحهم يف املنافذ التلقيحية يف
تلك املراكز ،أو بإرسال فرق تلقيحية لتلك املواقع
بحس�ب الخطة املع�دة لهذا الغ�رض ،إضافة إىل
حث موظفيهم للتس�جيل يف املنص�ة اإللكرونية

والحجز ألخذ لقاح (كوفيد )19-يف املؤسسة التي
يرغب التلقيح فيها.
 2تمديد اإلستثناء املمنوح لوزارة الصحة والبيئة
بموج�ب ق�رار اللجن�ة العليا للصحة والس�المة
الوطني�ة رقم ( 6لس�نة  )2021لغاية  13كانون
االول .2021
 3تطبيق مرشوع اصدار ش�هادة التلقيح الدولية
يف دائرة العيادات الشعبية.
 4إجراء االمتحانات النهائية للعام الدرايس الحايل
يف الجامعات الحكومية واألهلية بحس�ب ما جاء
يف كت�اب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ذي
الع�دد ت/م/3د 4479/امل�ؤرخ يف  15حزي�ران
 2021مع تطبيق اإلجراءات الوقائية.
 5تأكي�د إلزام هيئة االع�الم واالتصاالت القنوات
اإلعالمي�ة كافة ،برضورة ب�ث الربامج التوعوية
الخاصة بفوائد التلقيح ضد مرض (كوفيد)19-
وحث املواطن�ني عىل الحجز املس�بق عرب املنصة
اإللكروني�ة للتلقي�ح بلقاح�ات (كوفي�د)19-
املتواف�رة يف املستش�فيات واملراك�ز الصحي�ة يف
عموم محافظات العراق.
 6اس�تمرار فرض حظر التجول الجزئي يف بغداد
واملحافظات كافة من  11مس�اء ولغاية الساعة
ً
صباحا ،طيلة أيام األسبوع.
5
 7إعط�اء صالحي�ة تحدي�د ال�دوام الرس�مي
ملؤسس�ات الدولة (بضمنه�م املوظفات الحوامل
والنس�اء الالتي لديهن أطفال دون السادسة من
العمر) للوزارات والجه�ات غري املرتبطة بوزارة،
عىل ّاال يقل عن ( )%50بحس�ب ما يرتأونه وبما
يتناس�ب والخدمة املقدم�ة ،مع اس�تمرار دوام
موظف�ي وزارة الصحة ووزارة العمل والش�ؤون
االجتماعي�ة وال�وزارات األمنية واألمان�ة العامة
ملجلس الوزراء بنس�بة  ،%100وإل�زام املوظفني
كافة بجلب نتيجة فحص ( )PCRس�البة ملرض
(كوفيد  )19-أس�بوعية ،أو جلب (كارت) اللقاح
الذي يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات (كوفيد.)19-
 8استمرار غلق النوادي والقاعات وعدم السماح
بإقامة التجمعات بأشكالها كافة.
 9تطبي�ق مب�دأ التعام�ل باملث�ل وعدم الس�ماح
بدخ�ول الوافدين غري العراقي�ني الذين لم يكملوا
تلقيحهم بلقاحات تس�تخدم أو أقر اس�تخدامها
يف الع�راق ،من ال�دول التي تف�رض إكمال جرع
لقاحات معينة ملنح تأش�رية الدخول للمواطنني
العراقيني.
َ
وزارة الصحة مع كل
 10تزوی�د وزارة الخارجية
طلب اس�تثناء مقدم من سفارات الدول لهيئاتها

أو مواطنيه�ا املقيم�ني أو الوافدي�ن إىل الع�راق
تخ�ص (اللقاح�ات أو الحجر الصح�ي وتكاليف
فح�ص ( )PCRيف مختربات فحص املس�افرين)
بموق�ف ال�دول م�ن تل�ك اإلج�راءات لهيئاتن�ا
الدبلوماس�ية أو مواطنين�ا للمعامل�ة باملثل مع
جاليات تلك الدول املقيم�ني يف العراق (بضمنهم
البعثات الدبلوماسية).
 11اس�تثناء املوظف�ني الدبلوماس�يني (حام�ي
الجنس�ية الهندي�ة) م�ن الفق�رة ( )4م�ن قرار
مجل�س ال�وزراء ( 158لس�نة  )2021م�ع ابراز
فحص ( )PCRسالب خالل  72ساعة من دخول
العراق ،يثبت خلوهم من مرض (كوفيد )19-مع
حجر الزامي يف مقر عملهم أو سكنهم وال يسمح
بمخالط�ة اآلخري�ن إال بفح�ص ( )PCRس�الب
ثان�ي ،يف الي�وم الرابع عرش م�ن الحجر الصحي
اإللزامي ليتسنى لهم أداء أعمالهم دون إرباك.
 12اس�تثناء الف�رق الطبي�ة (حامي الجنس�ية
الهندي�ة) ،أو القادمني من الهن�د من قيود حظر
الس�فر من وإىل جمهورية العراق عىل أن يكونوا
مُ لقحني بجرعتني من لقاح (كوفيد ،)19-ومىض
أكثر من أس�بوعني عىل آخر جرع�ة ،وأن يجلبوا
فحص ( )PCRسالب خالل  72ساعة من دخول
الع�راق يثبت خلوه�م من م�رض (كوفيد،)19-
م�ع فح�ص ( )PCRس�الب داخل الع�راق خالل
( )24س�اعة من دخولهم ،وحجر الزامي يف مقر
س�كنهم ملدة ( )7أيام ،وال يسمح لهم بمخالطة
اآلخرين إال بفحص ( )PCRس�الب ثالث يف اليوم
السابع من الحجر الصحي االلزامي.
ثاني�اً /املوافق�ة ع�ىل آلي�ات دخ�ول املجامي�ع
السياحية املدرجة يف أدناه:
أ :املعاي�ري وال�رشوط الصحي�ة يف ظ�ل جائح�ة
كورونا الالزمة يف دعم السياحة الدينية:
 1تقدي�م الزائر القادم إىل العراق ش�هادة التأمني
الصحي للحصول عىل سمة الدخول يقدمها عند
دخ�ول املنفذ ،يثبت خلوه م�ن األمراض املعدية،
واألوبئة كافة ،وتغطي الفحوصات كافة الواجب
إجراؤه�ا يف الع�راق ،بم�ا فيه�ا فح�ص ()PCR
وإج�راءات الحج�ر الصحي يف الع�راق إن تطلب
ذلك.
 2يكون فحص ( )PCRلكل زائر قادم عىل نفقته
داخل مط�اري بغداد والنج�ف األرشف الدوليني،
وترشك العتبات املقدس�ة من خ�الل التعاون مع
املخت�ربات األهلي�ة املرخصة م�ن وزارة الصحة،
لتهيئ�ة الفحص ،وتنظيم اإلجراءات ،والتنس�يق
م�ع ال�رشكات الس�ياحية يف إج�راءات الحج�ر

الصح�ي ،وتقديم الخدم�ات العالجي�ة بإرشاف
السلطات الصحية.
 3اتخاذ اإلجراءات الصحية املش�ددة يف الفنادق
واملزارات الدينية واملرافق السياحية.
 4إل�زام العامل�ني كاف�ة يف املراف�ق ذات العالقة
بال�زوار بأخ�ذ اللقاح�ات الخاص�ة بجائح�ة
كورونا.
 5تحدي�د ف�رة الزيارة بمدة ال تتج�اوز ( )7أيام
من تأريخ الدخول.
 6تت�وىل هيئ�ة الس�ياحة بالتنس�يق م�ع وزارة
الصحة تحديد أعداد الزائرين الداخلني للعراق ،أو
إيقاف تفويجهم ،تبعاً لتقديرها لوضع الجائحة
يف دول الزوار القادمني منها ويف العراق.
ب :ضوابط منح سمات الدخول:
 1من�ح القادمني من دول الخليج س�مة الدخول
عن�د وصوله�م ملطاري بغ�داد والنج�ف األرشف
الدوليني.
 2منح القادمني من غري دول الخليج سمة الدخول
للمجاميع ( 5أش�خاص فأكثر) عىل املنافيس�ت،
بضمانة إحدى رشكات السياحة والسفر العراقية
التي ترش�حها هيئة الس�ياحة ،وتك�ون الرشكة
مسؤولة عن وضع برنامج متكامل داخل العراق
يشمل متابعة سمة الدخول ،وتسهيل اإلجراءات
يف املنفذ ومس�ؤولية إبالغ السلطات الصحية عن
الذي�ن تظهر نتيج�ة فحصهم موجب�ة ،والتنقل
داخل العراق ،وحجوزات السكن ،وتقديم وجبات
الغ�ذاء ،والعناية الصحية ،وإخراج املجاميع عند
انتهاء السمة.
 3تمن�ح س�مة الدخ�ول الفردي�ة إذا كان ع�دد
الزائري�ن أق�ل م�ن ( )5ولديه�م حج�ز مب�ارش
مدفوع األجر لدى فنادق الدرجة األوىل أو املمتازة
حرصاً ،عىل أن يتعهد لدى هيئة السياحة الفندق
أو الرشكة الس�ياحية مس�ؤولية متابعة س�مة
الدخ�ول ،وتس�هيل اإلجراءات يف املنف�ذ ،والتنقل
داخل العراق ،وحجوزات السكن ،وتقديم وجبات
الغذاء ،والعناية الصحي�ة وإخراج املجاميع عند
انتهاء السمة.
 4تمنح سمة الدخول للمجاميع السياحية داخل
مطاري بغداد والنجف األرشف الدوليني القادمني
عىل الخطوط الجوي�ة للنواقل الوطنية العراقية،
بضمانة إحدى رشكات السياحة والسفر العراقية
التي ترش�حها هيئة الس�ياحة ،وتك�ون الرشكة
مس�ؤولة عن وضع برنامج زيارة متكامل داخل
العراق يش�مل (متابعة س�مة الدخول ،وتسهيل
اإلجراءات يف املنفذ ،ومس�ؤولية إبالغ الس�لطات

الصحية عن الذين تظهر نتيجة فحصهم موجبة،
والتنق�ل داخ�ل الع�راق ،وحج�وزات الس�كن،
وتقديم وجبات الغذاء والعناية الصحية ،وإخراج
املجاميع عند انتهاء السمة).
 5تفعي�ل وزارة الداخلي�ة دور األم�ن الس�ياحي
بمتابعة حرك�ة املجاميع الس�ياحية ضمن مدة
الس�مة املح�ددة ع�ىل (املنافيس�ت) ومحاس�بة
املخالفني.
ج :مسؤولية هيئة السياحة:
 1إع�داد قائم�ة بأس�ماء فن�ادق الدرج�ة األوىل
واملمتازة ،وأس�ماء الرشكات الس�ياحية املؤهلة
لتفوي�ج الزائري�ن ونقله�م ،وإج�راء حجوزات
الس�كن وغريه�ا م�ن االلتزام�ات م�ع ال�زوار،
وتس�ليمها لوزارتي الداخلية والخارجية؛ لغرض
إجراءات منح سمة الدخول.
 2تهيئ�ة برنام�ج إلكرون�ي يظه�ر ال�رشكات
السياحية املعتمدة لتفويج زوار العتبات املقدسة،
ويمكن تلك ال�رشكات من اإلعالن ع�ن برامجها
وخدماته�ا لل�زوار ،ويك�ون الوس�يلة الجدي�دة
لتقدي�م زوار العتب�ات املقدس�ة ع�ىل منحه�م
سمات الدخول ،وكذلك التس�جيل لدى الرشكات
السياحية ،وتمنح كل من مديرية اإلقامة بوزارة
الداخلي�ة وجه�از املخاب�رات الوطن�ي العراق�ي
ووزارة الخارجي�ة منف�ذا ً ع�ىل ه�ذا الربنام�ج
الستكمال إجراءاتها ملنح املوافقات الرسمية.
 3إج�راء متابع�ة مس�تمرة ع�ن دور ال�رشكات
الس�ياحية املفوّج�ة ل�زوار العتب�ات املقدس�ة،
والوق�وف ع�ىل الخدم�ات املقدم�ة للزائري�ن،
ومعالج�ة املعوق�ات الت�ي تصاحب نش�اط تلك
الرشكات ومحاسبة املقرصين منهم.
 4اتخاذ اإلجراءات الرسيعة لتفعيل نظام الفوترة
والتس�وية املالية ()BSP؛ للحد من عمل رشكات
الس�فر والس�ياحة غري املج�ازة رس�مياً ،ودعم
رشكات الس�فر والس�ياحة كونها الحلقة األهم
بما يس�هل عملها ،وتس�هيل عملية دخول الزائر
ومواكبة التطور الذي وصل�ت إليه دول العالم يف
هذا املجال.
د :ملنظم�ات املجتم�ع املدن�ي املس�جلة رس�مياً
العامل�ة يف القط�اع الس�ياحي (رابط�ة الفنادق
واملطاع�م ورابطة الرشكات الس�ياحية والنقل)
وغريه�ا ،تقدي�م تقاري�ر إىل هيئة الس�ياحة عن
متابع�ة إج�راءات تفوي�ج الزائري�ن يف مراحلها
كاف�ة ،ومس�توى الخدم�ات املقدم�ة للزائرين،
ومق�دار تواف�ر ال�رشوط الصحي�ة يف املراف�ق
السياحية.

القانونية الربملانية تنتقد تعديل قانون األحوال :ينظر يف مصلحة املحضون دون النظر للنزاعات
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت اللجنة القانونية يف مجلس النواب،
أم�س االربع�اء ،ع�ن تلقيه�ا إجاب�ات من
املرجعية الدينية يف النجف األرشف واملجمع

الفقهي بش�أن تعديل امل�ادة  57من قانون
األحوال الشخصية.
وقال نائ�ب رئيس اللجنة محم�د الغزي إن
«مق�رح تعديل املادة  57من قانون األحوال
الش�خصية ،موجود يف اللجنة القانونية منذ

س�نة وعقدنا أكثر من ورشة بش�أنه  ،وقد
قرأ ق�راءة أوىل وبعدها س�تجري نقاش�ات
يف املس�تقبل القريب» .وأض�اف ان «العادة
ج�رت ع�ىل أن تك�ون الحضان�ة ل�أم ملدة
يخ�ري املحض�ون» ،الفتا ً
ّ
 15عام�ا ً وبعدها

اىل ان�ه «بهذا االجراء س�يكون هن�اك فريق
مس�تفيد م�ن القانون الس�ابق وه�ي األم
وفري�ق مترضر وه�و األب ،ونح�ن نحاول
املس�اواة ملصلح�ة األطفال» .وأش�ار إىل أن
«قانون األحوال الشخصية ينظر يف موضوع

الحضان�ة ملصلحة الطفل املحض�ون دائماً،
وال ينظ�ر للنزاعات بني األب واألم» ،الفتا ً اىل
أن «القانون يحاول االستماع لآلراء الجديدة
بع�د الق�راءة الثاني�ة ويع�دل الكث�ري م�ن
الفقرات مع مراعاة مصلحة املحضون».
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املتحدث باسم الكاظمي يتحدث عن إعادة
 60ألف ًا من املفسوخة عقودهم
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن الناطق باس�م القائ�د العام
للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول،
أمس األربعاء ،ع�ن إعادة أكثر من
 60ألف من املفسوخة عقودهم اىل
الخدمة ،فيما أشار اىل أن التحقيق
بحادث اغتيال هشام الهاشمي بيد
األجه�زة االس�تخباراتية واللج�ان
املختصة.
وقال رس�ول ،يف ترصي�ح صحفي
ان�ه «س�ابقا تمت إع�ادة أكثر من
 60ال�ف منتس�ب من املفس�وخة
عقودهم منذ شهر حزيران ،2014

اىل العمل والتحاقهم بالوحدات».
وأوضح ،أن «املنتس�بني املفسوخة
عقوده�م قب�ل حزي�ران ،2014
اعادته�م اىل الخدمة مرتبطة بقرار
املوازنة ،السيما ان عودتهم تحتاج
اىل درج�ات وظيفي�ة وتخصي�ص
ً
مبين�ا أن «املوازنة املقرة لم
مايل»،
تتضمن ادراجهم».
م�ن جان�ب اخ�ر ذك�ر رس�ول،
ان «التحقي�ق بح�ادث اغتي�ال
هش�ام الهاش�مي بي�د االجه�زة
االس�تخباراتية واللجان املختصة،
وكلنا ثقة بها يف الوصول اىل الجناة
لينالوا جزاءهم العادل».

بالسخارت :اهلجامت املستمرة تدفع العراق
للمجهول وشعبه قد يدفع ثمن ًا باهظ ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
علقت رئيس�ة بعثة األمم املتح�دة يف العراق ،جينني هينيس بالس�خارت،
أمس األربعاء ،عىل الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الليلة املاضية.
وكتب�ت بالس�خارت يف تدوينة عىل توي�ر ،إن «هذه الهجمات املس�تمرة،
والليلة املاضية يف أربيل مرة أُخرى ،هي إساءة لسيادة القانون».
وح�ذرت من أن «مثل هذه األعمال تدفع بالب�الد نحو املجهول ،وقد يدفع
الش�عب العراقي ثمنا ً باهظاً .يجب أال ُتهدد رشعية الدولة من قبل عنارص
مس�لحة غاشمة» .وليلة أمس ،اس�تهدفت طائرة مسرية مفخخة واحدة
عىل األقل ،مطار أربيل الدويل ،دون أن يس�فر الهجوم عن خس�ائر برشية،
وفق بيان لسلطات إقليم كردستان.

بحضور القايض زيدان ..اعضاء حمكمة
التمييز يؤدون اليمني القانونية
بغداد  /المستقبل العراقي
أدى اعض�اء محكم�ة التميي�ز،
أم�س االربع�اء ،اليم�ني القانونية
بمناس�بة تعيينهم .وذكر اإلعالم
القضائي يف بيان ،تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «القضاة
املعيّن�ون ادو اعض�ا ًء يف محكم�ة
التمييز االتحادية اليمني القانونية

ام�ام رئي�س مجل�س القض�اء
االع�ىل القايض فائق زي�دان تنفيذا
للمرس�وم الجمهوري املرقم ()40
يف  .»2021/ 7/ 6واض�اف البيان
أن «مراس�م اداء اليم�ني القانونية
حرضها رئيس املحكمة االتحادية
العليا ونواب رئيس محكمة التمييز
ورئيس االدعاء العام ورئيس هيئة
اإلرشاف القضائي».

مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية
لشؤون الشرطة
ممارسات أمنية لـ( )24ساعة :القبض عىل
مطلوبني وخمالفني للقانون
بغداد  /المستقبل العراقي
بمتابعة الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة،
أعلنت قيادة عمليات بغداد حصيلة ممارساتها األمنية خالل ال� 24ساعة
املاضية.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان “قطعات
عملي�ات بغ�داد تواص�ل فعالياته�ا األمنية ملحارب�ة اإلره�اب ،والجريمة
املنظمة ،ومالحقة الخارجني عىل القانون ،حيث اسفرت تلك الفعاليات عن
تمكن قوة من مفارز أفواج طوارئ بغداد وبنا ًء عىل معلومات استخبارية
دقيقة من إلقاء القبض عىل متهم وفق املادة ( )1/4إرهاب”.
وأضافت ،ان “املفارز املش�ركة يف قيادة عمليات بغداد تمكنت من القبض
ع�ىل ثالثة متهمني برويج املخدرات وانتح�ال صفة صحايف ،وضبط مواد
مخدرة ،وأجهزة تس�تخدم للتعاطي  ،وأس�لحة غري مرخصة ،ويف غضون
ذل�ك القت مفارز مديرية رشطة بغداد الرصافة القبض عىل متهم بالقتل،
ومته�م آخ�ر برويج امل�واد املخ�درة ،و( )15متهم�ا ً وفق م�واد قانونية
مختلفة” .واش�ارت اىل ،ان “مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية
(سيطرة التاجي) تمكنت من القاء القبض عىل متهم مطلوب وفق احكام
املادة ( )405هارب ومحكوم بالسجن املؤبد”.
ويف س�ياق ذي صلة “ألقت قطعات الفرق�ة األوىل رشطة اتحادية القبض
عىل سبعة متهمني بالرسقة والتهديد ،وترويج املخدرات ،فضال عن َ
ض َب َط
َع َد َد مِ ْن ال َع َجالتِ مخالفة للتعليمات والقواعد املرورية”.
بدورها ،أعلنت مديرية رشطة محافظة ميسان القبض عىل متهم بإطالق
العيارات النارية عىل منزل أحد املواطنني.
وقالت املديرية يف بيان ،تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إنه “بعد سماع
صوت إطالق نار يف أحدى مناطق مدينة العمارة ،تم تشكيل مفرزة من قسم
رشطة النجدة والتوجه إىل مكان إطالق النار ،حيث تبني قيام أحد املتهمني
بارتكاب�ه لجريم�ة (الدگة العش�ائرية) ضمن قاط�ع الكرامة”.وأضافت
أن “املف�رزة قامت بتطويق املنطقة ومطاردة املته�م والقاء القبض عليه
وبحوزته بندقية كالشنكوف مع مخازن عدد أربعة واطالقات حية”.
وتابع�ت أن�ه “تم التحفظ عىل املته�م واملضبوطات والتوج�ه به اىل مركز
الرشطة املختص ،التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه وفق القانون”.
م�ن جانبها ،أفادت رشطة بغ�داد بإلقاء القبض عىل  13ش�خصا اطلقوا
النار خالل تشييع ،رشقي العاصمة.
وذكر بيان للرشطة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن “رشطة بغداد
وبالتع�اون مع الجيش العراق�ي اللواء  11ألقت القبض عىل  13ش�خصا
قام�وا باطالق العيارات النارية خالل تش�ييع ش�خص مت�وىف ،يف حي اور
الشيش�ان” .وأضاف البيان ،انه “تم ضبط أس�لحتهم واتخ�اد اإلجراءات
القانونية بحقهم”.
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حمافظ البرصة يستقبل نقيب الفنانني ويبحث
معه ختصيص قطع أراض لفناين املحافظة
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

ناق�ش محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محم�د جابر
العطا ،أم�س األربعاء ،مع رئي�س اللجنة املالية
النائ�ب د.هيث�م الجب�وري مش�اريع محافظة
بغ�داد وف�ق ما ورد م�ن تخصيص�ات يف قانون
موازنة عام .2021
جاء ذل�ك خالل اللقاء الذي عق�د يف مقر اللجنة
املالية ،لبحث املش�اريع املدرجة وتدقيقها قبيل
ارس�الها اىل وزارة التخطي�ط م�ع التأكي�د عىل
التوزي�ع الع�ادل للمش�اريع بنا ًء ع�ىل الكثافة
السكانية ودرجة املحرومية ،فضال عن مناقشة
الخط�ة االس�تثمارية ملحافظ�ة بغداد وحس�ب
التخصيصات املالية املرصودة لها واملشاريع قيد
اإلنجاز واالرتقاء بواقع الخدمات املقدمة الهايل
بغداد الكرام.

أمانة جملس الوزراء تكشف تفاصيل تطوير مرشوع مدينة أور

اعلن�ت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء ،أمس االربعاء،
عن تفاصيل تطوير مرشوع مدينة أور.
وقالت األمانة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ان «وف�د حكومي اج�رى ،اليوم األربع�اء ،زيارة
ميدانية إىل مدينة أور األثرية بمحافظة ذي قار ،ملتابعة

تنفي�ذ التوصي�ات األولية للجنة املرشف�ة عىل مرشوع
تطوير املدينة».
واضافت ان «الوف�د اطلع عىل آليات الرشوع بمرشوع
ّ
يخص البن�ى التحتي�ة واملرافق
تطوي�ر املدين�ة يف م�ا
األثرية املهمة كمرحلة أوىل ،وتحديد التصميم األساس
للمدينت�ن القديم�ة والجدي�دة املقرر إنش�اؤها ضمن
مراح�ل العم�ل يف امل�رشوع ،ال�ذي س�يتضمن إنش�اء

مركز اس�تقبال للزائرين ،وإنشاء شبكة طرق ومرافق
سياحية ودور عبادة».
يذك�ر ان وفد األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء التقى،
أمس الثالثاء ،بمحاف�ظ ذي قار أحمد غني الخفاجي،
واملع�اون لش�ؤون التخطي�ط غس�ان حس�ن حمود،
واملع�اون لش�ؤون املتابع�ة عب�اس جاب�ر ،لبح�ث
اس�تعدادات املحافظة الستقبال الس�ائحن والزائرين

مدير جتارة املواد الغذائية :الرشكة مستنفرة لتوزيع
السلة الغذائية
بغداد /عامر عبدالعزيز
اعلن مديرع�ام الرشكة العامة لتجارة املواد
الغذائية املهندس قاسم حمود منصور خالل
ترصيح خاص عرب قناة العراقية الفضائية
االخباري�ة ان الرشك�ة مس�تنفرة ب�كل
جهودها بش�كل عام وعىل كامل االستعداد
للبدء بتجهيز السلة الغذائية للمواطنني بعد
استكمال كامل االجراءات والتحضريات وان
الرشك�ة تواص�ل العم�ل الليل بالنه�ار وعىل
مدار االسبوع لتوفري مفردات السلة الغذائية
(الس�كر  ,زيت الطع�ام  ,ال�رز  ,البقوليات ,
معج�ون الطماط�م ) لضمان وص�ول املواد

الغذائية للمواطنني بشكل منتظم
تزامن�ا» مع وصول م�ادة الحمص املجروش
اىل الرشك�ة العام�ة لتجارة امل�واد الغذائية يف
مركز مبيعات الكرخ كما تفقد السيد الوزير
يرافق�ه مدير ع�ام الرشكة املهندس قاس�م

قطار املوصل يتحرك من بغداد ألول
مرة ..ورحالت إىل تركيا قريبا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة النقل ،أمس األربعاء ،انطالق قطارات نقل املسافرين بن بغداد
واملوصل يوم االثنن املقبل.
وق�ال مدي�ر اع�الم وزارة النقل حس�ن إن اعمال تأهيل خط س�كة بغداد
� املوص�ل ت�م انجازها بش�كل كامل والخ�ط حاليا جاهز لتس�يري رحالت
املس�افرين والبضائع وس�يتم تس�يري عربة تجريبي�ة اليوم» ،الفت�ا اىل ان
«خط س�كة حمام العليل  -موصل قد تعرض لرسقة حديد السكة من قبل
عصابات داعش االرهابية مما أدى إىل انقطاع حركة القطارات».
واض�اف الخفاج�ي ان «حركة نق�ل املس�افرين والبضائ�ع اىل املحافظات
الشمالية ستعود مجددا عىل متن قطارات السكك الحديد».
وأش�ار اىل ان «العمل مس�تمر وع�ىل جميع املحاور ضم�ن محيط املنطقة
لتهيئ�ة املتطلبات الالزمة لتس�يري قطاراته�ا من بغ�داد اىل املوصل وصوال
اىل تركي�ا عرب القناة الجافة لدعم االقتص�اد ولتعظيم املوارد املالية للرشكة
العامة للسكك الحديد».

الدفاع املدين ينقذ امرأة وطفليها
بعد أن حارصهتم النريان داخل
شقتهم ببغداد
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت مديرية الدف�اع املدني ،أمس
األربعاء ،عن تمكن فرقها من انقاذ
ام�رأة وطفليها بع�د أن حارصتهم
الن�ريان داخ�ل ش�قتهم يف مجم�ع
الصالحية السكني ،وسط بغداد.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه إن
«ف�رق الدف�اع املدن�ي ،تمكنت من
انقاذ عائلة مكون�ة من ام وطفلن
بعد احرتاق ش�قة سكنية يف الطابق
 15لبناي�ة يف مجم�ع الصالحي�ة
السكني وسط بغداد .
وبيّنت أن «فرق االطفاء استخدمت
عجل�ة الس�لم املخصص�ة لألبني�ة
املرتفع�ة ذات االس�تخدام امل�زدوج
(اطف�اء وانق�اذ) من اج�ل إخراج
العائل�ة بس�الم أوالً م�ع تقدي�م

حمافظ بغداد يناقش مع رئيس اللجنة املالية
مشاريع املحافظة ضمن موازنة ٢٠٢١
بغداد /طالب ضاحي  /عادل احمد

اس�تقبل محافظ البرصة أسعد العيداني نقيب الفنانن
العراقين الدكتور جبار جودي والوفد املرافق له
وج�رى خ�الل اللقاء مناقش�ة تخصيص قط�ع أراض
لفنان�ي محافظة الب�رصة والبالغ�ة  750قطعة أرض
س�توزع قريبا ً للمس�تحقن ،فيما بحثا املرشوع الفني
العام للنقابة ودعم مجمل انش�طتها يف املركز والفروع
والبحث عن فرصة استثمارية مناسبة تعود مردوداتها
للنقابة كي تتمكن من القيام بواجباتها املهنية والفنية
واالجتماعية.
وراف�ق النقي�ب كل م�ن الفنان�ن فتحي ش�داد رئيس
ف�رع النقابة يف البرصة ،وم�ازن محمد مصطفى مدير
املسارح ،واحمد حمود وسعد اليابس.
ورح�ب املحافظ بهذا الجمع من الفنانن وابدى تعاونه
لكل ما تم طرحه يف اللقاء.

بغداد  /المستقبل العراقي
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اإلسعافات األولية نتيجة استنشاق
نواتج الحري�ق واالنبعاثات الغازية
السامة» .
وأضاف�ت أن «ف�رق الدف�اع املدني
اتم�ت أعماله�ا واخم�دت الن�ريان
ومنعت اتس�اع الحادث اىل الش�قق
الس�كنية املج�اورة فيم�ا س�جلت
إصاب�ة اح�د منتس�بيها بح�االت
اختن�اق ش�ديد بعد ان نف�ذ عملية
االقتح�ام املب�ارش وس�ط الن�ريان
وج�ازف بحيات�ه م�ن اج�ل انق�اذ
األطف�ال واخراجه�م بس�الم فم�ا
كان م�ن االب اال ان يحتضن�ه وهو
يجه�ش بالب�كاء ويتمت�م بكلمات
الشكر لرجال الدفاع املدني» .
وأوضح�ت املديري�ة يف بيانه�ا أن
«س�بب الح�ادث كان نتيجة تماس
كهربائي داخل الش�قة مما اش�عل
الحريق بادئ االمر».

حم�ود منصورتفقد وصول م�ادة الحمص
واطلع ع�ىل نوعية املادة اضاف�ة اىل متابعة
وصول بقية املواد الخاصة (بالسلة الغذائية
) وثم�ن الس�يد الوزير الجهود االس�تثنائية
املبذول�ة يف تنفيذ م�رشوع الس�لة الغذائية
وعملي�ة اس�تالم امل�واد تمهي�دا» الط�الق
تجهيزه�ا للموطن�ني خالل االي�ام القادمة
وم�ن جانب�ه اع�رب حم�ود عن اس�تكمال
كل االج�راءات للمب�ارشة بعملي�ة التجهيز
للمواطن�ني خ�الل االي�ام القادم�ة وان�ه كل
الجهود تبذل من اجل انجاح مرشوع الس�لة
الغذائي�ة والتي تعد خط�وة ايجايبية لخدمة
املواطن الكريم .

من داخل العراق.
وضم الوف�د املدير العام للمركز الوطني لالستش�ارات
الهندس�ية يف وزارة اإلعم�ار واإلس�كان واألش�غال
والبلدي�ات العام�ة ،واملدي�ر الع�ام لدائ�رة التحري�ات
والتقني�ات يف وزارة الثقافة ،ومدي�ر بلديات محافظة
ذي ق�ار ومدير بلدية النارصية ،فضالً عن مدير مدينة
أور األثرية ومدير العالقات يف هيئة السياحة.

االتصاالت عن املرشوع الوطني:
سيوفر خدمة فتح القنوات املش ّفرة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة االتصاالت ،أمس األربعاء ،أن
ّ
سيوفر خدمة
املرشوع الوطني لالتصاالت
ً
فض�ال عن خدمة
فت�ح القنوات املش�فرة
تحميل الفيديوهات.
وقال املتحدث باسم الوزارة رعد املشهداني
إن «العم�ل باملرشوع الوطن�ي لالتصاالت
وص�ل اىل أكثر م�ن  1500منزل يف منطقة
زيونة بمحافظ�ة بغداد» ،مبين�ا ً ان «هذا
امل�رشوع يحتوي عىل خدم�ات ال� اف اج
التي تضاهي خدمات االنرتنت».
وأضاف «س�يتم تش�غيل  %90م�ن األيدي
العامل�ة العراقي�ة بهذا املرشوع ،حس�ب
االتف�اق مع جميع الرشكات املتعاقدة مع
وزارة االتصاالت» ،مشريا ً اىل أن «املرشوع
سيقلل من مشاكل االنرتنت ،ألنه يصل إىل
كل منزل وناحية برسعة متناهية».
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الصحة تتحدث عن «إجراءات
صارمة» للسيطرة عىل أزمة
اجلائحة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الصحة ،أم�س األربع�اء ،إمكانية
اتخ�اذ إج�راءات صارمة للس�يطرة ع�ىل املوجة
الوبائية الثالثة.
وقال�ت عض�و الفريق الطب�ي االعالم�ي لوزارة
الصح�ة رب�ى ف�الح حس�ن إن «تزاي�د أع�داد
اإلصابات وتجاوزها عتب�ة  8آالف ضمن املوقف
الوبائي ،يش�كل تهديدا حقيقيا يفوق إمكانيات
امل ٔوسسات الصحية يف استيعاب املرىض الداخلن
إىل املراك�ز الصحي�ة واملستش�فيات ورده�ات
العناية املركزة».
وأضاف�ت أن «ه�ذا االرتف�اع يع�ود إىل الته�اون
الكبري من قبل املواطنن بعدم التقيد باإلجراءات
الوقائية ،وزيادة الفحوصات وتشخيص الحاالت
يف املختربات وقلة أعداد امللقحن».
وأكدت حسن ،أن «اللجنة العليا للصحة والسالمة
س�تتخذ قرارات صارمة وفق مستجدات املوقف
الوبائي خالل املدة املقبلة ،ألن التوقعات تشري إىل
امكانية تصاعد اإلصابات نتيجة املوجة الوبائية
الثالث�ة م�ن الجائح�ة الت�ي تتمي�ز بخطورتها
ورسعة انتشارها بنقل العدوى».
وأش�ارت ،إىل أن «املرحلة املقبلة تتطلب توس�عة
العم�ل ومضاعفته مع زيادة أعداد االصابات ،إىل
جان�ب مراقبة املوق�ف الوبائي وحم�الت الرصد
والتلقيح».
وذكرت املتحدثة ،أن «الوزارة وضعت خطة لزيادة
ع�دد املنافذ التلقيحية مع ترق�ب وصول املالين
من جرع�ات اللقاح ،مع اتخاذ إج�راءات جديدة
لتلقيح موظفي الجامعات ،وس�يتم إيضا ً تنفيذ
حمالت للتطعيم يف املعاهد الطبية واملختربية».
وش�ددت عىل «أهمية اللقاح بالنس�بة الٔصحاب
االم�راض املزمن�ة كالس�كر والقل�ب وم�رىض
الرسطان».
وبينت بالقول« ،ال يوج�د أي مربر أو تخوف من
تلقي اللقاح ،وقد خصصت امل ٔوسس�ات الصحية
لجان�ا تعمل ع�ىل فح�ص املريض قب�ل ا ٕعطائه
اللقاح وهي التي تقرر منحه من عدمه».
واظهر املوقف الوبائي ليوم امس تسجيل 8818
اصابة جديدة ،وهو رقم قيايس لم يسجله العراق
منذ ظهور الوباء ،بينما سجل قبل يومن  8آالف
و 30إصاب�ة ،م�ا يؤك�د التحذي�رات والتنبيهات
التي اطلقتها وزارة الصحة بش�أن ش�دة املوجة
الوبائية.

وأك�د أن «املرشوع س�يوفر خدمات عدة ،
هي تحمي�ل الفيديوهات وفت�ح القنوات
املشفرة ،إضافة اىل خدمة تقوية االتصال
الصوتي».
وبش�أن الخطوط االرضية ،أكد املشهداني
أن «وزارة االتص�االت ال تتعام�ل بالدوالر
بش�أن الخطوط األرضية وأنم�ا بالدينار
العراق�ي ،حي�ث إنه�ا ج�ددت الب�داالت
الورقي�ة الس�ابقة ،وحولته�ا اىل ب�داالت
أرضي�ة الكرتونية حديثة ،م�ن اجل إعادة
ً
الفت�ا اىل أن «ال�وزارة
الهات�ف األريض»،
ّ
وفرت كارتات اتصال ملش�رتكي الخطوط
األرضي�ة ،م�ن فئة  5دنان�ري ،وكارت آخر
من فئ�ة  15ديناراً ،وتصل الفئات اىل 100
دينار عراقي».
وش�دد عىل أن «مفارز الوزارة املنترشة يف
الدوائر املعنية ستحاسب بشدة املتالعبن
باألسعار».

مستشار األمن القومي يزور الطارمية
ويشارك يف افتتاح دائرة الرضائب
بغداد /المستقبل العراقي

التخطيط :هذه رشوط االستثناءات اخلاصة
باسترياد السيارات
أفصح�ت وزارة التخطي�ط ،أم�س األربع�اء،
ع�ن رشوط االس�تثناءات الخاصة باس�ترياد
الس�يارات ،فيما أش�ارت إىل أنها اخذت بنظر
االعتب�ار الظ�روف القاه�رة واملودي�الت التي
ل�م تدخل خ�الل ف�رتة جائح�ة كورونا.وقال
املتحدث باس�م الوزارة عب�د الزهرة الهنداوي
إن «تطبي�ق املواصف�ات العراقي�ة الخاص�ة
باس�ترياد السيارات س�يبدأ ابتدا ًء من  1أيلول
املقب�ل للع�ام الحايل».وأض�اف أن «جمي�ع
العجالت املستوردة من موديل  2022ستخضع
اىل تطبيق تلك املواصفات بعد  1أيلول» ،مؤكدا ً
«عدم الس�ماح بدخول اي عجلة غري مطابقة
لتل�ك املواصفات».وأش�ار اىل أن «الف�رتة قبل
 1أيلول ستش�هد معالجات للحاالت السابقة
التي تأثرت بظروف جائحة كورونا ،وبخاصة

بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر الداخلية عثمان الغانم�ي ،أمس األربع�اء ،اىل تكاتف
الجه�ود لخدم�ة املواط�ن فه�ي غاي�ة الفخ�ر واملهني�ة يف اداء
الواجب.
وقال الغانمي خالل جولة اجراها اليوم يف مديرية األحوال املدنية
والج�وازات واإلقام�ة ان «اللقاء املبارش م�ع املواطنن ومعرفة
اإلجراءات التي من واجبها تخفيف العبء عنهم ،هو من واجباتنا
الت�ي أكدنا عىل العمل بها يف وزارة الداخلية ،حيث كان لنا صباح
اليوم زي�ارة تفقدية ملديرية األحوال املدني�ة والجوازات واإلقامة
للوقوف عىل انس�يابية العمل فيها ،خاصة يف موضوع الجوازات
وامله�ام األخ�رى التي تقوم به�ا هذا املديرية ،فض�ال عن معرفة
احتياجات املراجعن ادعو اىل تكاتف الجهود لخدمة املواطن فهي
غاية الفخر واملهنية يف اداء الواجب.

النقل تطلق رحالهتا املبارشة
من بغداد اىل ابو ظبي
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النقل عن رحالت مب�ارشة عىل متن طائرات رشكة
الخط�وط الجوية العراقية من العاصمة العراقية بغداد اىل مدينة
اب�و ظبي عاصمة دول�ة اإلمارت العربية املتح�دة اعتبارا ً من 24
تموز الحايل .

املركزي يطلق قروض ًا لـ «جتهيز» منازل
املواطنني بمنظومات كهرباء شمسية
بغداد  /المستقبل العراقي

زار مستش�ار األمن القومي ،قاسم األعرجي ،أمس األربعاء ،قضاء الطارمية ،وشارك يف
افتتاح الهيئة العامة للرضائب /فرع الطارمية.
وذكر بيان للمكتب االعالمي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان افتتاح فرع الهيئة
العام�ة للرضائ�ب يف قضاء الطارمية جاء من أجل تقليل معان�اة املواطنن وذهابهم اىل
دوائر بعي�دة ،وتنفيذا لقرار مجل�س األمن الوطني وتوجيهات رئيس ال�وزراء ،املتعلقة
بإعادة جميع الدوائر يف قضاء الطارمية ،من أجل تس�هيل معامالت املواطنن وتخفيف
العبء عنهم».
وأكد األعرجي» أن افتتاح دائرة الرضائب يف القضاء نقلة نوعية جيدة لفتح باقي الدوائر،
ً
خدمة للمواطن».
وأش�ار األعرج�ي» إىل أن الطارمية من املناط�ق التي عانت وقدمت الكثري من الش�هداء
يف مواجه�ة اإلرهاب ،مؤكدا عدم الس�ماح ألحد بأن يصفها بمدين�ة إرهاب ،الفتا إىل أن
الطارمية هي مدينة املحبة ومدينة الكرم ،وهناك من ّ
ش�ذ عن األهل والعش�رية ،مشيدا
بتضحيات األجهزة األمنية من الجيش والرشطة والحشد والعشائر».
وح�رض افتتاح دائرة الرضائب ،وجهاء املدينة وممثلون عن الدوائر الحكومية واألجهزة
األمنية يف القضاء».

بغداد /المستقبل العراقي

وزير الداخلية يزور مديرية «األحوال» «اجلوازات»
ويوجه بتخفيف العبء عن املواطنني

مستوردو الس�يارات الذين ترضروا بعمليات
االغ�الق املاضي�ة ،وتأخ�ر وصول الش�حنات
املستوردة يف توقيتاتها» .ولفت اىل أن «الوزارة
اخ�ذت بنظ�ر االعتب�ار الظ�روف القاه�رة،
واملودي�الت التي دخلت خالل الفرتة املاضية»،
موضح�ا ً انه «س�يتم اس�تثناء املوديالت بناء
ع�ىل طلب يق�دم من املس�تورد للحصول عىل
االس�تثناء من دخ�ول املواصف�ات ،وعدا ذلك
س�يتم تطبي�ق املواصف�ات ع�ىل الجمي�ع».
وأك�د أن�ه «وفق�ا ً لقان�ون الجه�از املرك�زي
للتقييس والسيطرة النوعية ،لوزير التخطيط
صالحية االس�تثناء من املواصف�ات للظروف
القاه�رة واالس�باب االقتصادي�ة» ،مبين�ا ً أن
«هذا االستثناء س�يكون لغاية  1أيلول بعدها
س�يتم التطبي�ق الزامي�ا ً عىل جمي�ع التجار،
وتكون السيارات املستوردة من موديل 2022
مطابقة ملواصفات السالمة واألمان».

أعلن البنك املركزي ،أمس األربعاء ،مبارشة التنسيق مع املرصف
الصناع�ي ،إط�الق مب�ادرة ل�رشاء منظوم�ات تولي�د الكهرباء
الشمسية ملساكن املواطنن واملجمعات السكنية.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للبنك يف بي�ان ،تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه انه «تماش�يا ً مع االلتزام�ات الدولي�ة نحو خفض
االنبعاث الحراري واتفاقية باريس للمناخ وخفض اس�تخدامات
الوق�ود ،قرر البن�ك املركزي التوجه بالعمل عىل تش�جيع اعتماد
أدوات إنت�اج الطاق�ة من املص�ادر املتجددة ،والعم�ل مع اللجنة
العلي�ا لإلقراض لضم�ان تجهيز نس�بة من الطاق�ة الكهربائية
املتول�دة من مص�ادر الطاق�ة املتج�ددة (األلواح الشمس�ية) يف
املجمعات السكنية االستثمارية املستفيدة من املبادرة».
واش�ار ،اىل «التنس�يق م�ع امل�رصف الصناع�ي لتموي�ل رشاء
منظوم�ات تولي�د الكهرب�اء من الش�مس ملس�اكن املواطنن أو
املش�اريع ،وم�ن اجل توف�ري جزء م�ن الطاق�ة الكهربائية التي
يتطلبه�ا عمل البنك املركزي قرر اقتن�اء منظومات توليد الطاقة
الكهربائية ونصبها عىل ابنيته يف بغداد وفروعه».
وتاب�ع ،ان «البن�ك املرك�زي يش�جع املص�ارف املج�ازة كاف�ة
واملؤسسات الراغبة بتجهيز منظومات الطاقة النظيفة للتفاعل
مع ه�ذا التوجه وتقديم عروضها وخرباته�ا اىل هذا البنك وبقية
مؤسسات الدولة والقطاع الخاص».

الرافدين :اكتامل توزيع املاسرت كارد عىل منتسبي
الدفاع يف املثنى والديوانية
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين ،أمس األربعاء عن اكتمال توزيع بطاقات
املاسرت كارد عىل منتسبي وزارة الدفاع يف املثنى والديوانية .
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ان» اللج�ان الجوالة الت�ي تم تش�كيلها انتهت من
توزيع البطاقات عىل مديري�ات ودوائر الدفاع يف تلك املحافظتن
بعد اصدارها واستكمال انجازها بفرتة محددة .
واوضح ان اللجان مستمرة يف عملها وجوالتها امليدانية يف اصدار
البطاق�ات لكاف�ة الدوائ�ر والقطع�ات العس�كرية م�ن دون اي
مراجعة للمرصف».
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ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ.

GAZPROM NEFT BADRA B.V.
TENDER ANNOUNCEMENT

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract
for the Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to
participate in the following Tender:

ﺗﺩﻋﻭ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،.ﻣﺷﻐﻝ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻟﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑـ“ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ"( ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
)"ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ"( ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

TENDER No. 1448

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1448
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ  :ﺷﺭﺍء ﺗﺭﻱ ﺍﻳﺛﻳﻠﻳﻥ ﻛﻠﻳﻛﻭﻝ ) (TEGﻟﻠﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻭﺣﺩﺓ ﺗﺟﻔﻳﻑ ﺍﻟﻐﺎﺯ

TENDER NAME: PROCUREMENT OF TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) FOR PHASE 2 GAS
DEHYDRATION UNIT
TENDER TYPE: PUBLIC TENDER
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender
upon submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the
authorized representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, email address for sending the Tender Documentation and full name and position of the contact
person to the following Operator’s e-mail address:

ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻁﺎء ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ( ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺣﻳﺙ ﺳ ُﺗﺭﺳﻝ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ،
ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ .ﻭﻳﺭﺳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺷﻐﻝ:

Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com

Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender
Documentation to such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.

ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻪ ﺳﻳﺭﺳﻠﻪ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ.

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as
a minimum shall:

ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

Bidder shall provide certificates confirming compliance of the goods with the requirements
;for the Goods specified in Tender Documentation
;Bidder shall have experience in importing of the chemical products to Iraq
;Provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation
;)Provide Chamber of Commerce ID card (for Companies/Branches registered in Iraq
Provide General Commission for Taxes ID card and/or tax registration certificate (for
;)Companies/Branches registered in Iraq
Provide a Non-prevention letter issued by Ministry of Finance, General Commission for
;)Taxes (for Companies/Branches registered in Iraq
;Provide Bidder’s legal entity registration documents
Comply with the Operator’s HSE and security requirements; and
Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator
;under this Tender

-

-

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﺅﻛﺩ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛
ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺗﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﻓﻕ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﻭﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ )ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ(؛
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﺗﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  /ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ )ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ  /ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ(؛
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻭﻟﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻛﺷﺧﺹ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻱ؛
ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﻭ
ﻗﺑﻭﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

The Operator will deduct an amount for initial tender announcement and in case of tender
extension an amount for tender extension announcement from the first invoice under the
contract signed with the successful Bidder.

ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ.

The deadline for submission of the Bid under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00
(UTC/GMT+3:00) August 10, 2021.

ﺇﻥ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﻭﻋﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ )ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ( ﻫﻭ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎ ًء )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ /
ﻏﺭﻳﻧﺗﺵ
) 10 (+3:00ﺁﺏ .2021

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be
published by the Operator accordingly.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﻣﺩﺩﻳﻥ.

Tender Strategy: Public Tender with two (2) separate envelopes. One (1) separate envelope for
Technical bid and one separate (1) envelope for Commercial bid.

ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ :ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻳﺙ ﻳﻘﺩﻡ ) (2ﻅﺭﻓﺎﻥ ﻣﻧﻔﺻﻼﻥ :ﻅﺭﻑ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﻅﺭﻑ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ.

Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.

ﺳ ُﺗﻭﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

Apago PDF Enhancer
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or

terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability
towards any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions.

ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﺗﺟﺎﻩ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﻁﺎء ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﺭ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ.
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻔﻲ /.ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

م /إعالن عن املشاركة ملرشوع خدمات()mange servce

ي�رس الركة العام�ة لالتص�االت واملعلوماتية إحدى تش�كيالت وزارة االتص�االت دعوة جميع
الركات العراقية والعربية واألجنبية لتقديم عرضها الفني إلبرام عقد مشاركة ملروع خدمات
( )mange servceوحسب املواصفات الفنية والروط القانونية املطلوبة ،و باالمكان الحصول
عىل رشوط اإلعالن عن طريق ارسال مخولكم مع كتاب التخويل الرسمي اىل مقر الركة العامة
الكائن يف بغداد ش�ارع ابي نؤاس مجاور فندق بغداد ،مكت�ب املدير العام الطابق العارش لراء
وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره ( )10,000،000عرة مليون دينار عراقي فقط غري قابلة للرد
ُ
وتقبل العطاءات لغاية الساعة (الواحدة ظهرا)
م�ن ي�وم االحد املصادف  2021/ 8/8وس�يت فتح العط�اءات يف نفس اليوم ع�ىل ان يرفق مع
العطاء مبلغ التامينات االولية للمش�اركة يف املناقصة البالغ مقداره ()50،000،000خمس�ون
ملي�ون دين�ار عراقي فقط عىل ش�كل خطاب ضم�ان او صك مصدق ع�ىل ان يكون صادر من
مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي وتودع يف صندوق العطاءات الخاص بالركة العامة
لالتص�االت واملعلوماتي�ة الكائن يف مقر الركة  -الطابق األريض  -االس�تعالمات وعىل أن تقدم
العطاءات داخل ظرف مغلق مكتوب عليه اس�م املناقصة مع ذكر اس�م الركة والرقم الخاص
به�ا والعن�وان الكامل وبيان املوقع اإللكرتوني يف وثائق العطاء واس�م ورق�م الربيد اإللكرتوني
للش�خص املخول عن متابعة االستفسارات التي تخص العطاء وتقوم الركة املتقدمة بتوقيع
وخت�م أوراق العط�اء كافة مع تحديد نفاذي�ة العطاء ب(  ) 180يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة
وسيهمل العطاء غري املستويف للروط الفنية والروط القانونية املطلوبة وملزيد من املعلومات
االتص�ال عىل ارق�ام الهوات�ف ( )07600017122( ، )07600017078او الربي�د االلكرتوني او
مراجعة املوقع االلكرتوني املدرجني ادناه.
www.itpc.qov.iq / www.moc.gov.iq
E-mail: Legal_itpc@itpc.gov.iq
املهندس
مع التقدير...

أسامة جهاد قاسم
املدير العام
رئيس جملس االدارة

فقدان
فق�دت من�ي هوية ضم�ان صحي ص�ادرة من
رشكة اسياسيل باسم  /احمد احسان توفيق –
فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2021|441
التاريخ2021/7/7/
أعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت العقار التسلس�ل
 791/3م  38الخاجي�ة الواقع يف ألكوت العائدة
للمدين (اسعيد يارس مطري) املحجوز لقاء طلب
الدائنه (كربى قاسم ويل)البالغ ()15,000,000
مليون دينار فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه
املديرية خالل مدة (30يوم ) تبدأ من اليوم التايل
للن�ر مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية
ع�رة م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية
عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:الك�وت  /الخاجيه قرب
مؤسس�ة الش�هداء العقار املرق�م 791/3م38
الخاجية
-2جنس�ه ونوعه  :بس�تان ملك رصف مس�جل
بأعتب�ار 12500س�هم منها 328س�هم للمدين
و مش�يد عليها عدد من الدورالس�كنيه و املبنيه
و مش�يدات اخرى و القطعة موضوع االضبارة
خالية من املشيدات وقت اجراء الكشف
-3حدوده واوصافه  :حس�ب ما مثبت يف صورة
قيد العقار
-4مشتمالته -:
-5مس�احتة 5 -:دون�م و املب�اع م�ن اس�هم
198سهم
-6درجة العمران :
 –7الشاغل  -:الركاء
–8القيمة املقدرة  36,432,000 :ستة و ثالثون
ملي�ون و اربعمائ�ة و اثنان ثالث�ون الف دينار
للسهام املباعة
���������������������������������������
فقدان
فق�د الوصل الصادر من بلدي�ة النعمانية املرقم
 1012873يف  2018 / 10 / 16بمبل�غ 58500
ثمانية وخمس�ون الف وخمسمائة دينار باسم
 /حس�ن عنيد ضيدان – حان�وت  606فعىل من
يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار .
���������������������������������������
فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء
– بأس�م  /نور هيثم قاسم – الوظيفة مهندس
– فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار –
او االتصال عىل الرقم 07700700811 /

جمهورية العراق
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري يف النعمانية
نموذج  28 /تسجيل عقاري
العدد 2257 /
التاريخ 2021/7/6 :
إعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
تسلسل العقار 419 :
اسم املحلة  :الرساي يف النعمانية
جنس العقار  :ارض الدار مع بنائها
بناءا عىل طلب املقدم من طالب التسجيل املجدد
 /ه�ادي عبيد ب�ر امل�ؤرخ يف  2021/5/25و
استمارة معامالت التسجيل نموذج ( )59بالعدد
 442 /يف  2021/6/13لتس�جيل تم�ام العقار
املذكور اعاله بأس�مه مجددا باعتباره حائزا له
بصفة املالك و للمدة القانونية املنصوص عليها
و لغرض تثبي�ت امللكية للعق�ار املذكور تمهيدا
للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري
رقم  43/لسنة  1971قرر إعالن هذا الطلب فعىل
م�ن يدعي بوج�ود عالقه او حق�وق معنيه عىل
ه�ذا العق�ار تقديم ما لديه م�ن بيانات إىل هذه
الدائ�رة خالل مدة ( )30ثالثون يوما اعتبارا من
اليوم التايل ليوم النر لهذا اإلعالن يف صحيفتني
محليت�ني و كذل�ك الحضور يف موق�ع العقار يف
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء
م�دة هذا اإلعالن و ذلك إلثبات حقوقه للكش�ف
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
اسالم محمد عنيد
مالحظ التسجيل العقاري يف النعمانية
���������������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/131 :ش2021/
التاريخ2021/7/7 :
م /تبليغ املدعى عليه ( حردان غازي متعب)
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرعي�ة املرقم�ه
/۱۳۱ش ۲۰۲۱ /واملقام�ة م�ن قب�ل املدعية (
ايم�ان خ�وام مه�دي) و املدعى علي�ه (حردان
غ�ازي متعب) واملتضمنه دع�وی تاييد حضانه
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقام�ت وحس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ ل�ذا تقرر اج�راء تبليغك
بصحيفتني يوميتني يف موع�د املرافعة املصادف
 2021/7/14الساعة التاسعة صباحا ويف حالة
ع�دم حضورك او حضور م�ن ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعه بحقك غيابيا وفق القانون
 ...مع التقدير
القايض
فائق مشعل صالح
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www.almustakbalpaper.net

«أكتب قصائد ملونة» ..الشعر واألسئلة القلقة
عماد الدين موسى
الش�عرية الغنائي�ة الخافت�ة ،والقريب�ة إىل
ِ
والش�جي ،تكا ُد
ح ٍّد ما م�ن الهمس الهادئ
ّ
َ
تك�ون الس�مة األبرز لقصيدة الش�اعرة
أن
اللبنانيّ�ة س�مر دي�اب (من مواليد دمش�ق
)1976؛ فيما ُج ُ
ملته�ا ،من الناحية اللغويّة
ُ
حيث البنية األس�لوبيّة ،تبدو محبوكة
ومن
ً
بمنته�ى ّ
وغاية يف البس�اطة
الرقة واألناقة،
اآلن م ًعا.
واإلدهاش يف ِ
ّ
�عري الجديد «أكت�ب قصائد
الش
يف كتابه�ا ِ
ً
حديث�ا ع�ن دار كنع�ان
ملوّن�ة» ،الص�ادر
يف دمش�ق ( ،)2021تق�و ُد الش�اعرة س�مر
دي�اب القصي�دة إىل الحيّ�ز اإلبداع�ي األكثر
ديناميكيّ�ة؛ إىل الكتابة اآلليّة أو بتعبري ّ
أدق:
ٍ
تل�ك املكتوب�ة بعفويّ�ة تامّ ة وكأنه�ا ُك ْ
تبت
من تلقاء نفس�ها« :تع�ال ال تخف /أنا آخر
املتوحش�ات الطيب�ات /وهن�اك يف منتصف
قلب�ي /ش�جرة ك�رز» .عن�ر املفاجأة يف
املقطع الس�ابق أو ما يسمّى ببؤرة التوتر يف
النهاي�ات ،نجده يف معظ�م قصائد الكتاب،
وهو ما يضفي املزيد من السالس�ة واملرونة
عىل أجواء القصائد.
قصيدة حبّ طويلة
س�مر دي�اب ،املقيم�ة يف إس�بانيا ،تكت�ب
الزمن ،تكت�ب بحبّ
س�باق م�ع
وكأنه�ا يف
ِ
ٍ
وعن الح�بّ وملن تحبّ  ،تكت�ب قصيدة حبّ
«طويل�ة حت�ى الينابيع» وما بعده�ا ً
أيضا؛

«إنه�ا ُقبل�ة /إنه�ا ُقبل�ة،
ّ
سيتس�ع
مناطي�د الح�ب،
قلبي كث ً
ريا ،يف اللحظة التي
ترتجف فيها يد الحبّ  ،هذا
الف�م الذي هزمت�ه قبلة»،
وغريها الكثري من العبارات
الت�ي نجده�ا تتك�رّر ب�ن
ُ
حيث تقول
جنبات الكتاب.
الشاعرة« :أحب أن أناديك:
ي�ا حبيب�ي /ألن�ي أش�عر
حينه�ا بأنه�م ل�م يدمروا
مدننا /وأن األش�جار التي
احرتق�ت يف الجبال ليس�ت
حقيقي�ة /ي�ا حبيبي /لم
تحدث ح�رب /ل�م يحدث
يشء».
الن�رة الهادئ�ة يف املقط�ع
السابق ،ليست صامتة بقدر ما هي صادمة
وتكاد أن تكون أش�به بالصعق لدى القارئ،
وعىل الرغم من كل املفردات املتضادة والتي
ت�م مزجه�ا بحميميّة مطلقة ح� ّد الذوبان،
فهي ّ
تؤكد عىل ّ
أن الحبّ وحده قادر عىل إزالة
كل مخلّفات الحرب والدمار الذي يحيط بنا
من كل الجهات وأينما ولّينا وجوهنا.
اسرتاتيجية العنونة
تختار س�مر دياب عناوي�ن قصائدها وفق
ّ
تخص مزج
اس�رتاتيجيّة واح�دة /معيّن�ة،
ّ
بالفن التش�كييل ،عر رؤية بريّة
الش�عر
ِ

(االعالن)
املناقصة  :مناقصة عامة لرشاء ادوية
مناقصة رقم  aMed 3/ 2021/ Ba :عىل املوازنة اجلارية
رقم كتاب الدعوة ()3Ba

 �2تدع�و (وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات
الطبي�ة (كيماديا) مقدمي العطاءات املؤهل�ن لتقديم العطاءات املختومة واملوقعة
للتعاقد (لتجهيز االدوية )
 � 3س�وف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة
لجمي�ع مقدم�ي العطاءات م�ن الدول املؤهل�ة قانونيا كم�ا تم تحدي�ده يف وثيقة
املناقصة
يمكن ملقدمي العطاءات املهتمن ومن ذوي االهلية القانونية الحصول عىل معلومات
اضافية من (وزارة الصحة  /البيئة  /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات
الطبية (كيماديا)  /قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة � الطابق الخامس مقر
وزارة الصحة الريد االلكرتوني
dg@kimadia.iq
واملوقع االلكرتوني لكيماديا
www.kimadia.iq
واالطالع عىل وثائق املناقصة عىل العنوان ادناه من الساعة الثامنة والنصف صباحا
اىل الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد
 � 4ع�ىل مقدم�ي العطاءات ان يس�توفوا متطلب�ات املؤهالت بما يف ذل�ك املتطلبات
القانوني�ة والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة وس�وف يعتمد» هامش
افضلية للس�لع الصيدالنية من املجهزي�ن  /املصانع املحلين ان التفاصيل االضافية
يتم تحديدها يف وثائق املناقصة (انظر الفقرة /30االفضلية املحلية من تعليمات اىل
مقدمي العطاءات والفقرة  30من ورقة بيانات العطاء )
 � 5يمكن ملقدمي العطاءات املهتمن رشاء املجموعة الكاملة لوثائق املناقصة باللغة
(االنكليزية اوالعربية) عند تقديم اس�تمارة تحريرية عىل العنوان ادناه وبعد تسديد
الرسم غري القابل لالسرتداد بمبلغ مقطوع وكالتايل :
أ � مليون دينار عراقي عن املناقصة التي تقل قيمتها عن مليون دوالر
ب � مليوني دينار عراقي عن املناقصة التي تزيد كلفتها عىل مليون دوالر
وبخالفه فان العروض سوف تهمل
� طريقة دفع هذا الرس�م س�تكون نقدا س�وف يتم ارس�ال وثائ�ق املناقصة وكما
مشار اليها يف تعليمات مقدمي العطاء وعىل مقدم العطاء الذي سبق له االشرتاك يف
املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع وثائق العطاء
 � 6تاري�خ اع�الن املناقص�ة  2021/7/8وس�يكون تاريخ انعق�اد املؤتمر الخاص
باالجاب�ة ع�ىل استفس�ارات املش�اركن يف املناقصة ي�وم  2021/8/1يتم تس�ليم
العطاءات عىل العنوان ادناه عند او قبل ( )2021/8/8لغاية نهاية الدوام الرس�مي
س�وف يتم رف�ض العطاءات املتأخرة س�يتم فت�ح العطاءات بحض�ور ممثلن عن
مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور ش�خصيا عىل العنوان ادناه ويكون موعد
فت�ح العط�اءات اليوم التايل من ي�وم غلق املناقصة يف مقر كيمادي�ا وبصورة علنية
ودعوة املناقصن للحضور يف يوم الفتح العلني
يجب عىل جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء (املبلغ بالدينار العراقي) بقيمة
 %1م�ن الكلفة التخمينية تكون صادرة من مرف معتمد يف العراق بموجب نرشه
يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرف ويعتمد ما ييل :
ا � ال تقبل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عىل شكل خطاب ضمان
او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة
ب � تقدم التأمينات االولية من قبل مقدم العطاء او (اي من املساهمن يف الرشكة
او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ) ملصلحة جهة التعاقد وكما يف النموذج
املرفق يف مستندات العطاء  /القسم الرابع
ج � تعف�ى ال�رشكات العام�ة من تقدي�م التأمينات االولية وخطاب ضمان حس�ن
التنفيذ املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم  2لسنة 2014
د � تص�در الكفالة بأم�ر الرشكة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة
وبموجب تخويل رسمي مصدق
ه� � تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور (رسي وشخيص) يرسل اىل الرشكة العامة
لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا) من قبل املرف املصدر للكفالة
و � ان تكون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات
الطبية (كيماديا)
ز � ان تكون صادرة باللغتن (العربية واالنكليزية )
ح � يتم مصادرة التأمينات االولية ملن ترس�و علي�ه املناقصة عند نكوله عن توقيع
العق�د بع�د التبليغ بأم�ر االحالة وتتخ�ذ بحقه كاف�ة االج�راءات القانونية االخرى
املنص�وص عليها يف ه�ذه التعليمات ويتم مصادرة التأمين�ات االولية ملن تحال اليه
املناقص�ة عند س�حب مقدم العطاء لعطاءه خالل ف�رتة نفاذيته بعد غلق املناقصة
او رفض التصحيح عىل اخطاءه الحس�ابية يف العطاء وانعكاس�ها عىل قرار االحالة
وتتخ�ذ بحق�ه االج�راءات القانوني�ة املنص�وص عليه�ا يف تعليمات تنفي�ذ العقود
الحكومية
ط � تك�ون مدة نفاذي�ة التأمينات االولية س�ارية اىل ما بعد انته�اء نفاذية العطاء
املحدد يف وثائق املناقصة
 � 1العناوي�ن املش�ار اليه�ا س�ابقا ه�ي بغداد � ب�اب املعظ�م � وزارة الصحة /
البيئة  /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا)  /الطابق
الس�ادس  /القس�م املايل لتقديم التأمينات االولية او لجنة اس�تالم وفتح العروض
لتقديم العطاءات
هاتف �  ، 4157667 :رقم هاتف النقال07705419074 :
هاتف البدالة 4158401,5,7,8 :
بدالة ذات اربعة خطوط
جهة التعاقد ( :وزارة الصحة /البيئة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية املستلزمات
الطبية (كيماديا)
سلطة التعاقد ( :الصيدالني  :عيل حسن البلداوي)
املنصب ( :مدير عام الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا)
التوقيع ( موقع )
التاريخ ( )2021/ /

فوزي كريم ..سفر مع عيل حممود خضري
بغداد  /المستقبل العراقي

واهربي».

ً
إث�ارة لدى القارئ/
يف انتق�اء األلوان األكثر
ّ
ولع�ل عنوان الكت�اب أول ما يلفت
املتلقي،
االنتباه إىل هذه االس�رتاتيجيّة .ويف االتجاه
عناوين القصائد ً
ُ
أيضا ،العناوين
عينه تنحو
مُ
لولوج
ضيئ�ة
ّة
ي
تمهيد
عتب�ات
بوصفه�ا
ِ
ُ
ّ
حيث تتجزأ األلوان لتأخذ كل قصيدة
النص،
ً
ً
عنوانا لها؛ «القصائد الخرضاء»،
لونا معي ًّنا
«القصائد الحم�راء» ،و»القصائد الزرقاء».
ّ
وكأنه قوس
فيما تغ�رق القصائد باألل�وان
قزح ال نهاية له ،يمتد عىل صفحات الكتاب،
من الغالف إىل الغ�الف ،تقول« :أيتها الوردة
ً
ش�يئا/
الحم�راء /كأن�ك أ ّم الدمّ /ال تقويل
ال تبك�ي /ال تقاوم�ي /احم�يل ش�وكتك

يف مهبّ الحرية
كت�اب «أكت�ب قصائ�د
ملوّن�ة» ،وال�ذي ج�اء يف
أرب�ع وس�بعن صفح�ة
من القطع املتوس�ط ،هو
ّ
�عري الثالث
الش
اإلصدار ِ
للش�اعرة س�مر دي�اب،
�ب َق له�ا ْ
ْ
إذ ُ
أصدرت
أن
س ِ
ش�عرين ،هم�ا:
كتاب�ن ِ
«هن�اك ع�راك يف الخارج
( ،»)2009و»متح�ف
والكائن�ات
األش�ياء
(.)2012
يف ه�ذا الكت�اب تكتف�ي
الشاعرة بطرح املزيد من
ّ
تخص ماهيّة الحياة
األس�ئلة القلقة ،والتي
والعدم ،طاملا ّ
الش�عر يف أحد أبرز وجوهه
أن ِ
ُيثري ذائقة الق�ارئ ،ويرتكه يف مهبّ الحرية
وحده�ا ،م�ن دون أن ُتف�ي تلك األس�ئلة
إىل أي�ة أجوب� ٍة ُتذك�ر؛ تقول« :م�ا كل هذه
األحج�ار والصخور يف مخيلتك؟ إنها وعرة/
وراح يق�ذف بالكت�ل الصلب�ة إىل الخارج/
لك�ن /..أي�ن س�تجلس امل�رأة الت�ي تنتظر
اآلن؟ /عىل ماذا س�يتكىء الرجل الحزين؟/
م�ن س�يلمع مث�ل املاس ح�ن يصع�د املاء
والدمع إىل هناك؟ /واألفاعي ..ماذا س�أقول
لألفاعي؟».

العراقي
بمناسبة ذكرى رحيله الثالثة ،أصدر الشاعر
ّ
ع�يل محمود خضري كتابا ً صوتي ً
ّ�ا يض ُم مختارات من
نص�وص فوزي كري�م ،تحت عن�وان «أس�اف ُر للمرّة
األلف» انتقاه�ا من دواوين الراح�ل املختلفة ،وأ ّداها
بصوت�ه برفقة رؤية إخراجيّ�ة للفنان مصطفى نزار
الذي ولّف قطعا ً موسيقيّة لفنانن من الغرب والرشق،
منصتي
وقد تم طرح العمل عر أقراص مُ دمجة ،وعىل
ّ
«يوتي�وب» و»س�اوند كالود».يض ّم الكت�اب /األلبوم
العراقي (– 1945
الصوتي أربع عرش قصيدة للشاعر
ّ
 )2019منها« :ال نرث األرض» ،و»الربع الخايل وقصائد
أخ�رى» ،و»قصائد م�ن جزيرة مهج�ورة» ،و»قارات
األوبئة» ،و»األعمال الش�عريّة» ،و»ما الش�عر إال زلة
اللسان»..يف حديثه ،يقول خضري« :ال أخفي أن الدافع
الرئيس لتنفيذ العمل ُتحركه محبة شخصيّة للشاعر،
ورغب�ة يف تحيّت�ه بع�د الغي�اب املؤل�م ( )2019وفاء
وعرفانا ً بما ق ّدمه لألدب العربي من جهود راس�خة يف
الشعر والفكر والنقد األدبي .فالراحل من أشد شعراء
الجي�ل الس�تيني انهم�اكا ً بالكتابة يف رضوب ش�تى
مقاربا ً أس�ئلة أساس�يّة طرحها عىل ثقافتنا العربية
الراهنة لم َ
تلق ،إىل اآلن ،برأيي ،قراءة عىل مس�تواها».
وبخص�وص اختي�ارات من نصوص كريم ،يش�ري إىل
أنها «إش�ارات موحية ألكثر الحساسيّات التي حرّكت
ش�عره وش�غلت عوامله :هواجس اإلنسان املسحوق،
الغربة/الس�فر ،الوطن ،األم ،الوح�دة ،الحب ،املوت.
كما أنها حاولت أن ّ
تغطي مراحل متنوعة من شعره،
وبالطبع هي محض نماذج من ش�عر الراحل الغزير،
وال�ذي يظ�ل بحاج�ة إىل جه�ود متواصلة لدراس�ته

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  /4222ش2021 /1
التاريخ 2021 / 7 /7
اعالن
إىل املدعى عليه حسام راوي عبد
أصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم  /4222ش 2021 /1يف
 2021 /7 /5غيابيا بحقك والقايض بتأييد حضانة الطفلة
فاطمة للمدعية س�هى سالم وحيد وملجهولية محل إقامتك
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وأش�عار مخت�ار محلة حي
الجامع�ة النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة
صحيفت�ن محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض عىل القرار
الغياب�ي خ�الل امل�دة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية
القايض
حميد جخم علوان
�������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة 2021 /381
التاريخ 2021 /7 /6
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الرميثة السيارة املرقمة  10904بابل
ن�وع كيا بيج�و مودي�ل  2010اللون برتق�ايل ازرق العائدة
للمدي�ن عماد نارص حس�ن وذلك لقاء طل�ب الدائنة زينب
فاضل س�عد والبالغ  6,825,000س�تة مالي�ن وثمانمائة
وخمسة وعرشون ألف دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة
هذه املديرية خالل مدة عرشة أيام تبدأ من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية والتي ال تقل عن %10
عرشة باملئة من القيمة املقدرة والبالغة  12,000,000اثنى
ع�رش مليون دينار عراقي ال غري ويتحمل رس�م التس�جيل
والداللية املشرتي
املنفذ العدل
عالء حبيب الهدابي
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /78ب2018/4
التاريخ 2021/7/7
اعالن
اىل  /املدعى عليه (احمد عبد الجبار شاكر)
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م /78ب 2018/4يف
 2018/1/16واملتضم�ن الحكم بالزام املدعى عليه ( احمد
عبد الجبار ش�اكر) بتاديته للمدعي حس�ن مصعب خضري
مبلغا ق�دره  10,000,000عرش مالين دين�ار والذي يمثل
مبل�غ ره�ن العق�ار املرق�م  48026/3م 4جزي�رة النجف
ح�ي الن�داء والثاب�ت يف عقد الره�ان الخارج�ي املؤرخ يف
 2014/1/15و لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الغري  2كاظم محمود
االس�دي لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن
محليت�ن يوميت�ن ول�ك ح�ق الطعن ع�ىل الق�رار املذكور
خ�الل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه
سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /895 :ب2014/
التاريخ 2018/7/6 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /حسن عيل رايض
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالع�دد /895ب2014/
يف  2014/9/25ق�ى بالزام�ك بتاديت�ك مبل�غ مق�داره
عرشة مالي�ن دينار عراق�ي بموجب وص�ل االمانة املؤرخ
 2011/10/1وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مختار واختياري�ة منطقة الكوفة الصدر
الثال�ث املدعو يونس زغري الخفاجي فقد تقرر تبلغك اعالنا
بصحيفتن يوميتن بقرار الحكم الغيابي ولك حق االعرتاض
واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
مؤيد رياح غازي
�������������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك  /عالء نجم عبد شحام
اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النجف وذل�ك القرارك
باملوافقة عىل ص�دور اجازة بناء والخاص�ة بالعقار املرقم
 1/87104حي الن�داء مناصفة مع الرشيك مرتى محمد
ياس�ن م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تصدر
االجازة وفقا للضوابط الالزمة
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والعناية به».ويرى خضري أن «الش�عر العربي عامة،
والعراقي خاصة ،ش�امل وضخم ج�داً ،وفيه تجارب
ّ
ويظل بحاجة عىل ال�دوام إىل تحريك مياهه
متفوق�ة،
عر مش�اريع وأفكار تضعه من جدي�د يف الواجهة»،
مضيفاً« :ال أري�د القول بأن الش�عر يعاني «ظليمة»
إعالمي�ة بإزاء الرواية والقص�ة القصرية ،لكن الواقع
الجديد يفرض تحدياته ،ويف ظني أن األجيال الجديدة
تحت�اج إىل تعري�ف متواص�ل بالنم�اذج األصيل�ة يف
ش�عرنا ،والتي انطلقت من خصوصية اللغة العربية،
واس�تفادت من التجرب�ة الرتاكمية الهائل�ة ملوروثنا
األدبي والشعري ،وكان لها دور رائد ال مراء فيه».كما
ّ
يوضح« :لم يكن فوزي كريم ش�اعرا ً عابرا ً يف مش�هد
ترك تأثريا ً
العراقي والعربي ،وال يف حياتي ،فقد َ
الشعر
ّ
بالغ الخصوصيّة بما ّ
مثله من ج ّدة مرشوع وإخالص
ن�ادر للكتابة والق�راءة» ،مضيفاً« :العم�ل هو تحيّة
وفاء وعرفان ألحد املعلمن الكبار الذين ق ّدموا حياتهم
للفن والجمال املطلق ،ومحاولة لتقديم الشعر بوسائل
ُتناس�ب الع�ر الذي نعيش�ه وتب� ّدل ط�رق التلقي
فيه».ويخت�م بقول�ه« :مع ّ
تغ�ري الحي�اة ،وتطورها
الرسيع ،باتت الحاجة لتقديم الش�عر بصورة تواكب
الع�ر ،أش�د إلحاحاً ،وأظ�ن أن القصي�دة املرقومة
بش�كل صوتي ،واملطعمة باملوس�يقى ،أو من دونها،
تق� ّدم إحساس�ا ً وخ�رة تتواصل مع الق�ارئ الجديد
الذي يتعامل مع الفيديو آرت والس�ينما ومسلس�الت
املنص�ات االلكرتونية ،ولألس�ف ف�إن املحتوى األدبي
الصوت�ي ،والكتب الصوتية ،واألرش�يف األدبي املرئي
واملسموع بشكل عام يظل فقريا ً
ّ
ومقراً ،واملرشوع
هنا محاولة يف لفت النظر ،وأرجو أن ألحقها بأس�ماء
وتجارب أُخرى».

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /فقدان23140 /
التاريخ 2021/7/4
اىل  /املدعو  /حسن نواف عبد الله
اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة فيض�ه خضري دغيم طلب�ا اىل هذه
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو( حس�ن
ن�واف عب�د الله) ق�ررت املحكم�ة تبليغك يف الصح�ف املحلية
فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عيل جبار الخزعيل
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مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2021/147 :
التاريخ 2021/2/22
� 1الرتبة ر.ع
 � 2اس�م املدان الرباع�ي واللقب حيدر امان عب�اس امانة ابو
صيبع
 � 3الوح�دة  :مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف
واملنشات
 � 4رقم القضية 2021/147 :
 � 5املادة القانونية  5من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
 � 6خالصة الحكم
 � 1تعدي�ل م�ادة االحالة من املادة  5اىل املادة /5اوال من ق ع د
رق�م 14لس�نة  2008املعدل بداللة امل�ادة  31من ق أ د رقم 17
لسنة 2008
 � 2الحبس الشديد بحق املدان ر.ع حيدر امان عباس امانة ابو
صيبع ملدة خمس س�نوات وفق احكام املادة /5اوال من ق ع د
رقم  14لسنة  2008املعدل استنادا الحكام املواد /61اوال و 69
/اوال من ق ا د رقم  17لسنة 2008
لغيابه للفرتة من  2020/6/2ولحد االن
 � 3ط�رده من الخدم�ة يف قوى االمن الداخ�يل كعقوبة تبعية
استنادا الحكام املادة /38ثانيا من ق ع د رقم  14لسنة 2008
املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة /89
اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 4اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية الق�اء القبض عليه
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار
عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا من ق ا
د رقم  17لسنة 2008
 � 5حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة
/69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 6احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدبة ش�يماء حم�زة مجيد
البالغة  25,000خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترف لها
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
قرار ص�در باالتفاق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم علنا بتاريخ
2021/2/22
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
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إىل الرشكاء فالح مهدي عبد سعد و عيل رضا كاظم
اقتى حظورك�م إىل مقر بلدية الكوفه لغ�رض اصدار اجازه
بناء للعق�ار املرقم  3/ 76675حي ميس�ان خالل عرشه ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه
حوراء جبار نعمه
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إىل الرشيك ساجد عليوي شمران
توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك مهند عبد العباس
مظلوم بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 52992
3/حي النداء خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق وشهر
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط
حقك باالعرتاض مستقبال

�������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  /ج/ش5268 /
التاريخ 2021/7/6
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي (عبد الله سالم كريم )
طلبا لغرض تس�جيل لقبه وجعله (الشمري ) بدل من ( فراغ)
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام املادة ( )24م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة
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رأي

العدد ( )2410الخميس  8تموز 2021

الوباء وعبء ديون البلدان الفقرية
محمد العريان

تف�اوت معدالت النم�و بني البلدان ه�ذا العام ليس
الخط�ر الوحي�د ال�ذي يواج�ه التع�ايف االقتصادي
العاملي ،بل ينبغي أيضا ً التعاطي مع الخطر املتنامي
ألزمة دي�ون نظامية يف العالم النام�ي ُتربز التباين
الق�وي بني دينامي�ات الديون املث�رة للقلق يف أكثر
االقتصادات هشاشة والرتف املوجود يف بلدان العالم
الغني�ة .ه�ذا التباين ّ
تغذي�ه االختالف�ات يف مرونة
ّ
تضخ�م صدمة
السياس�ات واملرون�ة املالي�ة الت�ي
التفاوت التي تس�بب فيه�ا كوفي�د 19 -لالقتصاد
العاملي .غر أنه يمكن لجهود محاربة هذه املخاطر
أن تصبح فعالة من خالل تخفيف عبء الديون عىل
نحو أكثر جرأة ودعما ً للنمو ويف وقت مناسب.
والواقع أن كل االقتصادات عرب العالم تقريبا ً ّ
اتبعت
خط�ة مماثل�ة يف رده�ا ع�ىل «التوق�ف الفجائي»
ال�ذي أعق�ب تف�ي كوفي�د  19الع�ام امل�ايض .إذ
اتخ�ذت تدابر مالي�ة ونقدي�ة مهم�ة للتقليل من
تأث�ر االضطرابات التي نجمت عن ذلك عىل حيوات
الناس وس�بل عيش�هم بس�بب وباء فتاك .وشملت
تلك اإلج�راءات اعتمادا ً كبرا ً ع�ىل التمويل بالعجز
والتمويل باالقرتاض ،من أجل حماية الس�كان من
تأثرات الفروس وفقدان الدخل.
ِّ
املوج�ه كان عب�ارة ع�ن خليط م�ن التدابر
املب�دأ
االستثنائية التي أملتها الرضورة واالنخراط الكامل
للحكوم�ات بس�بب ظ�روف الجائحة .وقد اس�تند
ُ
اس�تخلص من أزمة 2008
كل ذل�ك إىل الدرس الذي
املالي�ة العاملية .ذل�ك أن العدو ال�ذي ينبغي التغلب
علي�ه برسعة اآلن يش�به العدو ال�ذي كان موجودا ً
يف  :2008انهي�ار يف الثقة يف الطرف املقابل .غر أن
األم�ر هذه املرة لم يكن ماليا ً وبني البنوك ،وإنما له
عالق�ة بالصحة وبني الب�ر .وكانت إحدى النتائج
الحتمي�ة لذلك زيادات غر مس�بوقة يف مس�تويات
الديون حول العالم .غر أنه مع تقدم  ،2020أصبح

وزارة النفط
رشكة خطوط االنابيب النفطية
(رشكة عامة)

واضح�ا ً أن األمر ال يتعلق بأزمة م�ن جولة واحدة.
فم�ع تعاق�ب موج�ات الف�روس ،أصب�ح واضحا
أن األم�ر يتعل�ق بظاهرة متعددة الجوالت كش�فت
بش�كل متزايد ع�ن االختالف�ات بني رغب�ة البلدان
وقدرتها عىل اس�تخدام جوالت متك�ررة من تدابر
اإلغاثة النقدية واملالية الضخمة.
ع�ىل أحد طريف الطيف هن�اك الواليات املتحدة ،التي
ّ
س�خرت موارد هائلة ،بعد بعض التأخر الس�يايس
يف النصف الثاني من  .2020ويش�مل ذلك ما قيمته
 1.9تريلي�ون دوالر من تداب�ر اإلغاثة والتي رفعت
الدع�م امل�ايل األمرك�ي إىل  %27م�ن النات�ج املحيل
الخام يف عام واحد ،وهو مستوى كان من املستحيل
التفك�ر فيه من قبل – وجه�دا ً نقديا ً كبرا ً مماثالً.
وعىل الطرف اآلخر هناك بلدان نامية ّ
هش�ة تواجه
مشاكل الديون ،وغر قادرة عىل الوصول إىل تمويل
خ�اص مس�تديم ،وتعتم�د ع�ىل املس�اعدة العامة
بش�كل متزايد ،وأكث�ر ترددا ً م�ن أي وقت مىض يف
ف�رض قيود تتعلق بالصحة خش�ية إضعاف س�بل
عيش الس�كان الهش�ة أصالً ،وذلك ع�ىل الرغم من
موج�ات الع�دوى الجدي�دة وارتفاع ح�االت دخول
املستش�فى م�ن أجل الع�الج .ول�ن كان االقتصاد
العاملي سيس�تفيد م�ن التأث�رات الجانبية الرتفاع
طلب اقتصاد أمركي رسيع النمو ،فإن ذلك ينطوي
أيض�ا ً عىل خطر تداعي�ات داخلية وعاب�رة للحدود
غر مقصودة ملرسّ ع سياسات يف وقت يكتسب فيه
االقتصاد زخما ً يف االتجاه الصحيح .ولهذا ،س�تثار
تخوفات بش�أن مخاطر ردود فع�ل مبالغ فيها من
قبل السوق عىل ارتفاع يف التضخم وما ينطوي عليه
ذلك من زعزعة الستقرار السوق املايل.
ّ
الهش�ة
وطبع�اً ،الس�ياق بالنس�بة للبلدان النامية
هو عكس ذلك .إذ تواجه هذه البلدان رحلة ش�اقة
وصعب�ة يف  2021م�ع ق�درة مح�دودة بخصوص
مرسّع�ات ف ّعال�ة للسياس�ات الداخلي�ة .ذل�ك أن
السياس�ة املالية مقي ٌ
ّدة بقي�ود عىل كل من التمويل

باالقرتاض والتمويل التضخمي .وعىل سبيل املثال،
فإن سياس�ة نقدي�ة فضفاضة بش�كل أك�رب مما
ينبغي تنطوي عىل خطر زعزعة استقرار العمالت،
م�ع عواق�ب وخيمة بالنس�بة ملس�توى املعيش�ة،
وخاص�ة بالنس�بة للفقراء .وبالت�ايل ،هناك تخوف
حقيقي من أن ينتهي األمر بعدد متزايد من البلدان
الفقرة إىل أسوء ما يف الوجود ،أي :نمو غر مُ رض،
ومضاعف�ة فخاخ الديون ،ومش�كلة ديون نظامية
متزاي�دة .وعلي�ه ،فمن أجل التعايف بش�كل س�ليم
من صدم�ة كوفيد التي قضت ع�ىل عقد من جهود
مكافح�ة الفق�ر يف بع�ض الح�االت ،تحت�اج هذه
البلدان إىل مزيد من املساعدات الخارجية.
ما يمكن فعله م�ن أجل تعزيز تدابر تخفيف عبء
الدي�ون ع�ىل نحو يدع�م النم�و ،م�ع الرتكيز عىل
نقطتني بش�كل خ�اص ،أال وهما :تمدي�د «مبادرة
تعليق خدمة الدين» ،وتقاس�م ع�ادل لألعباء تحت
«اإلطار املش�رتك ملعالجة الديون خارج»املبادرة«»،
أو «اإلط�ار املش�رتك» ببس�اطة ،التاب�ع ملجموع�ة
العري�ن .إن أحد الدروس املهمة املس�تخلصة من
«العق�د الضائع» ألم�ركا الالتيني�ة يف الثمانينيات
ه�و أن عبء الدي�ون الثقي�ل ُيضعف نم�و البلدان
وإمكانياته�ا بخص�وص االس�تثمار بش�كل كبر،
ً
معاناة معت�ربة عىل القطاع�ات األكثر
ما يف�رض
هشاش�ة من الس�كان .وأح�د الدروس الرئيس�ية
ملب�ادرة «البل�دان الفق�رة املثقل�ة بالدي�ون» يف
ِّ
محفزا ً ومصمَّما ً بشكل
التسعينيات هو أن تخفيفا
مناسب للديون يمكن أن يعبّد الطريق لنمو مرتفع
وتنمية أرسع بالنسبة ملن هم يف أمس الحاجة إليها
املقرضني
يف العالم النامي .ولنأمل أن يس�توعب كل
ِ
هذين الدرس�ني .إذ من دون ذلك ،يمكن أن يضاعف
العال�م فخ�اخ الدي�ون ويزي�د م�ن ع�بء الديون
النظامية بس�بب الوباء ،ما سيتس�بب يف مزيد من
ً
أص�ال وتكري�س تفاوت
املعان�اة لس�كان يعان�ون
التعايف من كوفيد.19 -
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جتاوزات التعليم املناهض للعنرصية
روس دوثات
ُ
حاولت يف مقايل األخر الحديث عن جز ٍء من الجدل
الدائر حول الع�رق والتعليم من مرحلة الروضة
إىل نهاية التعليم االبتدائي  -الجزء الذي يتمحور
حول ما إن كان ممكنا ً رسد قصة تاريخية كاملة
حول العبودية والفصل العنرصي مع الحفاظ يف
الوقت نفس�ه عىل فهم وطني واس�ع لتأس�يس
ُ
س�أحاول
أم�ركا وتطوره�ا .ويف ه�ذا املق�ال،
الحدي�ث عن الجزء املتعل�ق بكيفية تعليم درس
العنرصية الي�وم .ولعله النقاش األكثر احتداماً،
الذي يثر حماس�ة التقدمي�ني ورد فعل غاضبا ً
من املحافظ�ني .مرة أخرى ،أو ُّد أن أبدأ بالحديث
عما تريد النزعة التقدمية الجديدة تغيره .فأحد
التغي�رات يتعل�ق بمصطلح�ات بات�ت مألوفة
ع�ىل نحو متزاي�د ،مث�ل العنرصي�ة «البنيوية»
و«العنرصي�ة املوج�ودة يف املنظومة» ،ومحاولة
تعلي�م موضوع ال ِع�رق بطريقة ال تش� ّدد فقط
عىل القوانني واملواقف العنرصية بشكل رصيح،
ولكن أيضا ً عىل كيف أن مايض أمركا العنرصي
ما زال يؤثر يف عدم املس�اواة الي�وم .نظرياً ،هذا
التحول يفرتض أنه ّ
يمكن من نقاشات تتحاىش
اس�تخدام «عن�رصي» كاته�ام ش�خيص -عىل
اعتب�ار أن الفك�رة ه�ي أن الثقاف�ة يمك�ن أن
تحاف�ظ ع�ىل مظاه�ر ع�دم املس�اواة العرقية
حت�ى وإن لم يك�ن معظم الن�اس متعصبني أو
متحيزين .غر أن هذه الرؤية ستواجه مقاومة
محافظ�ة ال مف�ر منها لع�دة اعتب�ارات :ومن
ذلك أنها ُتبالغ يف تصوي�ر التحديات التي تواجه
األقليات يف أمركا اليوم ،وأنها يبدو أنها ال تش ّدد
عىل املسؤولية الشخصية ،وأنها تشر ضمنيا ً إىل
ردود سياس�ية «محاصصة عرقية ،تعويضات»
ُتعت�رب تمييزية عنرصياً ،ويمك�ن الحجاج بأنها
منافي�ة للدس�تور ،ومه� ِّددة للطبقة الوس�طى

انذار
اىل املدين  /فراس نايف حسن

العدد :هـ م 13155/
التاريخ 2021/7/5

اعالن مناقصة

تعلن رشكتنا القيام باعالن املناقصة املرقمة
كهربائي�ة ذات جه�د متوس�ط وجه�د الخاص�ة ب(تجهي�ز لوح�ات (PL/
)/11/E2021
واط�يء) من املنايشء التالية ( انكلي�زي  ,املاني  ,فرنيس  ,ايطايل) فعىل الراغبني من
ذوي االختصاص مراجعة مقر الركة الكائن يف بغداد الدورة املجمع النفطي  /قسم
املش�رتيات للتقديم عىل الروط واملواصفات املطلوب�ة يف املناقصة لقاء مبلغ قدره
(  )500000فق�ط خمس�مائة الف دينار عراقي ال غر (غ�ر قابل للرد ) بعد تقديم
نس�خة من ش�هادة تس�جيل الركة ويكون اخر موعد لتقدي�م العطاءات يف موعد
اقص�اه قبل تاري�خ غلق املناقصة املب�ني يف الفقرة ( )13ادنها وس�تهمل العطاءات
الغر مستوفية للروط واملواصفات املطلوبة يف وثائق املناقصة والروط ادناه :
 � 1تقديم التامينات االولية املطلوبة من قبل املش�رتكني يف املناقصة عىل ش�كل صك
مص�دق او س�فتجة او خطاب ضمان بمبل�غ ( $)20000فقط ع�رون الف دوالر
امريكي ال غر بأسم الركة مقدمة العطاء لصالح رشكة خطوط االنابيب النفطية
(رشك�ة عامة) صادرة م�ن املرصف العراقي للتجارة او اح�د املصارف املعتمدة من
قبل البنك املركزي العراقي عىل ان تكون نافذة لس�تة اشهر من تاريخ تقديم العطاء
ليغط�ي فرتة االحالة وس�وف يتم اس�تبعاد العط�اءات التي لم ترفق به�ا التامينات
االولية علما بانه س�يتم مصادرة التأمينات االولية عند سحب مقدم العطاء لعطائه
بعد موعد الغلق او يف حالة عدم استكمال البيانات الفنية غر الجوهرية او تصحيح
االخطاء الحسابية والروط القانونية غر الجوهرية
 � 2ارف�اق كتاب ب�راءة ذمة من دائ�رة التقاعد والضمان االجتماع�ي وكتاب براءة
الذم�ة او كت�اب ع�دم ممانعة من االش�رتاك يف املناقصات صادر م�ن الهيئة العامة
للرضائ�ب اص�يل ومعنون اىل رشك�ة خطوط االنابي�ب النفطية ناف�ذ املفعول للعام
 2021مع الهوية الرضيبية ( الركات العراقية)
 � 3تقدي�م العط�اء بظرف مختوم بالختم الحي الخ�اص بمقدم العطاء ومبني عليه
اس�م ورقم املناقص�ة وموعد الغلق ويحتوي بداخله ع�ىل ظرفني مختومني (يحتوي
االول ع�ىل وثيق�ة املناقص�ة بعد ملئه�ا من قبل مق�دم العطاء والت�ي تمثل العرض
التجاري والفني وختم االس�تمارات املوجودة يف القسم الرابع و مرفقة باية تفاصيل
فنية اخرى كالنرات والرسائل التوضيحية والكتالوكات ويحتوي الثاني عىل وثائق
مقدم العطاء مع التأمينات االولية
 � 4ال تقل مدة نفاذية العطاء عن ( )180يوم
 � 5عىل مقدم العطاء ارفاق نس�خة من املستمس�كات الشخصية التالية مع العطاء
( نس�خة من هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة الس�كن
والبطاقة التموينية والرقم الرضيبي وش�هادة تاسيس الركة وعقد التاسيس) مع
ذك�ر العنوان الكامل ورقم الهاتف للركات العراقية اما الركات العربية واالجنبية
فتقدم شهادة تاسيس الركة وعقد التاسيس
 � 6عىل صاحب العطاء الفائز ( الركات العراقية ) تقديم حجب البطاقة التموينية
بموجب كتاب صادر عن وزارة التجارة عند التعاقد
 � 7املناقصة مبوبة عىل امليزانية الرأسمالية
 � 8س�يتم عقد مؤتمر لالجابة عن استفس�ارات مقدمي العط�اءات يف مقر الركة
بتاريخ ()2021/7/26
 � 9ال يجوز ملنتس�بي الدولة والقطاع العام االش�رتاك يف املناقصات بصورة مبارشة
او غر مبارشة
 � 10سيتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن
 � 11الركة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا
 � 12الربيد االلكرتوني للركة
pipelinecompany@oil.gov.iq
لالستفسار هاتف قسم املشرتيات 07832201952
 � 13موعد غلق املناقصة يف نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني املصادف ()2021/8/2
وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف
مقر رشكة خطوط االنابيب النفطية بتاريخ ( )2021/8/3الساعة التاسعة صباحا
بتوقيت بغداد ويف حال مصادفة يوم موعد الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق
يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي
 � 14يتم تس�جيل العطاء يف س�جل العطاءات يف قس�م املشرتيات ويودع يف صندوق
العطاءات املوجود يف مقر الركة يف الدورة موعد اقصاه قبل موعد غلق املناقصة
 � 15الكلفة التخمينية للطلبية ( ( $ )1205000فقط مليون ومئتان وخمس�ة االف
دوالر امريكي ال غر)
 � 16ان هذه املناقصة معلنة بموجب الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط
العراقية

ماجد عبد الرضا لفته
وكيل املدير العام

البيضاء .غر أن اال ّدعاء البس�يط بأن العنرصية
البنيوية موجودة لديه أدلة قوية تدعمه ،وفكرة
أن امل�دارس ينبغ�ي أن ت�درِّس ه�ذا املوض�وع
ً
ً
رابحة بالنس�بة
حج�ة
بطريق�ة ما ربم�ا ُتمثل
للتقدمي�ني (ذل�ك أن قراب�ة نص�ف جمهوري�ي
الجامعات أيدوا ،يف استطالع حديث لآلراء ،تعليم
الطلبة كيف أن «أنماطا ً من العنرصية مرتسخة
يف القان�ون ومؤسس�ات أخ�رى») ،خاص�ة ألن
لي�س كل تطبيق للتش�خيص العنرصي البنيوي
ينط�وي ع�ىل اس�تنتاجات يس�ارية بخصوص
السياس�ات :فالحرك�ة املناهض�ة لإلجه�اض
وحركة حرية اختيار مدرس�ة األبناء ،عىل سبيل
املثال ،تشران دائما ً إىل تأثر العنرصية التقدمية
املاضي�ة عىل مع�دالت اإلجه�اض املرتفعة لدى
األمركيني األفارقة ومدارس�هم العامة ضعيفة
األداء .غ�ر أن م�ا يؤجّ ج معارك الي�وم حقا ً هو
أن التشخيص البنيوي العنرصي ال يق َّدم وحده،
وإنم�ا ُيربط بنظريتني كاس�حتني ح�ول كيفية
محاربة املشكلة التي يخوض فيها .فأوالً ،هناك
نظرية جديدة للتعليم األخالقي ترى أن الطريقة
الفض�ىل للتعاطي م�ع انعدام املس�اواة املوجود
يف املنظوم�ة إنما تكمن يف مواجهة املس�تفيدين
البي�ض بامتيازاتهم وتش�جيعهم عىل مواجهة
خطاياه�م .وثاني�اً ،هن�اك رؤي�ة للسياس�ات
العامة َتعترب أن كل عمليات صنع السياسات إما
عنرصية أو مناهضة للعنرصية ،وأن كل مظاهر
انعدام املس�اواة العرقية ه�ي نتيجة للعنرصية
 وأن تقيي�م أي نتيج�ة ع�ىل نح�و ال يرق�ى إىلاإلنص�اف الكام�ل إنم�ا هي ش�كل من أش�كال
العنرصية البنيوية نفسها .الفكرة األوىل مرتبطة
بروب�ن دي أنجيلو ،أم�ا الثانية ،فبإب�رام إكس.
كن�دي .وتلتق�ي الفكرتان يف أماك�ن مثل أعمال
ُ
محارضاته�ا املعلِّمني
تيم�ا أوكون ،الت�ي تدرّب
عىل رؤي�ة «ثقافة التفوق البيض�اء» عىل أرض

الواقع يف املعاير التقليدية للتحصيل األكاديمي.
األش�ياء التي تش�جّ ع عليها ه�ذه األفكار تتخذ
أش�كاالً مختلفة يف مؤسس�ات مختلفة ،ولكنها
عادة ما تتمحور حول هدفني متش�ابهني :أوالً،
محاول�ة اس�تخدام برام�ج التعلي�م العن�رصي
من أج�ل بناء ش�عور أق�وى بالهوي�ة البيضاء
املشرتكة ،عىل أس�اس فكرة أن جعل األمركيني
من أصل أوروبي ينظرون إىل أنفس�هم عىل أنهم
يميَّزون ب�«بياض» س�ام سيؤدي إىل تطهرها.
وثاني�اً ،تفكيك املعاير الت�ي ُتظهر مظاهر عدم
مساواة عرقية ،وذلك استنادا إىل نظرية مفادها
أن�ه إذا توقفن�ا ع�ن اس�تخدام أقس�ام خاصة
باملوهوب�ني أو اختب�ارات موح�دة ،فإن مظاهر
التفاوت التي ستكش�ف عنها ل�ن تبقى مهمة.
بي�د أنه ينبغي تأكيد أن هذين الهدفني ال ينبعان
بالرضورة عن نظرية العنرصية البنيوية .بل إن
الفكرة األوىل ّ
تمثل خيانة للفكرة الرئيس�ية التي
تق�وم عليها النظرية :إنه يمك�ن أن تكون لديك
«عنرصية م�ن دون عنرصيني» ،وذلك من خالل
محاولة زيادة الشعور بالذنب العنرصي الفردي
بش�كل مقصود .والثانية ُتم ّدد التحليل البنيوي
إىل مس�توى يتجاوز ما يستطيع تحمله ،وتنقله
ُ
التف�وق األبيض عىل ما
إىل منطق�ة يرح فيها
َ
نجاح األمركيني اآلسيويني يف امتحانات
يفرتض
«س�ات» (التي ُيعد اجتيازه�ا بنجاح رشطا ً من
رشوط القبول يف عد ٍد من الجامعات األمركية).
ولكن تحديدا ً ألنها ال تنبع من تصورات متواضعة
ويمك�ن الدفاع عنه�ا للعنرصي�ة البنيوية ،فإن
التقدمي�ني األذكياء يف وس�ائل اإلع�الم كثرا ً ما
يركن�ون إىل تل�ك التص�ورات املتواضع�ة عندما
يواجه�ون تحديات من املحافظ�ني ،من دون أن
يعرتفوا بأن التصورات املشكوك فيها ّ
تمثل جزءا ً
ِّ
تضخم الجدل وتؤدي إىل
كبرا ً من األش�ياء التي
ً
تريعات جمهورية مشكوك فيها ردا عىل ذلك.
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وكفالءه�� املدرج�ة اس�مائهم ادناه حيث انك لم تس�دد مبل�غ الرواتب
املرصوف�ة علي�ك يف بل�د الدراس�ة اس�رتاليا وقدره�ا ()321,522,966
ثالثمائ�ة وواح�د وع�رون مليون وخمس�مائة واثنان وع�رون الف
وتسعمائة وستة وس�تون دينار مضافا اليها مجموع الرواتب املستلمة
من قبلك يف كلية الهندسة والبالغة قدرها  59,111,482تسعة وخمسون
مليون ومائة واح�دى عر الف واربعمائة واثنان وثمانون دينار ليكون
مجموع املبال�غ املرصوفة عليك ه�ي  380,634,448ثالثمائة وثمانون
مليون وستمائة واربعة وثالثون الف واربعمائة وثمانية واربعون دينار
وذلك الستنفاذك املدد القانونية املمنوحة لك وعدم حصولك عىل الشهادة
املتعاقد عليها
لذا تقرر انذاركم برضورة تسديد املبلغ اعاله لصالح وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي  /جامعة املثنى خالل عرة ايام من تاريخ تبلغهم بهذا
االنذار وفقا الحكام املادة (خامسا) من قانون تحصيل الديون الحكومية
رقم ( )56لس�نة  1977املعدل وبداللة املادة ( )1031من القانون املدني
العراقي وبعكسه سوف نتخذ االجراءات القانونية بحقكم بحجز اموالكم
املنقولة وغر املنقولة الس�تيفاء الدين املذكور وفقا الحكام القانون وقد
اعذر من انذر
 � 1السيد فراس نايف حسن  /كلية الهندسة
 � 2السيد عبد الله عبد الرزاق صالح
 � 3السيد عيل عباس رسن
رئيس جامعة املثنى اضافة لوظيفته
تنويه
ن�ر يف صحيف�ه املس�تقبل بالع�دد  2400اعالن
بداءه النجف حسني محمد سعيد ذكر رقم الدعوى
/3463ب2021 /1خطا .والصحيح /3464ب/1
 2021لذا اقتىض التنويه
�����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4921ش2021/3
التاريخ 2021/7/7
اعالن
اىل املدعى عليه  /باسم مشتاق سلمان
اقامت املدعية (س�عاد عبد الرضا موىس) الدعوى
بالع�دد /4921ش 2021/3ام�ام ه�ذه املحكمة
والتي تطل�ب فيها تايي�د حضانة الطفل�ة جمانه
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م
بالتبليغ واشعار مختار حي ميسان /النجف قررت
املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة
القادم املوافق يوم  2021/7/28الس�اعة التاسعة
صباحا ويف حالة عم حضورك او ارس�ال من ينوب
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
رائد عبد هاشم املسوي
�����������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  /ج/ش5269 /
التاريخ 2021/7/6
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املدعي (س�جاد
س�الم كريم ) طلب�ا لغرض تس�جيل لقبه وجعله
(الش�مري ) ب�دل من ( فراغ) فم�ن لديه اعرتاض
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرة
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وفق احكام املادة ( )24من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  /5359ش2021 /5
التاريخ 2021 / 7/7
اعالن
إىل املدعى عليه  /حسني فاضل حسني
أقامت املدعية مريم ابراهي�م مالك الدعوى بالعدد
 /5359ش 2021 /5أم�ام ه�ذه املحكم�ة والذي
تطلب فيها تأييد حضان�ة األطفال كل من فاطمة
وحيدر حوراء اوالد حس�ني فاضل وملجهولية محل
إقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وأش�عار
مختار حي الشهداء النجف قررت املحكمة تبليغك
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة إعالنا بواسطة
صحيفتني محليت�ني يوميتني وعليك الحضور أمام
هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم املوافق يوم
 2021 /7 /15الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة
عدم حضورك أو ارسال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
عامر طعمه الحار
�����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  /4793ش2021 /6
التاريخ 2021 / 7/7
اعالن
إىل املدعى عليه  /محمد قاسم حمودي
أقامت املدعية زهراء ساهي عباس الدعوى بالعدد
 /4793ش 2021 /6أم�ام ه�ذه املحكم�ة والذي
تطل�ب فيه�ا نفق�ة ماضي�ة ومس�تمرة للمدعية
ومستمرة للطفل كل من (نور ورضا) وملجهولية
محل إقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ وأشعار
مختار حي الس�الم النجف ق�ررت املحكمة تبليغك
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة إعالنا بواسطة
صحيفتني محليت�ني يوميتني وعليك الحضور أمام
هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم املوافق يوم
 2021 /7 /29الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة
عدم حضورك أو ارسال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض
عيل جبار الخزعيل
�����������������������������������������
اعالن
اىل الريك مصطفى غضبان نرص
اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النج�ف وذلك
الق�رارك باملوافقة اىل اصدار اج�ازة بناء الخاصة
بالعقار املرق�م  3/59803حي النداء مناصفة مع
الريك بالعقار املواطن رؤى اسماعيل غازي وعند
عدم حضورك س�وف تصدر االجازة وفق للضوابط
الالزمة

 7رياضة
العدد ( )2410الخميس  8تموز 2021

اليوم ..انطالق اجلولة الـ «»36
لدوري الكرة املمتاز
المستقبل العراقي /متابعة

حددت لجنة املسابقات يف الهيئة التطبيعية التحاد
ك�رة القدم ،ج�دول منافس�ات الجولة السادس�ة
والثالثني من ال�دوري املمتاز ،إذ تقام غدا الخميس
مبارات�ان تجم�ع االوىل الديواني�ة واملين�اء ،بينم�ا
يحتضن ملعب الكفل لقاء القاسم ونفط الوسط.
وتس�تكمل لقاءات الجولة ال��  36بعد غد الجمعة
باقام�ة  4مباريات ابرزها مواجه�ة القوة الجوية
املتص�در ونظ�ره الطلبة ،الذي يمر بأس�وأ فراته
لكونه ينافس من اجل البقاء ضمن مصاف الدرجة
املمت�ازة ،وبالتايل ف�ان االنيق يأم�ل تحقيق نتيجة
جيدة تسهم يف االبتعاد عن شبح الهبوط.
ويف املقابل يرنو الصقور اىل زيادة غلته من الرصيد
ومواصل�ة رحل�ة التأل�ق املحلي�ة ،بع�د ان ضم�ن
الحصول عى درع الدوري الس�ابع يف تاريخه ،قبل
 3جوالت من النهاية.
ويف لقاء ثان يحل الزوراء ضيفا عى نفط ميس�ان
سعيا منه للفوز واالستمرار بالوصافة ،بدوره يشد
امانة بغ�داد الرحال صوب محافظ�ة النجف بغية
مالق�اة اهل الدار ،بينما يلتقي الس�ماوة وزاخو يف

المستقبل العراقي /متابعة

ملعب االول.ويلعب يوم الس�بت املقبل الحدود امام
النفط ،ويتقابل الصناع�ات الكهربائية والكرخ ،يف
حني س�يكون ملعب الفيحاء مرسح�ا ملباراة نفط
البرصة واربيل ،عى ان تختت�م الجولة االحد املقبل
بلقاء الكهرباء والرشطة يف ملعب التاجي.
ويتصدر الجوية الئحة ترتيب الدوري املمتاز برصيد
( 79نقط�ة) ،ويأتي الزوراء ثانيا ب��( 69نقطة)،
والنجف ثالثا ب�( 65نقطة) ،بالتساوي مع الرشطة
صاحب املركز الرابع ،ويقف نفط الوس�ط باملرتبة
الخامسة ب�( 61نقطة) ،بينما يتواجد امانة بغداد
سادسا ب�( 48نقطة).

درجال ومحودي يبحثان
مع اللجنة الفنية آلية عملها
المستقبل العراقي /متابعة

اعــــالن

التق�ى وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدن�ان درجال
ورئي�س اللجن�ة األوملبي�ة رع�د حم�ودي ،اللجن�ة
الفنية املس�ماة لبحث املناهج الس�نوية لالتحادات
الرياضية املركزية.
وك�رّس اللقاء لدراس�ة س�راتيجية جدي�دة تالئم
التطور املتصاعد عربيا ً ودوليا ً يف رياضة االنجاز.
وأك�د درجال ع�ى صياغة عمل ثنائي مش�رك بني
ال�وزارة واألوملبي�ة خ�ال م�ن التقاطع�ات ،يفيض
لتقديم ميزاني�ات االتحادات عى وفق مناهج فنية
مدروس�ة يف اتحاداته�ا ،تخضع لرؤي�ة وتمحيص
اللجنة الفنية التي يرأسها مستشار الوزير الدكتور
حسن عيل كريم.
وأب�دى درجال س�عادته ملا تمت مناقش�ته بش�أن
االتح�ادات الرياضية واللوائح التي س�تؤدي القرار
املن�ح املالي�ة لالتحادات ،بما يتس�ق م�ع مفردات
قانون االتحادات الجديد.
وبصدد ميزانيات االتحادات غ�ر األوملبية واللجان
الرياضية أش�ار درجال اىل انه ساع لتخصيص ذلك
عرب طرح املوض�وع يف االجتماعات الدورية ملجلس

الوزراء.
من جهته قال رئي�س اللجنة األوملبية رعد حمودي
ان انس�جام العم�ل ب�ني ركن�ي العم�ل الري�ايض،
ال�وزارة واألوملبي�ة ،يضم�ن نجاح املل�ف الريايض
الوطني ويميض بالجهتني آللية عمل مشرك يخدم
الرياضة والرياضيني.
وأعرب حمودي عن س�عادته بك�ون العالقة اليوم
بأع�ى درج�ات التفاه�م والتكام�ل ب�ني ال�وزارة
واللجنة األوملبية ولجنة الشباب والرياضة النيابية،
إذ تس�عى الجهات الثالث لالرتقاء بالواقع الريايض
محليا ً وخارجياً.

راموس جيتاز الكشف الطبي يف سان جريمان

أك�د فابريزيو رومانو ،خبر س�وق االنتقاالت يف أوروبا ،أن اإلس�باني
س�رجيو راموس ،قائد ريال مدريد الس�ابق ،خضع للكشف الطبي يف
باريس س�ان جرمان ،ظهر اليوم األربعاء ،تمهي ًدا النضمامه للفريق
الفرنيس.
وأكد رومانو عرب حس�ابه عى «فيس�بوك» ،أن راموس اجتاز الكش�ف
الطبي بنجاح رفقة باريس سان جرمان.
وقال« :أكمل س�رجيو راموس الكش�ف الطبي يف باريس كالعب جديد

اعادة اعالن

لس�ان جرم�ان ،كما تم توقيع العق�ود بالفعل حت�ى يونيو /حزيران
 2023مع شقيقه رينيه راموس».
وأضاف« :من املتوقع أن يقوم النادي الفرنيس بعد قليل بإعالن التعاقد
مع س�رجيو راموس رس�م ًيا».ووصل س�رجيو راموس إىل العاصمة
الفرنس�ية باريس ،اليوم األربعاء ،إلتمام إج�راءات انتقاله إىل صفوف
سان جرمان.ومن املقرر أن يكون راموس ثالث صفقات باريس سان
جرمان الصيفية ،بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم ،واملغربي أرشف
حكيمي.ورح�ل راموس عن ريال مدريد بعدما انتهى عقده وفش�ل يف
التوصل التفاق مع اإلدارة حول العقد الجديد.

وزارة املوارد املائية
Apago PDF Enhancer
دائرة تنفيذ اعامل كري االهنر
االهلي�ة لتقديم القسم القانوين

لغ�رض اعطاء فرص�ة للمخت�ربات
عروضه�م لتغطي�ة املحافظ�ات الت�ي ال يتوفر فيها
مختربات اهلية مطابقة للرشوط واملواصفات الفنية
وبضمنه�ا محافظة بغداد لغرض املنافس�ة واختيار
افضل املختربات االهلية لفحص كوفيد ( )19تقرر :
اع�ادة االعالن مل�دة ( )7ايام فعى املخت�ربات االهلية
الراغب�ة بذلك الحضور اىل مقر دائرة العيادات الطبية
الشعبية الكائنة يف بغداد  /االسكان  /قرب كلية املامون
للحص�ول عى املتطلب�ات وال�رشوط الخاصة وبيان
توزيع النس�ب والعائد املايل ودفع مبلغ ()250,000
مائتان وخمس�ون الف دينار اعتبارا من يوم الخمس
املصادف  2021/7/8وس�يكون اخر موعد الس�تالم
العروض نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس
الرشوط املطلوبة :
 � 1هوية االحوال املدنية او البطاقة املوحدة
 � 2هوية االعمال
 � 3نسخة من اجازة املخترب
 � 4تخويل يف حال كون املقدم غر صاحب االجازة
مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية
الربيد االلكروني للدائرة
Ieyadat_info@yahoo.com

مجهورية العراق
جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمــة بداءة املعقل
العدد/470 :ب2021/
التاريخ2021/6/27 :
اىل الشخص الثالث  /مبارك عبدالكريم مرزوق
اق�ام املدعي (مدي�ر بلدية الب�رصة  /إضاف�ة بوظيفته)
الدعوى البدائية املرقمة /470ب 2021/ضد املدعى عليهم
كل من ( عيل راس�م ضيدان و محمد غرديل مكي و احمد
موىس صدام والس�يد وزير العدل إضافة لوظيفته ومدير
التس�جيل العق�اري يف الب�رصة الثانية إضاف�ة لوظيفته
ومدير التس�جيل العق�اري العامة إضاف�ة لوظيفته)لدى
ه�ذه املحكمة يطل�ب فيها ابط�ال قي�د العقار تسلس�ل
( 236/29الجبيل�ة والقي�ود الالحق�ة وإع�ادة تس�جيله
باس�م دائ�رة موكله مع وضع إش�ارة ع�دم الترصف عى
قيد العقار لحني نتيجة الدعوى) ،وقد تم ادخالك ش�خصا ً
ثالثا ً يف الدعوى اىل جان�ب املدعى عليهم اكماالً للخصومة
بناء عى طلب وكيل املدعي إضافة اىل عقيل بخيت عبدالله
وقد ع�ني يوم  2021/7/15موع�دا ً للمرافعة ،وملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتأييد املجلس
البل�دي لقضاء ابي الخصيب  /مختار منطقة عويس�يان
 1/بانتقالك جهة مجهولة .
قرر تبليغك اعالن�ا ً بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة
ع�دم حضورك املرافعة يف املوعد املحدد أعاله فأنه س�وف
يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون.

القايض االول
علوان بربوت حسني

اعالن

اس�تنادا إىل قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (  )21لسنة  2013املعدل تعلن
دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر إحدى تش�كيالت وزارة امل�وارد املائية عن إجراء
مزاي�دة علنية لبيع ترس�بات جزرات يف محافظة دي�اىل  /موقع الحويش وكما
مبني بالجدول ادناه:
ت

موقع العمل

الكمية الكلية
التخمينية

1

محافظة
ديالى /موقع
الحويش

78468م2

المدة المحددة
لرفع الكميات
 9اشهر

المالحظات

التامينات
القانونية

جزرة
وسطية

3,923,400
دينار

وذلك يف يوم (االثنني) املوافق ( 2021 /7 /26يف تمام الساعة التاسعة صباحا)
واذا وافق يف يوم املزايدة عطلة رس�مية فس�تجري املزايدة يف اليوم الذي يليه يف
(مركز الدائرة ) فعى الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية االطالع ميدانيا عى
موقع الجزرة التي فيها الكمية واخذ الرشوط الفنية وجدول الكميات الخاصة
باملزايدة من القس�م القانون�ي يف مركز دائرة تنفيذ اعمال ك�ري األنهر الكائن
يف بغ�داد  /ال�دورة  /طري�ق املحمودي�ة  /خلف مركز الوليد وقب�ل الدخول يف
املزايدة عليهم الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات
القانوني�ة وكم�ا مبني يف الجدول اع�اله بصك مصدق ألمر دائ�رة تنفيذ اعمال
كري األنهر عى أن تس�تكمل باقي التأمينات بالس�عر الذي ترسو عليه املزايدة
وع�ى املزايد تقديم املستمس�كات املطلوبة البطاقة املوح�دة أو بطاقة األحوال
الش�خصية  -بطاقة السكن  -شهادة الجنس�ية العراقية (األصلية واملصورة )
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور نرش االعالن والداللية البالغة ( )%2كما
عليه تس�ديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام من تاريخ
املصادقة عى البيع ورفع املواد خالل املدة املبينة يف الجدول اعاله وبعكسه يعد
ناكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تسليمه نواتج الكري اضافة اىل تحمله
التبع�ات القانوني�ة ويف حالة الحاجة الي استفس�ارات تخ�ص املزايدة يمكن
مراجعة القسم القانوني يف مركز الدائرة قبل موعد املزايدة
مع التقدير

املدير العام

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2410الخميس  8تموز 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

سما حسن

ماهر ضياء محيي الدين

روحي

األب املظلوم

كلّن�ا حفظن�ا ،عن ظه�ر قلب ،موع�د االحتفال بي�وم األم يف الحادي
والعرشين من شهر آذار ّ
كل عام ،وكلّنا حفظنا تاريخ وقصة اختيار
االحتف�ال بهذه املناس�بة ،لكن تم ّر بنا عىل اس�تحياء مناس�بة يوم
ّ
وكأن
األب ،وقلّ�ة م�ن يحتفون به�ا ،قياس�ا ً باملحتفلني بي�وم األم،
ّ
املبط�ن عىل عدم نس�يان يومها الذي
األم تق�وم بالتحري�ض الناعم
يتك�رر ،وال�ذي تحظى فيه بالهداي�ا والتدليل ،وق�د تطالب بهدي ٍة
ال
ّ
مؤجّ ل�ة يف ذلك اليوم من أوالدها عىل س�بيل األم�ل والرجاء .وهكذا،
بديع بحلول فصل الربيع.
بتواطؤ
فالجمي�ع يذكر هذا اليوم املرتب�ط
ٍ
ٍ
ّ
لكن يوم األب مظلوم ،وال يكتب عنه الكثريون .ولهذا السبب ،تجدون
ً
ّ
مقالت�ي متأخرة كثريا عن يوم األب ،مثلم�ا يتأخر الرتحيب به ،حني
يع�ود من عمله ،فيم�ا يهرع الصغار إىل األم حني تع�ود من الخارج،
وال يرتك�ون له�ا الفرصة لكي تدير املفتاح يف الب�اب ،فهم يحفظون
ّ
ويرتقبون حضوره�ا بقلوبهم ،وإن خرجت فالبيت
صوت خطوتها،
يبق�ى مظلماً .وحني يعودون من مدارس�هم ،يعرج�ون نحو املطبخ
حيث تقف ،ليمألوا قلوبهم وبطونهم ،فيما يكون األب املظلوم س�بب
بتعب وج ّد م�ن أجل أن يجني
وجوده�م يف الحياة ،واملنف�ق والعامل
ٍ
املال ،يف غرفة املعيش�ة مم ّددا ً عىل أريك ٍة يف انتظار أن ينال ما يتبقى
من مش�اعر ،ويكتفي بأن يمأل بطنه بالطع�ام الذي تترسّب رائحته
من مطبخ األم.
فاجأن�ا مسلس�ل «نجي�ب زاه�ي زرك�ش» املقتبس م�ن مرسحية
إيطالي�ة ،تم تمصريه�ا وتقديمها ع�دة مرات وب�رؤى مختلفة عىل
املرسح املرصي ويف السينما ،فيلومينا مارتورانو إلدوارد دي فيليبي.
كتب السيناريو والحوار عبد الرحيم كمال ،وتأخر االشارة إىل ّ
أن قصة
ً
أيض�ا كتأخر االحتفال
املسلس�ل مس�توحاة من املرسحية اإليطالية
ّ
ب�أن الثري ،نجيب زاه�ي زركش ،بهذا
بي�وم األب .فاجأنا املسلس�ل
الث�راء الفاحش ،وبقصة خيالية عن عالقته مع الخمر والنس�اء ،إىل
درجة ّ
أننا تقبلنا وجود عشيقة ثالثني عاما ً يف قرصه ،ثم يقرّر الزواج
ً
به�ا وهي تحترض بناء عىل رغبتها .ومن ثم أيضا تفجر مفاجأة قبل
رحيله�ا وهي ّ
أنها قد أنجبت ثالثة أبناء ذكور ،أحدهم ابنه .وعليه أن
يتع�رّف عليه بنفس�ه ،وترتكه يف حريته ،بعدما تجاوز الس�بعني من
عم�ره ،وقد قىض حيات�ه غارقا ً يف ّ
ملذاته ،ولم ّ
يفك�ر أن يعيش دور
األب وينعم بنعمة األبوة.
كان م�ن املمكن أن تنتهي األحداث يف الحلقات األوىل من خالل تحليل
الحمض النووي لألبناء الثالثة لهذه العشيقة الغريبة ،والتأكد بنسبة
ت�كاد تكون مائة باملائة ّ
أن أحدهم هو ابن هذا الثري الذي اس�تيقظ
ً
فجأة ليج�د ّ
أنه لن ينتهي من هذا العالم حني يموت ،بل هناك امتداد
ّ
َ
له ّ
حدسه.
يدب عىل األرض ،لكنه قرّر أن يتبع

من يمي اني

كـاريكـاتـير

Apago PDF Enhancer

الصع�ب أن ترش�د جس�دك كيف يم�يش خطوة
بخط�وة ،فعندما تريد التحرك من مكان آلخر ما
عليك سوى أن تخرب عقلك وانتهى األمر.
 الوظائف الذاتي�ة كالتنفس والهضم .ترى هلترغ�ب بإخبار الغ�دد الخاصة ب�ك كيفية القيام
بمهم�ة معين�ة؟ ه�ل تعتق�د أن�ه يمكن�ك هذا
بالفعل؟
 تصفي�ة املدخ�الت الحس�ية .فامل�رء يق�ومبالتعرض للعدي�د من املؤثرات املتتالية كالروائح
واألحاس�يس واألص�وات ،لك�ن العق�ل يق�وم
بتصفية كل تلك األمور وعرض جزء صغري منها

عىل عقلك الواعي.
 ردود األفع�ال .يف كل دقيقة تمر بك قد تتعرضللعديد من املواقف الت�ي تتطلب ردة فعل معينة
كأن تبتس�م لكلمة قالها ف�الن ،وترفع حاجبيك
مس�تغربا لكلم�ة أخ�رى ذكرها ش�خص آخر.
يحم�ل امل�رء بداخل�ه مخزونا ضخما م�ن ردود
األفع�ال املختلف�ة والت�ي يق�وم العق�ل تلقائيا
باختيار األنسب منها.
تل�ك الوظائف األرب�ع يقوم بها العق�ل بطريقة
آلية ،وبشكل ش�به مستمر بدون وعي من املرء.
وإضافة لتل�ك الوظائف ،فإنه يوج�د العديد من
الوظائف املشابهة والتي تتم بشكل تلقائي ،األمر
الذي يطرح السؤال :هل بالفعل نحن متحكمون
يف ترصفاتنا؟
ويجب عىل املرء تصفية املدخالت الحسية وردود
األفع�ال ،وذلك لكونها األكثر ارتباطا بالس�عادة
واألكثر تأثريا عىل الجوانب املختلفة لحياة املرء.
وتتمي�ز الكثري من أح�داث الحياة بالعش�وائية،
بمعنى أنها غري متوقعة سواء أكانت إيجابية أم
سلبية ،لكن العقل الباطن يمكنه وعرب قدرته عىل
تصفية املدخالت الحس�ية أن يقلل أثر السلبيات
التي تحدث للمرء خالل يومه ويزيد من إمكانية
تركيزه عىل اإليجابيات.

صدور عدد جديد من صحيفة القضاء

بغداد  /إعالم القضاء
أصدر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل عددا شهريا جديدا من صحيفة
القضاء ،ضم باقة من التقارير والقصص واملقاالت ،وجاء يف العدد:
* اس�تبعاد  25مرش�حا ً م�ن الس�باق االنتخابي حتى اآلن بس�بب اإلرهاب
والفساد
* رئيس اإلرشاف القضائي :القضاة ليسوا محصنني من املساءلة ..وقراراتنا
قد تصل إىل إنهاء الخدمة
* أدوية مهربة تعرب املطارات واملنافذ إىل املذاخر والصيدليات
* ما هي دواعي تغيري األسماء يف العراق؟
مساع قضائية حثيثة إلعادة النازحني وتعويضهم
*
ٍ
* مكاتب املأذون الرشعي تضاعف انفصال األزواج
* أثاث الزوجية يشعل مشاجرة تنتهي بقتل األب!
وكتب يف العدد:
دعم القضاء ومساندته  /القايض إياد محسن ضمد
التهريب الحقيقي والتهريب الحكمي  /القايض أريج خليل

العراقـي

ل�كل عقدة حل مهم�ا بلغت ش�دتها ،لنبحث عن الحل�ول املمكنة ،ثم
تك�ون لدينا عدة خيارات أو بدائ�ل ،لنختار أحداها يف حلها ،لكن األهم
من ذلك ،نعرف أين هي أصل العلة؟ التغري مفردة ترتد كثريا هذا األيام
يف الش�ارع العراقي ،وهي مطلب جماهريي ،لس�بب مسلس�ل معاناة
شعبنا ال تنتهي ،وأصابع االتهام اغلبها تتجه نحو حكم ما بعد ،2003
ومن سبقهم ال يمكن إعفاءهم من االتهام ،لتبدأ رحلتنا يف البحث عن
التغي�ري واإلصالح املنش�ود من ال�كل .التغيري ال يش�رتى وال يباع ،وال
يس�تورد أو يص�در ،وال يأتي ع�ن طريق التمني أو األح�الم ،أو ينتظر
إن يأت�ي من اآلخرين ،ونظل ندور يف نف�س الدائرة ما بني واقع مرير،
واملطالب�ة بتغ�ري الحال نحو األفضل .من املس�وؤل عن التغيري؟ ومن
عليه تقع هذا املهمة؟ سؤال يطرح وبدون إجابة إطالقا ،وإذا كنا ننظر
التغي�ري من القائمني ،فاألفضل لنا إما الهج�رة لغري بلد أو البحث عن
حل أخر ،الن حلولهم ال تتعدى تغري الوجوه وتبادل األدوار ،وشعارات
وعناوين عرفناه منذ س�نوات خلت دون حلول جذرية ملش�اكلنا التي
ال تع�د وال تح�ى .أو يأتي من خ�ارج البلد ،وهنا تقع املاس�ة املؤملة
لنا ،الن تجربتنا مع الغ�ري معروفة للكل ،وآخر صورة لها ديمقراطية
األمري�كان ،لنبقى ضحايا واقع قد يكون األس�وأ يف تاريخ البلد .لكي
تتضح الص�ورة العلة يف التغيري واإلصالح تكون من الش�عب نفس�ه،
ولعل تجارب ش�عوب قبلن�ا نجحت يف التغيري بش�كل جعل تجربتهم
يفت�دى بهم ،وخري مث�ال عىل ذلك اليابان بعد الح�رب العاملية الثانية،
كيف كانت بعد الحرب ،واليوم كيف أصبحت ،الشعب أساس نجاحهم
وتقدمهم ولم تعتمد عىل الغري ..أنها إرصارهم ووعيهم هو األساس يف
بن�اء دولتهم املعارصة .عقدتنا صعبة للغاي�ة ألننا دائما ال نعتمد عىل
أنفسنا كشعب يريد دولة قوية ومن يعتقد إن التغيري يتحقق من خالل
تغري كل املوجودين ،أو يتغري نظام الحكم مهما يكون نوعه ،رئايس أو
برملاني أو حتى يتغري نظام االنتخابات الحايل ،الن املسالة اكرب من ذلك
بكثري .ولو حملنا السالح من اجل ذلك ووجهنا نريانها ضد من يكون،
أو تظاهرن�ا أو اعتصمن�ا أو قاطعنا ،وس�بق فعل ذل�ك األمر ،واقتحم
مجلس النواب وحدث ما حدث ،ماذا كانت النتائج؟ لم يتغري من الواقع
يشء ظل�ت االمور صورة طبق األصل يف كل يش .التغيري يأتي من وعي
حقيقة إدراك لألمور بش�كل ش�امل ،نعرف إن ال�ذي يربطنا ويوحدنا
الوط�ن ألنه للجميع ،مهما كان ديانته أو معتقداته للمرء ،ومن ينظم
أمورنا ،القانون ألنه فوق الكل ،ال بالقوة أو بالعنف ،الن الطريق نحو
التق�دم واالزدهار يكون من خالل قان�ون نافذ ومحرتم من الكل ،لكل
ي�درك الجمي�ع عليه واجبات وحق�وق مرشوعة لك�ن ال يتحققان إال
نظ�ام قوي ونافذ ويحرتم من ال�كل ،ويف املقابل عىل الحكومة تطبيق
القانون ومحاسبة املخالفني له و توفري الخدمات.

مو ناقصك

عــالقـــة الــعـقـل الـبـاطــن بـالــسـعــادة
قد يسعى املرء بني الحني واآلخر إىل تغيري حياته
لألفضل بشكل أو بآخر؛ فقد يحاول التخلص من
إحدى عاداته السيئة كالتخلص من االعتماد عىل
يشء ما ،أو الس�عي لتحس�ني عالقاته باآلخرين
أو م�ا ش�ابه ،حس�ب م�ا ذك�ر موق�ع «eZine
.»Article
وقب�ل الب�دء بعملية التغي�ري املطلوب�ة ،لنحاول
التع�رف عىل العق�ل الباطن املس�ؤول عن تنفيذ
التغيريات املطلوبة وكيف لنا أن نعيد برمجته؟
هل س�بق وأن س�ألت نفس�ك ملاذا ع�ادة يكون
التغيري صعب التحقيق؟ علما بأن التغيري املقصود
هنا هو نوع من التغيري املؤثر ،كمحاولة إنقاص
ال�وزن أو التخلص من عادة س�يئة كالتدخني أو
إنهاء عالقة فاش�لة بدون ح�زن وتحرس عليها.
ملاذا ال تتم عملية التغيري بس�هولة وبدون عناء؟
ملاذا ال توقم باتخاذ القرار بالتغيري ومن ثم تقوم
بتنفيذه؟ السبب يف هذا يعود لوجود قوة داخلية
أخرى ،قد ال تكون مدركا لتأثريها أال وهي العقل
الباطن.
يتميز العقل البرشي بأنه غاية يف التعقيد لدرجة
قد ال نتمكن من تخيلها .فيما يي عدد من األمور
التي يقوم بها العقل بدون أن تكون مدركا لها:
 -الوظائف ش�به الذاتي�ة كامليش والركض .فمن

التغيري

نصائح مهمة لطهي حلوم صحية

اللحوم الحمراء هي مصدر ممتاز للربوتني الكامل
وغنية بالعنارص الغذائية مثل الفيتامينات  B6و
 B12والحديد والس�يلينيوم والزن�ك .لكن كيفية
طه�ي اللح�وم والربوتين�ات الحيواني�ة األخرى
مثل الدواجن واألس�ماك مهم�ة ،حيث أن بعض
املمارس�ات الش�ائعة قد تجعل هذا الطعام غري
صحي باملرة.
إلي�ك بع�ض النصائح الت�ي يجب علي�ك تجنبها
للطهي حتى تتمكن من االستمتاع باللحوم بطرق
صحية ولذيذة ،بحسب موقع .verywellfit
راق�ب الح�رارة :عندم�ا يت�م طه�ي الربوتينات
الحيواني�ة يف درجات حرارة عالية ،مثل الش�وي
املب�ارش والق�ي ،تتش�كل املركب�ات الكيميائية
األمين�ات الحلقي�ة غ�ري املتجانس�ة ()HCAs
والهيدروكربون�ات العطري�ة متع�ددة الحلقات
( ،)PCAsوق�د تزي�د ه�ذه املركبات م�ن خطر
اإلصابة بالرسطان.
لذل�ك فإن الش�وي ع�ىل الح�رارة غ�ري املبارشة
والقي يف درجات حرارة منخفضة هما طريقتان
لتجنب هذه املركبات.
أعد قطع ش�واء أصغ�ر حجما :يتش�كل مركب
 PCAأيض�ا عندما تتعرض اللحوم للدخان ،وهو
م�ا يمك�ن أن يحدث عندما تتس�اقط الدهون يف

الشواية وتشتعل النريان.
لكن مع القط�ع األقل دهونا ،تقل كمية الدهون
القابل�ة للتقط�ري ،وبالتايل يقل خط�ر التعرض
لله�ب والدخ�ان .يمكن�ك أيض�ا تحريك ش�بكة
الش�واية ألعىل للمس�اعدة يف إبع�اد الطعام عن
مصدر الحرارة.
تجن�ب اللح�وم املطهية جيدا :س�يخربك معظم
محبي الطعام بع�دم تناول اللحوم مطهية جيدا
أب�دا ألنها قد تعرضك للخطر -وقد اتضح أن ذلك
قد يك�ون أيضا نصيح�ة جيدة لصحتك .تش�ري
األبحاث إىل أن اللحوم املطهية جيدا تشكل خطرا

الشوكوالته عالج للسعال
بينما كانت تس�ود اعتقادات يف الس�ابق عن جدوى العس�ل والليمون
يف تهدئة الس�عال ،جاء اآلن الربوفيس�ور ألني موري�س ،الخبري البارز
يف مج�ال الس�عال والط�ب التنف�ي ورئي�س قس�م دراس�ات القلب
واألوعي�ة الدموي�ة والجه�از التنفي
يف جامعة هال ،ليؤكد أن الش�وكوالته
هي الوسيلة األكثر فعالية فيما يتعلق
بمكافحة وتهدئة السعال.
وأك�د موري�س صح�ة ذل�ك األمر من
خ�الل النتائج التي توصل�وا إليها عرب
أكرب دراس�ة تت�م يف العال�م الحقيقي
بالق�ارة األوروبية عن أدوية الس�عال
الصيدالني�ة ،موضح�ا أن النتائ�ج
أثبت�ت أن عالج�ا ً جدي�دا ً يحتوي عىل
كاكاو أفض�ل م�ن أي مس�تحرض
طبي قيايس .وتوصل�ت املقارنة التي

أجراه�ا الباحث�ون إىل أن امل�رىض الذين يتناولون ال�دواء الذي يحتوي
عىل ش�وكوالته قد تحسنت لديهم األعراض الخاصة بالسعال يف خالل
يومني .وش�ملت تلك الدراس�ة  163مريضا ً ومن املنتظ�ر أن يتم نرش
النتائ�ج الت�ي ت�م التوصل إليه�ا بهذا
الص�دد يف إح�دى املج�الت املتخصصة
خ�الل االثني عرش ش�هرا املقبلة.ومع
هذا ،لم تكن تلك الدراسة هي األويل التي
ظه�ر أن الش�وكوالته يمكنها تهدئة
ُت ِ
الس�عال ،حيث س�بق أن وجد باحثون
م�ن كلي�ة امربي�ال يف لن�دن أن مادة
الثيوبرومني ،الشبه قلوية املوجودة يف
الكاكاو ،تعمل بشكل أفضل من مركب
الكودايني ،الذي يدخل يف تصنيع أدوية
السعال الصيدالنية ،فيما يتعلق بقمع
الرغبة يف السعال.

مرآة ال تعكس صورتك إال إذا ابتسمت
تمك�ن مهن�دس صناع�ي تركي م�ن تصميم
وصناع�ة م�رآة ال تعك�س ص�ور األش�خاص
إال يف ح�ال ابتس�امتهم وذل�ك خصيصا ملرىض
الرسطان.
وق�ال املهندس صال�ح بريك إله�ان إن « فكرة
التصمي�م نبعت من الس�ؤال ال�ذي طرحه عىل
نفس�ه ،كيف يمكن تقديم مس�اعدة للمرىض

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

م�ن الناحي�ة العاطفي�ة ،وكي�ف يمك�ن أن
نصن�ع نموذجا يرس�خ التواصل ب�ني املريض
وطبيبه؟».
أش�ار إلهان إىل أن قص�ة أحد مرىض الرسطان
بأنه ال يجرؤ عىل النظر يف املرآة لصعوبة تقبله
وجود خاليا الرسطان يف جسمه ،ألهمته ابتكار
املرآة الجديدة.

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

وأك�د إل������ه�ان أن اله�دف م�ن
الت������صمي�م الجدي�د ه�و بع�ث األم�ل
ل�������دى املرىض خاصة منه�م الذي�����ن
يعانون من مرض الس��رطان وتغيري حاالتهم
النفسية إىل األفضل.
وسيتم طرح املرآة للبيع عام  2016فيما بدأت
طلبات الرشاء بالتهافت عىل املهندس الشاب.

07801969233
07901463050
07709670606

محتمال للرسطان.
اس�تخدم ط�رق طهي أخ�رى :يمك�ن أن يؤدي
اس�تخدام ط�رق الطه�ي مث�ل التحم�ري والقي
بالهواء إىل إبقاء درجات الحرارة منخفضة.
يمكنك الش�واء يف طاهي بطئ (هو جهاز طهي
كهربي مسطح يستخدم للتحمري بدرجة حرارة
أق�ل من طرق الطهي األخ�ر) أو يف فرن هولندي
عىل املوقد أو يف الفرن .باستخدام املقالة الهوائية،
يمكنك الحصول عىل عنارص مثل أجنحة الدجاج
لطيفة ومقرمشة بدون درجات حرارة عالية أو
زيت زائد.
اس�تخدم ط�رق طه�ي عكس�ية :غالبا م�ا يتم
تحم�ري اللحوم يف مقالة س�اخنة ث�م ينتهي بها
املط�اف يف بع�ض األحي�ان يف الف�رن ،لك�ن مع
الطه�ي العك�ي ،يمكنك طهي اللح�م يف الفرن
أوال ع�ىل درجة ح�رارة منخفضة ،حتى يصل إىل
ح�وايل  10إىل  15درجة فهرنهايت أقل من درجة
الح�رارة النهائية املس�تهدفة ثم تق�وم بوضعه
لفرتة قصرية عىل املوقد.
اس�تخدم التوابل :تش�ري األبح�اث إىل أن اللحوم
املتبلة يف التوابل الغنية بمضادات األكس�دة ،مثل
إكليل الجبل والزعرت واألوريجانو والفلفل ،يمكن
أن تقلل من مستوى مركب .HCAs

الشخص الناجح يبدأ يومه باكر ًا

يحص�ل الجمي�ع يوميا ع�ىل فرصة لتغي�ري حياتهم نحو األفض�ل وتحقيق
األح�الم ،أو االق�رتاب من تحقيقها ع�ىل أقل تقدير ،تلك األح�الم التي لطاملا
سعوا لتحقيقها .ففي كل صباح يحصل كل منا عىل فرصة للبدء من جديد،
حس�بما ذكر موقع « .PTBهذه الفرصة وحده�ا تكفي للمرء أن يقوم من
رسيره بنش�اط ورغبة باستقبال يومه ،لكن هذا ال يمثل الواقع إال بالنسبة
للبعض.
الكث�ري م�ن الن�اس يتأخ�رون يف الن�وم ويقوم�ون م�ن رسيره�م بتثاقل،
ويس�تمرون بمالحقة اليوم إلنجاز املطلوب منهم عىل األقل دون أن يمنحوا
أنفسهم الفرصة للسعي من أجل الوصول ألهدافهم التي يريدونها.
الش�خص الناجح غالبا م�ا يبدأ يومه باكرا لعلم�ه بأهمية الوقت ورضورة
االس�تفادة منه .فف�ي الوقت الذي يك�ون فيه البعض يعايش�ون أحالمهم
يف عال�م النوم ،يكون البعض قد اس�تيقظوا باكرا وبدأوا بالفعل باس�تقبال
فرصه�م الجدي�دة .فالكثري م�ن الناجحني ح�ول العالم يس�تيقظون باكرا
ويسعون إلنجاز عدد من املهام قبل حتى تناولهم وجبة اإلفطار ،كممارسة
التمارين الرياضية قراءة الصحف وما شابه.
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