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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، أمس 
االثنني، أنها ش�كلت لجان�ًا خاصة ملراقبة أصول 

األحزاب وطرق انفاقه خالل فرتة االنتخابات.
وقالت املتحدثة باس�م املفوضي�ة جمانة الغالي 
يف ترصي�ح صحف�ي إن »املفوضية لديها قس�م 
خاص يسمى دائرة شؤون األحزاب والتنظيمات 
السياس�ية وه�ي الت�ي تتاب�ع التموي�ل الذاتي 

لألحزاب«. 
وأضاف�ت أن »كل ح�زب يس�جل ولديه ش�هادة 
تأسيس يسلم سجالت بانفاقاته وايراداته فضالً 
عن حساباته الختامية«، موضحة أن »املحاسب 
القانون�ي املعتم�د ل�دى الح�زب يق�دم نس�خة 
اىل دائ�رة األح�زاب والتنظيم�ات السياس�ية من 

الحسابات الختامية«.
وأش�ارت إىل أن »دائرة األحزاب بدورها تراجعها 
وترفعه�ا اىل دي�وان الرقابة املالي�ة لتدقيقها ثم 
ارس�ال نس�خ منه�ا اىل األمان�ة العام�ة ملجلس 
األح�زاب  ودائ�رة  الن�واب  ومجل�س  ال�وزراء 

والتنظيمات السياسية«.
وبش�أن تنظي�م الحم�الت االنتخابي�ة، أش�ارت 
املتحدثة اىل عدم وجود نظام يحدد الس�قف املايل 
للحمالت االنتخابية ولكن هناك متابعة لتأسيس 
األح�زاب وتمويله�ا حيث تعتم�د املفوضية عىل 
الس�جالت التي ت�رد من األحزاب م�ن أين جاءت 
ال�واردات  أنفق�ت؟ وم�ا ه�ي  األم�وال؟ وأي�ن 
واالنفاقات؟«. وأشارت املتحدثة اىل »وجود لجان 
خاصة من دائرة األحزاب والتنظيمات السياسية 

تزور مقرات األحزاب.
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       بغداد / المستقبل العراقي

توقع املدي�ر العام ملنظم�ة الصحة العاملية تي�دروس أدهانوم 
غيربيس�وس، أم�س االثن�ني، أن يصبح املتحور »دلتا« س�اللة 
كورونا الس�ائدة يف جميع أنحاء العال�م. ونقلت وكالة رويرتز 
عن تيدروس قوله إن متحور دلتا »موجود اآلن يف أكثر من 104 
دول�ة«، مضيفا »نتوقع أن يصبح الس�اللة الس�ائدة يف جميع 
أنحاء العالم قريبا«. كما أش�ار مدير منظم�ة الصحة العاملية 
إىل أن الفج�وة العاملي�ة يف إم�داد اللقاح�ات »غ�ر منصفة إىل 
حد كبر«، مش�را إىل أنه »ال ينبغي لل�دول أن تطلب مزيدا من 
الجرعات لسكانها الذين تم تطعيمهم، يف حني أن دوال أخرى لم 

تتلق بعد اللقاحات«. واألربعاء املايض، أعرب غيربيس�وس عن 
غضبه ألن »بعض البلدان املتقدمة يف حملة التلقيح تخطط اآلن 
إلعط�اء جرعات إضافية يف األش�هر املقبل�ة وتتخىل عن تدابر 
الصحة العامة وال تتوخى الحذر كما لو أن الجائحة قد انتهت«. 
وأضاف: »مع ذل�ك نظرا للتطور الرسيع للمتحورات والتفاوت 
الفظيع يف التحصني، يش�هد عدد كبر جدا من البلدان يف العالم 
زيادة حادة يف الحاالت واالستشفاء«. وتابع: »استحواذ البلدان 
الغنية عىل الجزء األكرب من جرعات اللقاحات املضادة لكوفيد، 
غر مقبول أخالقي�ا وغر فعال من وجهة نظر الصحة العامة 
ضد فروس يصيب الجه�از التنفيس ويتحور برسعة ويتمكن 

من االنتقال من إنسان إىل آخر بفعالية أكرب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطي�ط، أم�س االثن�ني، 
تحقي�ق »خط�وات مهم�ة« ع�ىل صعيد 
إنجاز الربط الكهربائي بني العراق ومرص 
واألردن.وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »الوزير 
خال�د بت�ال وبحض�ور وزي�ر الصناع�ة 
واملع�ادن منهل عزي�ز الخباز، اس�تقبلوا 
وزي�رة الصناع�ة والتج�ارة والتموين  يف 
اململك�ة االردني�ة الهاش�مية مه�ا ع�ي، 
والوف�د املرافق له�ا وبحثوا آلي�ات تنفيذ 
مقررات القمة الثالثية العراقية – االردنية 

– املرصي�ة، التي ُعقدت يف بغ�داد مؤخراً 
ومناقش�ة عدد من امللفات ذات االهتمام 
املتعلقة بالعالقات االقتصادية  املش�رتك، 
والتجارية واالس�تثمارية والصناعية بني 
البلدي�ن ». واضافت أن »الوزير بتال أعلن 
خالل اللق�اء، عن تحقي�ق تقدم ملموس 
يف الكثر م�ن امللفات املهم�ة، التي جرى 
اقراره�ا يف قم�ة بغداد، موضح�اً اكتمال 
املنطق�ة  بإقام�ة  الخاص�ة  االج�راءات 
االقتصادية بني البلدين، فضال عن تحقيق 
خط�وات مهم�ة إلنج�از م�روع الربط 
الكهربائي الثالثي، وكذلك يف ما يتعلق بمد 
انب�وب النفط الناقل من البرصة اىل ميناء 

العقبة األردني«.وأكد بتال، بحس�ب بيان 
الوزارة عىل »أهمية ودور القطاع الخاص 
يف البلدين، السيما يف ما يتعلق باالستثمار 
يف املنطقة االقتصادي�ة«، داعياً اىل »املزيد 
من التع�اون وتبادل الخ�ربات والزيارات 
بني رجال األعمال واملقاولني واملهندس�ني 
من كال البلدين، وبما يسهم يف دعم جهود 
التنمي�ة«. م�ن جانبه�ا، اك�دت الوزي�رة 
االردني�ة مه�ا ع�ي، »ح�رص واهتم�ام 
العالق�ات  اململك�ة ع�ىل دع�م وتطوي�ر 
الثنائي�ة مع الع�راق، بما يع�زز التكامل 
االقتص�ادي والصناع�ي واالس�تثماري«، 
اس�تثمارية  اىل »وج�ود ف�رص  مش�رة 

واقتصادية كب�رة يمكن للقطاع الخاص 
العراقي واالردني استثمارها«. وتابعت ان 
»حكومته�ا اتخذت خطوات عملية مهمة 
باتج�اه تطبيق مقررات القم�ة الثالثية، 
واس�تكمال جمي�ع االج�راءات القانونية 
االقتصادي�ة  املنطق�ة  بإقام�ة  املتعلق�ة 
املش�رتكة«. فيم�ا أك�د وزي�ر الصناع�ة 
واملعادن منهل الخباز، »اس�تعداد العراق 
للتع�اون يف مج�ال صناعة الفوس�فات، 
الس�يما يف انت�اج س�ماد ال�داب«، مبين�اً 
»وج�ود عدد م�ن املصان�ع العراقية التي 

يمكن تشغيل خطوطها االنتاجية.
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وزير الزراعة يسلم عقود االرايض الزراعية للمتفرغني الزراعيني 
     بغداد / المستقبل العراقي 

س�لم وزير الزراع�ة محمد كري�م الخفاجي، أم�س االثنني، عقود 
االرايض الزراعي�ة للمتفرغني الزراعيني فرع واس�ط، يف خطوة تعد 
األوىل م�ن نوعها لتحقيق التكامل الزراعي، وايجاد حلول مناس�بة 

للخريجني الزراعيني.
واك�د الخفاج�ي، خ�ال حف�ل تس�ليم العق�ود للمتفرغني، ميض 
الوزارة يف رعاية املهندس الزراعي والطبيب البيطري وايجاد الدعم 
املناس�ب لهما، فضا عن انصافهما من خال تش�كيل الجمعيات 

التخصصية، واسلوب االنتاج الزراعي املتكامل.
وأش�ار اىل أن تسليم العقود الزراعية يعد ثمرة لجهود تم العمل من 
خاله�ا لتعديل القوانني والترشيعات وتضمينها حقوقاَ والتزامات 

تصب بصالح املهندس الزراعي والطبيب البيطري.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكدت املفوضية العليا املس�تقلة لانتخابات، 
أمس االثنني، أنها شكلت لجاناً خاصة ملراقبة 
أص�ول األح�زاب وط�رق انفاقه خ�ال فرتة 

االنتخابات.
وقال�ت املتحدث�ة باس�م املفوضي�ة جمان�ة 
الغ�اي يف ترصي�ح صحف�ي إن »املفوضي�ة 
لديه�ا قس�م خ�اص يس�مى دائرة ش�ؤون 
األح�زاب والتنظيمات السياس�ية وهي التي 

تتابع التمويل الذاتي لألحزاب«. 
وأضافت أن »كل حزب يس�جل ولديه شهادة 
تأسيس يس�لم س�جات بانفاقاته وايراداته 
فض�ًا ع�ن حس�اباته الختامي�ة«، موضحة 
أن »املحاس�ب القانوني املعتم�د لدى الحزب 
يقدم نس�خة اىل دائرة األح�زاب والتنظيمات 

السياسية من الحسابات الختامية«.
بدوره�ا  األح�زاب  »دائ�رة  أن  إىل  وأش�ارت 
تراجعه�ا وترفعه�ا اىل ديوان الرقاب�ة املالية 
لتدقيقه�ا ثم ارس�ال نس�خ منه�ا اىل األمانة 
العامة ملجلس الوزراء ومجلس النواب ودائرة 

األحزاب والتنظيمات السياسية«.
وبش�أن تنظيم الحمات االنتخابية، أش�ارت 

املتحدث�ة اىل ع�دم وجود نظام يحدد الس�قف 
امل�ايل للحمات االنتخابية ولكن هناك متابعة لتأس�يس 
األحزاب وتمويلها حيث تعتمد املفوضية عىل الس�جات 
الت�ي ترد م�ن األحزاب م�ن أين ج�اءت األم�وال؟ وأين 

أنفقت؟ وما هي الواردات واالنفاقات؟«.
وأش�ارت املتحدث�ة اىل »وج�ود لجان خاصة م�ن دائرة 
األحزاب والتنظيمات السياس�ية ت�زور مقرات األحزاب 
بش�كل مفاجئ دون تبليغ ملتابعة االختام والحس�ابات 
ال�واردة وكل م�ا يتعل�ق باالنف�اق املايل ووج�ود الحزب 
ومق�ره وغريه ودائرة األح�زاب ملتزمة بهذا املوضوع« 
لكنه�ا لم توضح يف كيفية حص�ول االحزاب عىل املايني 

من الدوالرات التي تنفقها عىل حماتها االنتخابية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد حذر منتصف 
الش�هر املايض م�ن »اس�تغال« الفق�راء ومخصصات 
االعان�ة الت�ي يتلقوها م�ن الدول�ة يف االنتخاب�ات التي 

ستجري يف العارش من ترشين االول أكتوبر املقبل.
وقال خال جلس�ة مجلس ال�وزراء إن »هذه الحكومة 
مهني�ة ومن سيس�تخدم ال�وزارات ألغ�راض انتخابية 
س�يتعرض للتحقي�ق«.. مش�ريا اىل وج�ود » ش�كاوى 
عىل إج�راءات بع�ض مفاص�ل وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية وش�بهات باس�تغال ألغراض انتخابية عىل 
حساب قوت الفقراء من خال دعم بعض املرشحني بما 
يخ�ص رواتب الرعاية االجتماعية« مؤكدا انه س�يجري 
التحقق من هذه الش�كاوى. وش�دد الكاظم�ي بالقول 

»ال نقب�ل بأن تتحول رشيحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم 
مادة دسمة واستغال لانتخابات«.

ويف االنتخاب�ات االخرية ع�ام 2018 أنفقت احزاب الباد 
عىل حماتها االنتخابية للمرش�حني م�ا بني إعانات يف 
الش�وارع وملصقات ومنش�ورات وص�والً إىل اإلعانات 
التلفزيوني�ة واإلذاعي�ة ومواق�ع التواص�ل االجتماع�ي 

مليارات الدوالرات.
ومن جهة أخرى، اش�ارت املتحدثة باس�م املفوضية إىل 
أن »املفوضية شكلت لجان تنسيق مع انطاق الحمات 
االنتخابي�ة يف بغ�داد وجميع املحافظات ي�وم الخميس 
امل�ايض. واوضح�ت أن »أبرز رشوط الحمل�ة االنتخابية 
هي عدم االعتداء عىل حمات اآلخرين وال عىل امللصقات 

االنتخابية عىل الجدران وأن ال تقرتب الحملة 
االنتخابي�ة مس�افة 100 مرت م�ن أي مركز 

اقرتاع«.
وأضافت أن »ال�رشوط تنص كذلك عىل أن ال 
تتضمن الحملة االنتخابية دعوات اىل النعرات 
الطائفي�ة والقومية والتكفريي�ة التي تدعو 
اىل زرع الكراهي�ة يف نفوس اآلخرين.. وكذلك 
ومؤسس�ات  العب�ادة  دور  اس�تخدام  ع�دم 
الدول�ة وامل�ال الع�ام او اس�تخدام ص�ور او 
اس�ماء أش�خاص رموز ال ينتمون للكتلة أو 

التحالف«.
وفيم�ا يتعل�ق بالعقوب�ات املعتم�دة بح�ق 
مخالف�ي ه�ذه ال�رشوط قال�ت الغ�اي إن 
»العقوب�ات تتضمن عقوبة مالي�ة قدرها 5 
مايني دينار )3 االف دوالر( فضاً عن عقوبة 
الحب�س وغريها م�ن العقوبات حس�ب نوع 

املخالفة.
وم�ن املق�رر ان تس�تمر الحمل�ة الدعائي�ة 
ملرش�حي االنتخابات 3 أش�هر وتنتهي قبل 3 
اي�ام من موعد االنتخاب�ات املبكرة املقررة يف 

10 ترشين األول اكتوبر املقبل.
إىل ذل�ك، أعلن مرصد االع�ام االمني العراقي 
عن رصده ع�رشات الصفح�ات املمولة عىل 
فيس�بوك تزعم انها وكاالت اخبارية عراقية 
متخصصة يف نرش اخبار الباد لكنها تس�عى 
للرتوي�ج لح�زب او س�يايس معني او مهاجم�ة وانتقاد 

احزاب وخصوم سياسيني آخرين.
وأش�ار املرك�ز إىل »وج�ود التموي�ل يف ه�ذه الصفحات 
يؤك�د انها وكاالت غ�ري حقيقية وواجهات لسياس�يني 
واح�زاب مش�رتكة يف االنتخابات وهي تس�عى للرتويج 
بصورة مبارشة او غري مبارشة لحزب او س�يايس معني 
او قد تس�تخدم ملهاجمة وانتقاد احزاب اخرى وخصوم 

سياسيني«.
ودعا مركز االعام االمني رشكة غوغل ومواقع التواصل 
االجتماع�ي »فيس�بوك« و«توي�رت« اىل إلغ�اء االعانات 

السياسية قبل االنتخابات العراقية.

حتديد »شروط صارمة« و »عقوبات رادعة« على محالت األحزاب.. واملفوضية: اجلميع حتت املراقبة

املال السيايس حتت الرقابة
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطيط، أم�س االثنني، 
تحقي�ق »خط�وات مهمة« ع�ىل صعيد 
إنج�از الرب�ط الكهربائ�ي ب�ني العراق 
وم�رص واألردن.وقالت ال�وزارة يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه 
إن »الوزي�ر خال�د بت�ال وبحضور وزير 
الصناع�ة واملعادن منه�ل عزيز الخباز، 
اس�تقبلوا وزي�رة الصناع�ة والتج�ارة 
والتموين  يف اململكة االردنية الهاش�مية 
مها عيل، والوفد املرافق لها وبحثوا آليات 

تنفيذ مقررات القمة الثاثية العراقية – 
االردنية – املرصية، التي ُعقدت يف بغداد 
مؤخراً ومناقش�ة عدد م�ن امللفات ذات 
االهتمام املش�رتك، املتعلق�ة بالعاقات 
االقتصادي�ة والتجاري�ة واالس�تثمارية 
والصناعي�ة بني البلدي�ن ». واضافت أن 
»الوزي�ر بت�ال أعل�ن خال اللق�اء، عن 
تحقي�ق تق�دم ملم�وس يف الكث�ري من 
امللف�ات املهم�ة، التي ج�رى اقرارها يف 
قمة بغداد، موضح�اً اكتمال االجراءات 
الخاص�ة بإقام�ة املنطق�ة االقتصادية 
بني البلدي�ن، فضا عن تحقيق خطوات 

مهمة إلنجاز مرشوع الربط الكهربائي 
الثاث�ي، وكذلك يف ما يتعل�ق بمد انبوب 
النف�ط الناق�ل م�ن الب�رصة اىل مين�اء 
العقب�ة األردني«.وأك�د بت�ال، بحس�ب 
بيان الوزارة ع�ىل »أهمية ودور القطاع 
الخاص يف البلدين، الس�يما يف ما يتعلق 
باالس�تثمار يف املنطق�ة االقتصادي�ة«، 
داعي�اً اىل »املزي�د م�ن التع�اون وتبادل 
الخ�رات والزيارات بني رج�ال األعمال 
واملقاولني واملهندس�ني من كا البلدين، 
وبم�ا يس�هم يف دع�م جه�ود التنمية«. 
من جانبها، اك�دت الوزيرة االردنية مها 

ع�يل، »حرص واهتمام اململكة عىل دعم 
وتطوي�ر العاقات الثنائي�ة مع العراق، 
بما يعزز التكامل االقتصادي والصناعي 
واالستثماري«، مشرية اىل »وجود فرص 
اس�تثمارية واقتصادي�ة كب�رية يمك�ن 
واالردن�ي  العراق�ي  الخ�اص  للقط�اع 
اس�تثمارها«. وتابع�ت ان »حكومته�ا 
اتخذت خط�وات عملية مهم�ة باتجاه 
الثاثي�ة،  القم�ة  مق�ررات  تطبي�ق 
القانونية  واس�تكمال جميع االجراءات 
املتعلق�ة بإقام�ة املنطق�ة االقتصادية 
املش�رتكة«. فيم�ا أك�د وزي�ر الصناعة 

واملعادن منهل الخباز، »استعداد العراق 
للتع�اون يف مجال صناعة الفوس�فات، 
الس�يما يف انتاج س�ماد ال�داب«، مبيناً 
»وج�ود عدد من املصان�ع العراقية التي 
يمك�ن تش�غيل خطوطه�ا االنتاجي�ة، 
إلنتاج هذه املادة ذات األهمية بالنس�بة 

للفاحني واملزارعني يف العراق«.
وح�ر اللقاء س�فري اململك�ة االردنية 
ل�دى الع�راق منت�رص العقل�ة، ونائ�ب 
وزير الصناع�ة االردني زاهر القطارنة، 
وعدد من املس�ؤولني الحكوميني ورجال 

األعمال األردنيني.

العراق يعلن حتقيق »خطوات مهمة« إلنجاز الربط الكهربائي مع األردن ومرص

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر القائد العام للقوات املسلحة 
مصطف�ى الكاظمي، أمس االثنني، 
أم�راً ديوانياً برتقي�ة ضباط جهاز 
مكافح�ة اإلره�اب ج�دول تم�وز 
2021.وقال املكتب اإلعامي لرئيس 

ال�وزراء يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »القائ�د 
العام للق�وات املس�لحة مصطفى 
الكاظمي أصدر أمراً ديوانياً برتقية 
ضباط جهاز مكافحة اإلرهاب من 
مس�تحقي الرتقية يف ج�دول تموز 

لسنة 2021«.

القائد العام يصدر أمرًا ديوانيًا برتقية ضباط 
مكافحة اإلرهاب 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الس�فري اإليراني لدى بغداد إيرج مسجدي، أمس االثنني، 
دع�م باده ألم�ن العراق واقام�ة االنتخاب�ات الرملانية فيه، 

وأشار إىل أنه ينبغي عىل اآلخرين التدخل فيها.    
وق�ال مس�جدي يف ترصي�ح نقلت�ه وكال�ة »مه�ر« اإليرانية 
عق�ب لقائ�ه ممثلة االمم املتح�دة يف الع�راق جينني هينيس 
باس�خارت، »لقد أجرينا محادثات حول قضايا الجمهورية 
اإليرانية واوضاع العراق«.  وأضاف، أن »مندوبة االمم املتحدة 
س�ألت بشأن االنتخابات الرئاسية اإليرانية وانتخاب ابراهيم 
رئي�ي رئيس�ا للجمهورية ومتى س�يتم تش�كيل الحكومة 

القادم�ة حيث قدمن�ا االيضاحات الازمة«.  وتابع الس�فري 
اإليراني، أن »باس�خارت طرحت وجه�ات نظر حول قضايا 
الع�راق وإقام�ة االنتخاب�ات الرملانية القادم�ة ونحن اكدنا 
بدورنا باننا ندعم أمن العراق وإقامة االنتخابات فيه، صوت 
الش�عب ي�ؤدي إىل بلورة الرمل�ان ومن ثم تش�كيل الحكومة 
ومن الطبيع�ي أن الجمهورية اإليرانية تدعم صوت الش�عب 
وتدعو إىل إرس�اء االمن واالس�تقرار يف هذا البلد«.  واشار إىل 
أن »باس�خارت س�ألت عن العاقات بني الحكومة اإليرانية 
الجديدة برئاس�ة رئي�ي والعراق حيث اكدنا ب�أن العاقات 
ستس�تمر بل س�تتعزز ايضا«.  وبني مس�جدي، »لقد أجرينا 
مع املندوب�ة األممية محادثات حول العاق�ات بني الطرفني 

حيث جرى التأكيد عىل إجراء االنتخابات العراقية يف موعدها 
املح�دد وان يتم دعمها واب�داء التعاون ال�ازم مع الحكومة 

العراقية القامتها«.  
وقال مس�جدي، إن »صوت الشعب حاس�م يف االنتخابات وال 
ينبغي عىل اآلخرين التدخل«.  وأضاف، ان »الحكومة العراقية 
ولجنة االنتخابات يف الع�راق هما من يتوىل اقامة االنتخابات 
وم�ن الطبيع�ي ان يت�م تقدي�م اي دع�م تطلب�ه الحكوم�ة 
العراقي�ة«.  وأكد مس�جدي، أن »الجمهورية االيرانية دعمت 
االنتخابات يف العراق عىل الدوام وبذلت التعاون الازم وبالتايل 
ما سيس�فر عنه صوت الشعب سيحظى بالتأكيد بالدعم من 

لدن الجمهورية االسامية اإليرانية«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

بمتابع�ة الفري�ق عماد محم�د محمود 
وكي�ل وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة، 

اعلن�ت وكالة ش�ؤون الرشط�ة التابعة 
ل�وزارة الداخلي�ة القب�ض ع�ىل مته�م 
برسق�ة 20 مليون دينار من داخل منزل 

يف العاصمة بغداد.

وذك�رت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان »مف�ارز مكتب 
مكافحة اجرام الحرية القت القبض عىل 
متهم قام برسقة مبلغ )20 مليون دينار 

عراقي( من دار سكني«.
واضاف�ت ان�ه »ت�م اتخ�اذ االج�راءآت 
القانوني�ة بحق�ه وتقديم�ه اىل القضاء 

لينال جزاءه العادل«.

        البصرة / محمد الجابري

تمكن�ت الق�وات األمني�ة م�ن خال الل�واء 3٦ 
اآليل ول�واء مغاوي�ر قيادة العملي�ات والرشطة 
االتحادية باإلضافة إىل أفواج الطوارئ من إلقاء 

القبض عىل 8 مطلوب�ني للقضاء وفق مذكرات 
قضائية اثنني منهم تم اعتقالهم بالجرم املشهود 
حي�ث ضب�ط بحوزتهم مواد مخ�درة وذلك من 
خال الس�يطرات املش�رتكة يف مراكز املحافظة 
كما تمكنت القوات األمنية من مصادرة أسلحة 

خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة األنواع 
وكميات م�ن املواد املخدرة باإلضافة إىل عجات 
مظلل�ة التحمل لوح�ات مرورية  وأش�ار قائد 
عمليات البرصة اللواء الركن عيل عبد الحس�ني 
املاج�دي بأن القوات األمنية قدمت خال الفرتة 

القليلة املاضية جهود إس�تثنائية  وعىل مختلف 
األصعدة خصوصا يف مج�ال مكافحة املخدرات 
حي�ث تمكن�ت م�ن إلق�اء القب�ض ع�ىل أكثر 
م�ن مجموع�ة تقوم برتوي�ج امل�واد املخدرة يف 

محافظة البرصة

أف�ادت الوكالة العربية الس�ورية لألنباء 
الق�وات  ب�أن  االثن�ني،  أم�س  )س�انا(، 
األمريكي�ة أدخل�ت رت�ًا جدي�داً محماً 
بأس�لحة وذخائ�ر ومع�دات لوجس�تية 
قادم�اً م�ن األرايض العراقي�ة عر معر 
الولي�د، الذي وصفت�ه ب�«غري الرشعي«، 
بري�ف  العس�كرية  قواعده�ا  لدع�م 
الحس�كة.وقلت سانا عن مصادر محلية 
م�ن ريف ت�ل حمي�س، أن »رت�ًا مؤلفاً 
م�ن 37 آلي�ة تش�مل ش�احنات محملة 
باألسلحة والذخائر وأخرى محملة بعتاد 
لوجس�تي إضاف�ة إىل 3 ناق�ات تحم�ل 
مدرع�ات عس�كرية جدي�دة و8 ناقات 
محمل�ة بصناديق ضخم�ة مموهة قدم 
من األرايض العراقية وتوجه إىل ناحية تل 
حميس ومنها إىل عدد من قواعد االحتال 
»ث�اث  أن  إىل  الحس�كة«.ولفتت  بري�ف 
مدرع�ات عس�كرية لاحت�ال األمريكي 
وث�اث س�يارات رباعي�ة الدف�ع مركب 
عليها رشاشات متنوعة تابعة ل�“قسد” 
املدعوم�ة أمريكي�اً رافق�ت الرت�ل من�ذ 
دخوله إىل األرايض السورية«.ونبهت عىل 
أن »القوات األمريكية أدخلت يف الس�ابع 
م�ن الش�هر الجاري رتاً م�ن 44 آلية إىل 
األرايض الس�ورية ع�ر مع�ر الوليد غري 
الرشعي منها صهاريج نفط وش�احنات 
مردة وناق�ات محملة بجراف�ات وذلك 

لتعزيز قواعدها يف املنطقة«.

السفري اإليراين عن انتخابات ترشين العراقية: ال ينبغي التدخل فيها

القبض عىل متهم برسقة 20 مليون دينار من داخل منزل يف بغداد

عمليات البرصة تقبض عىل مطلوبني بتهم خمتلفة

مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

سانا: القوات األمريكية 
يف سوريا تعزز قواعدها 

برتل قادم من العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير الداخلي�ة عثمان الغانم�ي، أمس اإلثنني، مع منس�ق برنامج 
مكت�ب األمم املتحدة املعن�ي بمكافحة املخدرات والجريم�ة يف العراق عيل 

الرير التنسيق املشرتك يف مجال مكافحة املخدرات.
وذكر بيان ملكتبه تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »اللقاء بحث 
جملة من املواضيع ذات االهتمام املش�رتك يف مقدمتها التنس�يق والتعاون 

ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية والجريمة بمختلف صورها«.
واض�اف« كما جرى بحث تعزيز التعاون بني وزارة الداخلية ومكتب األمم 

املتحدة بما يخدم املصلحة العامة وسياسة وزارة الداخلية«.
من جانبه، أثنى الريرعىل جهود وزارة الداخلية يف تعزيز األمن واالستقرار 

يف جميع املحافظات وتوفري األجواء األمنية املناسبة.

وزير الداخلية يبحث مع ممثل اممي 
مكافحة املخدرات

        بغداد / المستقبل العراقي

الخدم�ة  مجل�س  رئي�س  اك�د 
االتحادي، محم�ود التميمي، أمس 
النص�اف  قدم�ا  امل�يض  االثن�ني، 

خريجي االعام.
وذكر بيان ملكتبه، تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه ان�ه« وجرى 
خ�ال لقائ�ه ممثل�ني املعتصمني 
لخريج�ي كلي�ة االع�ام يف العراق 
مناقش�ة االمور الخاصة برشيحة 
خريج�ي االع�ام اليج�اد الحل�ول 

املناس�بة وانصافهم وفق القوانني 
املعمول بها«.

واكد التميمي، ان« املجلس انش�ئ 
النصاف ه�ذه الرشيح�ه املهمة«، 
مش�ريا اىل« رسعة انج�از االعمال 
املناط�ة للمجل�س من اج�ل ايجاد 
الحلول الازمة لطالبي التوظيف«.

م�ن جانبه اكد ممث�يل املعتصمني، 
ع�ىل دعمه�م للمجل�س م�ن اجل 
إتمام مهامه بكل ش�فافية وصدق 
يف انص�اف رشيح�ة العاطل�ني عن 

العمل وبكل املجاالت.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة األمن والدفاع النيابية 
ع�ن وج�ود تأيي�د نياب�ي لتمري�ر 
م�رشوع قانون التجني�د اإللزامي، 
فيم�ا رجح�ت رغ�م ذل�ك تأجي�ل 

إقراره إىل الدورة النيابية املقبلة.
وقال عضو اللجنة كاطع الركابي، 
إن »مرشوع قانون التجنيد اإللزامي 
ط�رح يف الدورة الس�ابقة، ونوقش 
والحالي�ة،  الس�ابقة  الدورت�ني  يف 
ومن ث�م أعي�د إىل الحكومة الجراء 
تعديل عىل بع�ض الفقرات اللغوية 

واملصطلحات األخ�رى التي تخص 
القان�ون«، مبين�ا أن »القان�ون ما 

زال لدى الحكومة«.
وأضاف الركابي، أنه »تمت مناقشة 
املوضوع عدة مرات والجميع مؤيد 
لهذا القانون، لكن مرشوع القانون 
تأخر عن�د الحكومة ول�م يصل إىل 
قبة الرملان«.ولف�ت إىل أن »الوقت 
املتبقي ال يس�مح بالتصويت عليه 
السيما وأنه لم تجر عليه قراءة أوىل 
وثاني�ة«، مرجح�اً أن »يصوت عىل 
مرشوع قانون التجنيد اإللزامي يف 

الدورة النيابية القادمة«.

أكد رئيس اس�تئناف ميسان حيدر 
أن  االثن�ني،  أم�س  زاي�ر،  حن�ون 

القضاء مستقل ال سلطان عليه.
وقال زاير خال الورشة التي نظمت 
من قبل رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
ميس�ان االتحادية إلشاعة الثقافة 
القانونية وتوضيح الدور الدستوري 
إج�راءات  يف  للقض�اء  والقانون�ي 
التحقيق واملحاكمة يف مختلف أنواع 
الجرائم، يف بيان تلقته وكالة األنباء 
العراقية )واع(: إن »القضاء مستقل 
ال س�لطان عليه لغري القانون وهو 
املبادئ  للحريات  الطبيعي  الحارس 

الدستورية والقانونية كافة«.
أن  يعتق�د  »الكث�ري  أن  إىل  وأش�ار 
املخت�ص  ه�و  وح�ده  القض�اء 
الجرائ�م  كش�ف  ع�ن  واملس�ؤول 
ومرتكبيه�ا والذي س�ببه الخلل يف 
الثقاف�ة القانونية وع�دم التواصل 
والتوضي�ح لل�رأي الع�ام ع�ن دور 
الس�لطتني القضائي�ة والتنفيذي�ة 
املتكامل بهذا الخصوص فضاً عن 
عدم معرف�ة الرأي الع�ام بمختلف 
رئي�س  األحداث«.واس�تعرض 
االس�تئناف، »الدور ال�ذي يقوم به 

يف  واملحقق�ون  التحقي�ق  ق�ايض 
مج�ال إجراء التحقي�ق االبتدائي يف 
مختلف أنواع الجرائم ودور املحاكم 
املحاكم�ة  إج�راءات  يف  الجزائي�ة 
وإص�دار اإلح�كام مع اس�تعراض 
ط�رق الطعن يف اإلح�كام واملحاكم 
التي تنظرها«.وختم حديثه عن دور 
اإلع�ام يف »نقل الحقيق�ة إىل الرأي 
القانونية  الثقاف�ة  العام وإش�اعة 
القض�اء  يف  التح�والت   ومواكب�ة 
ونرش مضمون اإلح�كام القضائية 
املكتسبة الدرجة القطعية والنهائية 
لتحقيق جان�ب الردع واطاع الرأي 

العام عليها«.
اس�تعراض  الورش�ة  وش�هدت 
التح�والت التي حصل�ت يف القضاء 
بع�د نفاذ قان�ون مجل�س القضاء 
األعىل رقم 45 لس�نة 2017 وتسلُّم 
الق�ايض فائ�ق زي�دان مس�ؤولية 
ورئاس�ة مجل�س القض�اء األع�ىل 
وس�عية   2017/  1/  23 بتاري�خ 
لتثبيت اس�تقال القضاء من خال 
للقان�ون  الس�يادة  قاع�دة  تبن�ي 
الس�لطات  مص�در  والش�عب 

ورشعيتها.

جملس اخلدمة االحتادي: ماضون بإنصاف 
خرجيي كلية اإلعالم

األمن الربملاينة تتحدث عن »تأييد نيايب« 
لتمرير قانون التجنيد اإللزامي

رئيس استئناف ميسان: ال سلطان
 عىل القضاء املستقل
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    بغداد / المستقبل العراقي

شيددت وزارة النفط، أمس االثنين، عىل رضورة امليض 
باعتمياد براميج التحيول الرقميي مين قبيل الرشكات 

النفطية وبأرسع وقت.
وقال وكيل الوزارة لشيؤون االستخراج كريم إن »وزارة 
النفط حريصة عىل تطوير االداء االداري والفني يف كافة 
تشيكيالتها، وفيق اعتماد االنظمية والرباميج الحديثة 
ليإدارة يف القطياع النفطي، بهدف تحقييق أعىل مردود 
ميايل واقتصيادي، مين خيالل تطويير وتعزييز وادامة 
معيدالت االنتياج،« جياء ذلك خيالل حضيوره باإلنابة 
عن وزير النفط احسيان عبد الجبار اسيماعيل ورشية 
 ) Digital Transformation( عمل عن التحول الرقميي
نظمتهيا دائرة التدريب والتطوير مع رشكة شيلمربجر 

العاملية.
وبين حطياب وفقا للبييان، أن »هذه الورشية العلمية 
تأتيي تنفييذا لتوجيهات وزيير النفيط يف تعزيز خطط  
الوزارة الداعمية العتماد التكنلوجييا الحديثة يف االدارة 

والتخطييط والتنفيذ واالرساع يف اعتمياد ونرش االليات 
والرباميج الرقميية الحديثية وتطبيقاتها بغيية تطوير 
العمل يف جميع مرافيق القطاع النفطي، والذي ينعكس 
ايجاباً عىل خطيط معدالت االنتياج ويف تعزيز االيرادات 
املالية، انسيجاماً مع خطط التنمية املسيتدامة الداعمة 
لالقتصياد  الوطني، مشيرا اىل أن »اعتمياد الربامجيات 
والتقنيات الحديثة سيقلل من اإلنفاق واألخطاء، اضافة 
اىل ترسييع العمل واالنجياز بفضل املرونية العالية التي 

يحققها يف العمل«.
وأضياف، أن »التحيول الرقميي مين اولوييات اليوزارة 
العتمادهيا يف جمييع قطاعات العمل االداريية والفنية، 
يعيزز ذليك باالرتقياء يف البنيى التحتية وتعزييز ثقافة 
العمل«، مشيددا عىل »رضورة املييض باجراءات اعتماد 
هيذه الربامج من قبل الرشكات النفطية وبارسع وقت، 
مشيرا اىل أن »الوزارة تعمل عىل هذا املوضوع منذ فرتة 

وحققت خطوات متقدمة ومهمة يف هذا االطار«.
وقيال مدير عيام دائرة التدريب والتطوير باسيم محمد 
خضير، إن »اليوزارة تعتميد برامج التدرييب الحديثة، 

وبتنفييذ خطط التعاون مع بيوت الخيربة العاملية التي 
تهدف اىل االرتقاء بمستوى االداء واالدارة السليمة وبما 
يحقيق االهداف بأقيل الكلف املاليية والجهيد البدني«، 
مشراً اىل »العمل عىل استقطاب جميع الطاقات العلمية 
الرصينية وتوظيفهيا اىل ميا يحقق اهيداف رفع كفاءة 
ومهيارة العاملين وخصوصيا يف االداء االداري والفني، 
فضالً عن العمل عىل اكتسياب الخربات من اجل تطوير 

مفاصل العمل يف كافة تشكيالت الوزارة«.
وأشيار إىل أن »الورشية التي تيم عقدهيا بالتعاون مع 
رشكية »شيلمربجر« تناوليت احيد املواضييع املهمة يف 
االدارة الحديثة«.مين جهته قال نائب رئيس فرع رشكة 
»شيلمربجر« يف العيراق سيعد الضامين خيالل كلمتيه 
التعريفيية للربناميج، إن »التحيول الرقميي سييعمل 
عىل تحسين االداء ويفتح افاقا كبيرة للنمو من خالل 
اسيتخدام التقنيات الحديثية وأن التحول الرقمي عبارة 
عن تداخيل التكنولوجيات واملعلوميات الكبرة والذكاء 
الصناعيي، وييؤدي اىل تطويير االداء نحيو االفضيل«، 
مضيفا أن »التحول الرقمي سييعطي مرونة ورسعة يف 

األداء واختصياراً للوقت وزييادة يف العائدات، فضال عن 
تحديث عمل املؤسسات وجعلها اكثر كفاءة«، مشرا اىل 
أن »التحول الرقمي يسيهم يف تطويير الكفاءات وتقليل 

اإلنفاق وترسيع طريقة العمل وزيادة االنتاجية«.
وأضاف، أن »الرشكة مسيتعدة إلجيراء دورات تدريبية 
بالتعاون مع دائرة التدريب والتطوير للمالكات املختصة 

بالوزارة لتطبيق برنامج التحول الرقمي«. 
وتم خالل الورشية اسيتعراض لتقنية التحيول الرقمي 
قدمته رشكة »شيلمربجر« والتي أكدت فيه عىل الفوائد 
الكثرة نتيجة اسيتخدام برامج التحول الرقمي، وبينت 
كيفية التعامل بها لتحسين اداء العميل وزيادة االنتاج 
الحقيي ومراقبية عملييات االنتياج وخطيوات تطوير 
العمل ودمج املعلومات وخزنها ودرجة رسيتها وكيفية 
الحفياظ عليهيا وتشيغيل الربامج الخاصة باسيتنباط 

النتائج من املعلومات ومواضيع اخرى. 
وحرض الورشية عدد مين املديرين العامن للتشيكيالت 
النفطية وممثلون عين رشكات ودوائر القطاع النفطي 

واملكتب اإلعالمي.

النفط تشدد عىل رضورة اعتامد الرشكات النفطية لربامج التحول الرقمي

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنيت وزارة الكهرباء عن ارتفاع حجم انتاج 
الطاقة يف العيراق اىل 20 الف و 700 ميكاواط 
واصفية ذليك االرتفاع بغير مسيبوق كونها 
املرة االوىل التيي يصل بها االنتاج اىل هذا الحد.

وقال املتحدث باسيم الوزارة احمد العبادي يف 
ترصيح صحفيي، ان »هناك تظافيراً للجهود 
مين قبل جمييع اليوزارات الخدميية واالمنية 

كي)النفط واملالية والتخطييط واملوارد املائية 
باالضافية اىل الدفياع والداخليية فضياًل عين 
الحكومات املحلية للمحافظات( مع الكهرباء 
لرفع مستوى التجهيز بالطاقة«.وفيما يتعلق 
بعمليات استهداف ابراج وخطوط نقل الطاقة 
قيال العبيادي انها »ميا زالت مسيتمرة وكان 
اخرهيا باالمس حيث اسيتهدف خط ) امن- 
رشق بغيداد رقيم 2( عرب تفجر احيد االبراج 
فيه«.وفيميا يتعليق بموزانية وزارة الكهرباء 

للعام الحايل فقال العبادي انه »لم يتم اسيتالم 
ايية مباليغ مالية حتيى االن من تليك املوازنة 
رغيم تقلييص املبالغ التيي طلبتهيا الكهرباء 
وانشياء  نفقاتهيا  لتغطيية  كتخصيصيات 
املشياريع من بي 22 ملييار دوالر اىل 10 مليار 
دوالر اي اقيل مين النصف«.وبين ان »اعمال 
الصيانة التي تجرى عىل املنظومة الوطنية اما 
تعتمد عىل موارد محدودة مين اموال الجباية 

او من خالل الدفع باآلجل )الدين(«.

الكهرباء تعلن زيادة إنتاج الطاقة: األكرب يف تاريخ العراق
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت املديرية العامة للسكك الحديد التابعة 
ليوزارة النقل، أمس االثنن، تسيير بغداد - 
موصل بشيكل تجريبي بعد توقفه لسنوات، 
فيما أكدت مواصلتهيا العمل إلعادة محطة 
املوصيل اىل شيبكة السيكك الحديدية.وقال 
مدير عام رشكة السكك الحديد، طالب جواد 
الحسييني، إن »كوادر الرشكة تقيوم حالياً 
باالسيتمرار يف تهيئية وتأهيل خط السيكة 
لغرض اسيتئناف العمل، كما قامت الرشكة 
اليوم، بتسيير قطار تجريبي مين بغداد اىل 
املوصيل لتقيييم حالية الخط، ال سييما وأن 

الخيط تم تنفييذه بأيياٍد عراقيية خالصة، 
باالضافية إىل أنه كان باإلمكانييات املتوفرة 
للرشكية واملتوفير مين ميواد السيكة ليدى 
الرشكة وبكوادر عراقية«.وأضاف الحسيني، 
أن »حجم االرضار الحايل كبر جداً ال سييما 
وأن السيكك هيي بنيى تحتيية وتحتياج اىل 
نفقيات وجهود كبرة جيداً وتحتاج اىل فرتة 
زمنيية طويلة«.وتابع: »ولذليك حاولنا قدر 
املسيتطاع تقليص الجهد والوقت من خالل 
كوادر متمرسة يف مجال بناء خطوط السكة 
لغيرض اعيادة محطية املوصيل اىل شيبكة 
الخطيوط السيكك الحديديية، وانطلقنا من 

مبدأ وشعار بغداد تعانق املوصل سككيا«.

السكك تعلن تسيري قطار بغداد - موصل بشكل جتريبي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت لجنية العمل والشيؤون االجتماعيية النيابية، 
أمس االثنن، إنيهييا بيصيدد االنيتيهياء مين وضع 
اللمسات األخيييرة عىل قيانيون التقاعد واليضيميان 
االجيتيمياعييي األسييبيوع املقبيل عقيب االجتماع 
ميع منظمة العمل الدوليية مليطيابيقية فييقييرات 

الييقييانييون مييع اليقيوانين الدولية.
وقيييال رئييييس اللجنية رعيييد اليدهيليكييي يف 
حيديييث للصحيفة الرسيمية، إن »قيانيون التقاعد 
والييضييميييان االجييتييميياعييي هييو أحيييد 
أهييم القوانن التي ستسهم يف شمول أعداد كبرة من 
الكسيبة والعمال املضمونن فييي فيقيراتيه، وقييد 

تيميت قييراءتييه الييقييراءة األوىل والثانية«. 
زالييييت  ميييا  »الييلييجيينييية  أن  وبيييين 
ميسيتيميرة بيإقيامية اليليقياءات ميع اليجيهيات 
املختصة واالتحيادات والنقابيات ومنظمات املجتمع 
املدني لرتصين القانون وتكييفه بالطيرق القانونية 
ووضيع اللمسيات األخيرة علييه ورفعيه للتصويت 
علييه«، مبينا أن »اللجنية أعدت العديد من ورشيات 
العميل لتنفيذها األسيبوع املقبل ميع منظمة العمل 
الدوليية مليطيابيقيية فييقيييرات الييقييانيييون 
ميييع اليقيوانيين الدولية لكي يتكاميل من جميع 

وجهات النظر القانونية واملدنية والدولية«.
وأشيييار الدهلكيي إلييى أن »اللجنة عازمية عيليى 
أكيرب  ييميثييل  ليكيونييه  اليقيانييون  إقيييرار 
رشيحية يف املجتميع ويفتيح البياب للعميال لضمان 
حيقيوقيهيم«، ميؤكيداً أن »اليقيانيون سيييكيون 
جاهيزا ليليتيصيويييت عيلييييه بعيد اكيتيمييال 
ميطيابيقيتييه ميع اليقيوانيين اليدولييية لكونه 

قانوناً كبراً وفيه جنبات مالية وشمول واسع«.
أنييييه  اليليجينيية  رئييييييس  وأضييييياف 
»بييإقييرار اليقيانيون سيتم شيميول كيل الطبقة 
غير اليعياميلية فييي اليقيطيياع اليحيكيوميي، 
ويفتيح بيياب الحقيوق للكثر مين رشائيح العمال 
والكسيبة يف القطياع الخياص، وسييذهب القانيون 
باتجياه حفيظ حقوق العميال من التقاعيد وضمان 
أصحاب املهن الخاصة، وهيو بمثابة نيافيذة أخيرى 
تفتح الطريق أمامهيم وتقلل من طابور التزاحم عىل 

العمل يف القطاع الحكومي«.
وبن أن »األعداد املشمولة يف القانون قد تصل اىل أكثر 

من 3 مالين شخص«.

العمل الربملانية: قانون 
التقاعد والضامن االجتامعي 

بحاجة إىل ملسات اخرية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت وزارة النقيل عين وصيول وجبية جدييدة مين العراقين 
العالقين يف الهند، ضمين رحلة اإلجالء السيابعة للناقل الوطني، 
فيما أشارت إىل أن إجمايل عدد الذين تم نقلهم من الهند إىل العراق 
بليغ 1838 شيخصا.وقال املكتب االعالمي لليوزارة يف بيان تلقت 
املسيتقبل العراقي نسيخة منه، إن »نحو 169 مسافرا وصلوا اىل 
ارض الوطين عىل متين احدى طائرات الناقيل الوطني املخصصة 
الجالء املواطنن العراقيين العالقن داخل االرايض الهندية«.فيما 
أكد مدير عام الرشكة كفاح حسين خالل البيان أن »رحلة االجالء 
هذه هي السابعة«، مشرا اىل إن »اجمايل عدد الذين تم نقلهم عىل 
متن اسيطولنا الجوي من الهند اىل العراق بلغ نحو 1838 مواطنا 
عراقيا«.وأشيار حسين إىل »الجهود الكبرة التي بذلتها الحكومة 
العراقيية ووزارة النقيل وجمييع امليالكات العاملية يف رشكتيي 
الخطوط الجوية العراقية واملسيافرين والوفود متحملن خطورة 

املوقف من اجل إعادة العوائل العراقية بأمان اىل أرض الوطن«.

النقل تعلن وصول 169 مسافرًا من اهلند 
ضمن رحلة اإلجالء السابعة

    بغداد / المستقبل العراقي

 أعلنيت وزارة التجيارة أن الرشكية العامية للمعيارض والخدمات 
التجارية العراقية سيتقيم معارض تخصصية خالل شيهري تموز 
الجياري وآب املقبل من العيام الحايل يف محافظيات نينوى وكربالء 
وبابيل وذي قيار والنجف االرشف وصيالح الدين .وقيال مدير عام 
الرشكة رسمد طه سيعيد ، يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسخة 
منه، ان »إقامية هذه املعارض تأتي ضمن خطط الرشكة للنهوض 
بالنشاط املعرض ودوره الفاعل واملؤثر للنهوض بالواقع االقتصادي 
والتنموي باالضافة اىل كونه احد وسائل التواصل واملواكبة للتطورات 
واملستجدات بالعالم »، مبينا ان »شهر تموز الجاري سيشهد إقامة 
معارض يف عدد من املحافظات منها معرض كربالء الدويل الشيامل 
ومعيرض املنتجات املرصية يف محافظتي بابيل وذي قار ومهرجان 
النجف االرشف للتسيوق الشيامل وعرض ومهرجيان صالح الدين 
الثاني للتسوق ».ومن الجدير بالذكر ان هذه املعارض واملهرجانات 
تعيد فرصة كبرة للرشكات املشياركة من اجل عيرض نتاجاتها يف 

السوق العراقية التي تعترب من االسواق الواعدة .

    بغداد / المستقبل العراقي

حيددت وزارة الرتبيية، أميس االثنين، درجية القيرار للصفوف غر 
املنتهيية لجمييع املراحل الدراسيية .وذكيرت الوزارة يف بييان تلقت 
املسيتقبل العراقيي نسيخة منيه أن »درجية القيرار هيي 5 درجات 
للصيف الخاميس االبتدائي و10 درجات للصفيوف التي تعتمد نظام 
الكورسات«.وأضافت أن »هذا اإلجراء جاء بعد أن قررت الوزارة إنهاء 
العام الدرايس واعتماد درجة امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس 
األول نتيجية نهائية لطلبة املراحل غير املنتهية للعام الدرايس 2021 
– 2022«.وأعلنيت وزارة الرتبيية، اميس األحد، إنهياء العام الدرايس 

للمراحل غر املنتهية واعتماد درجات نصف السنة كدرجة نجاح.

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة، أمس االثنن، استمرار 
أعمال املمر الثاني لطريق كربالء - الرزازة يف محافظة كربالء املقدسة، 
مبينة أن نسيبة اإلنجاز بلغت 71%.وذكر بيان للوزارة تلقت املسيتقبل 
العراقي نسخة منه، أن »املرشوع يمتد من محافظة كربالء املقدسة اىل 
اليرزازة مروراً بمنطقة األخيرض ، إذ يبلغ طول الطريق 45 كم وعرضه 
8م«، مؤكداً أن » مبينة أن نسبة االنجاز بلغت 71%«.وأضاف أن »األعمال 
تضمنيت فرش طبقة رابطة واكمال األعميال الرتابية والحىص الخابط 

والحجر املكرس للمرشوع وتنفيذ القناطر املزدوجة بطول 75م«.

التجارة تكشف عن إقامة معارض ختصصية 
خالل متوز وآب يف عدد من املحافظات

الرتبية حتدد درجة القرار للصفوف 
غري املنتهية يف مجيع املراحل الدراسية

اإلعامر تؤكد استمرار العمل باملمر 
الثاين لطريق كربالء - الرزازة

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحيث وزير الصناعية واملعادن منهل عزييز الخباز، مع وزييرة الصناعة والتجيارة والتموين 
االردنيية مهيا علييي تنفييذ اتفاقيات التعيياون والتكاُميل الصناعيي املُشيتيرك.وذكر بيان 
لوزارة الصناعة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان »وزير الصناعة واملعادن منهيل عزييز 
الخبياز اسيتقبل وزييرة الصناعة والتجيارة والتموين األردنية مهيا علييي والوفد املُرافق لها 
مين القطاعن الحكومي والخاص بعد وصولها إىل العاصمة بغيداد فجر اليوم االثنن يف زيارة 
رسيمية إىل العراق بحضور السيفر األردني لدى العراق وُمستشيار الوزارة لشؤون التنميية« 
.واضياف، ان »الجانبن تباحثا حول عدد من القضايا املُشيرتكة وُسيبل تعزيز التعاون وتنفيذ 
مشياريع التكامل الصناعي بن البلدين يف القطاعات ذات اإلهتمام املُشيرتك ويف ضوء ُمقررات 
القمية الُثالثية الرئاسيية العراقية األردنية املرصية وتأكيدات قييادات الُبلدان الثالثة بالتعاون 
والتكاُمل اإلقتصادي، من ِخالل إقامة مشياريع صناعية واعدة تخدم املصالح الُعليا للشيعبن 
العراقيي واألردني«.واشيار البيان اىل ان »زيارة الوفد األردني إىل العيراق تأتي يف إطار الزيارات 
املُتبادلة واللقاءات املُشيرتكة ملسيؤويل ِكال البلديين لتوطيد العالقات الُثنائيية وتعزيز التعاون 

االقتصادي واالستثماري بن العراق واألردن« .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنيت مديريية الدفاع املدني، أميس االثنن، 
عن أسيباب حريق مبنى وزارة الصحة، فيما 
أشارت اىل أن الخسيائر املادية محدودة جداً.

وقال مدير الدفاع املدني اللواء كاظم بوهان ان 
»الحريق الذي اندلع يف مبنى وزارة الصحة لم 
يسجل اصابات«، مبيناً أن »الفرق وبالتعاون 
ميع فرق حمايية الوزارة قاميت باخالء أكثر 
من 5000 موظف وموظفة«.وأضاف بوهان 
أنه »تمت املبيارشة بالتدخل من الخدمات، إذ 
تبن ان هناك مجموعية من الكابالت املغذية 
لباقيي أقسيام اليوزارة، حيث حصيل تماس 
كهربائيي ادى إىل تولد دخيان كثيف انترش يف 
8 طوابيق من األبنية وتمت معالجة املوضوع 
»، الفتاً اىل أن »هناك اتصال مستمر مع وزير 
الداخليية اضافية اىل قييادة العمليات ووكيل 

شيؤون األمن االتحادي الذيين اهتموا جميعاً 
باملوضوع«.وتابيع انيه »تيم التعاطيي ميع 
الحادث بشيكل سلس ورسيع ومهني«، الفتاً 
اىل أن »الخسيائر املاديية يف املبنيى محيدودة 
جداً«.بيدوره، أعلين وزارة الصحية عن فتح 
تحقيق بحادث حريق مبنى الوزارة، مشيرة 
اىل انيه تم اخالء جميع املوظفين من املبنى.
وقيال املتحدث باسيم الوزارة سييف البدر يف 
بييان تلقيت املسيتقبل العراقي نسيخة منه 
ان »حريقيا محدودا اندلع يف عدد من اقسيام 
مقر وزارة الصحة«، مبينا انه »تم عىل الفور 
اخيالء البناية من جمييع املوظفن«.واضاف 
ان »فيرق الدفياع املدنيي توجهت مين وزارة 
الداخلية مع فيرق الوزارة، وتمت السييطرة 
عىل الحريق دون تسجيل اصابات«، مشرا اىل 
ان »الجهات املختصة فتحت تحقيقا للوقوف 

عىل أسباب الحريق«.

وزير الصناعة يبحث مع نظريته األردنية مشاريع 
التكامل الصناعي املشرتك

الناطق باسم الوزارة أعلن فتح حتقيق باحلادث

مدير الدفاع املدين يعلن أسباب حريق مبنى 
وزارة الصحة: اخلسائر حمدودة

الرافدين هيدد املتلكئني بتسديد 
األقساط الشهرية بإجراءات قانونية

للمرة الثانية يف أسبوع.. 
زيارة حكومية اىل أور األثرية 

ملتابعة تطوير املدينة

    بغداد / المستقبل العراقي

أكيد مرصف الرافدين، أمس االثنن، اتخاذ إجيراءات قانونية بحق املتلكئن 
بتسديد األقساط الشهرية.

وذكر املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
أن »هناك بعض املواطنن متلكئن يف تسديد مابذمتهم من أقساط الدفعات 
الشيهرية املرتبة عىل القروض والتسيهيالت املرصفية األخيرى«، مؤكداً أن 
»املرصف سييتخذ اإلجيراءات القانونيية وتفعيل قانون اسيتحصال أموال 

الدولة إضافة إىل الغرامات التأخرية املفروضة عىل املتلكئن«.
وأضاف، أن »االمتناع عن تسيديد ميا بذمتهم يرض املواطنن ويراكم عليهم 
الديون ويعرضهم اىل تبعات قانونية وخيمة«، داعياً اىل »اإلرساع يف التسديد 
حفاظاً عىل املال العيام إضافة اىل منح الفرصة لبقية املواطنن لإفادة من 

الخدمات التي يقدمها املرصف من عوائد األقساط واألموال املتلكئة«.
وأشيار، اىل أن »املرصف مسيتمر يف تقديم انواع الخدمات والتسهيالت منها 
للراغبن بالحصول عىل شيقق مجمع بسماية السيكني اضافة اىل قروض 
املشياريع الصغرة وقيروض البناء والرتميم وقروض السييارات اضافة اىل 

القروض االستثمارية وغرها من الخدمات«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ملجليس  العامية  األمانية  أجيرت 
وللميرة  االثنين،  أميس  اليوزراء، 
الثانية خيالل هذا األسيبوع، زيارة 
ميدانية إىل موقع مدينة أور األثرية، 
ملتابعة التحضرات الخاصة ملرشوع 
االمانية  املدينة.وأفيادت  تطويير 
العامة ملجلس الوزراء يف بيان تلقت 
املسيتقبل العراقي نسيخة منه، أن 
»الجولة، حرضها مسؤويل املجلس 
االقتصادي العراقي، لغرض االطالع 
عىل املساحة التي سيتم تخصيصها 
إلنشياء مسيجد وكنيسية ومركيز 
متكاميل لحوار األديان، املقدمة من 
قبل أحد أعضاء املجلس، عىل شيكل 

تيربع ومسياهمة منيه يف تطويير 
املرافق السياحية للمدينة األثرية«.

واضافت أنيه »رافق الوفيد، النائب 
األول ملحافظ ذي قار محمد هادي، 
ومعاون املحافظ لشيؤون املتابعة، 
عبياس جابير، واملعياون لشيؤون 
التخطييط، غسيان حسين، ومدير 
موقع مدينية أور األثريية ومعاون 

مدير بلديات محافظة ذي قار«.
وبينت االمانة العامة أنها »مستمرة 
بإرشافهيا املبيارش عيىل ميرشوع 
مين  األثريية،  أور  مدينية  تطويير 
خالل التنسييق ميع الجهيات ذات 
العالقة، وإصيدار اللجنة العديد من 
للمخططيات  واليرؤى  التوصييات 

الخاصة باملرشوع«.

حكومة البرصة تطالب املوارد بتأمني اإلطالقات املائية الكافية
    البصرة / صفاء الفريجي

شيددت الحكومية املحليية يف البرصة، 
امليوارد  وزارة  تأمين  رضورة  عيىل 
املائية، حصية املحافظة من اإلطالقات 
املائية بشيكل كامل ألن أي قلة من تلك 
اإلطالقات سيمتد اللسان امللحي، مبينة 
ان املحافظية تقع أسيفل حوض النهر 
وقبلها محافظات فأي قلة باإلطالقات 
ترتفيع الرتاكيز امللحية يف شيط العرب 
واالعتماد عىل البدعة بما يتعلق باملياه 
العذبية لرفد محطات امليياه، ال يغطي 
الحاجة الحقيقية من ماء اإلسالة لكل 

املحافظة.
وأشيار الناطق الرسمي باسم محافظ 
البرصة معن الحسين تعليقا منه عىل 

ترصيح مستشار وزارة املوارد املائية عون ذياب، 
إىل أن أي قلة باإلطالقات املائية سييمتد اللسيان 
امللحي ويصبح شط العرب غر صالح لالستهالك 
البرشي، وميرشوع أحواض قناة البدعة ال يكفي 

أكثر من 70% للمدينة وقد يكون اقل من ذلك بكثر 
هذا فضال عن قلة اإلطالقات من املصدر وحوض 
نهير الفيرات يتعيرض إىل الكثر مين التجاوزات 
واملسيطحات املائية وغر ذلك عىل امتداد مساره 
وما يصل إىل البرصة ال يسد الحاجة الفعلية، فلذا 

تضطير مديرية مياء البيرصة إىل ضخ 
املياه من شيط العرب الذي امتدت إليه 
تراكيز األمالح، ونحين نمتلك محطات 
تصفية وليست تحلية وهي تعتمد عىل 
مايضخ من شيط العرب مصفى ولكن 

ليس عذبا.
وكانيت وزارة امليوارد املائيية، انتقدت 
قييام دائيرة مياء البيرصة بضيخ ماء 
اإلسيالة املالحية للمناطيق مين شيط 
العيرب يف ظل وجود كمييات كبرة من 
املياه العذبة يف أحواض البدعة والقناة 

اإلروائية.
يف املقابل، ردت مديرية ماء البرصة إنها 
تضطير إىل اللجوء لتغذية املواطنن من 
مياه شيط العرب بسيبب قلة ما يصل 
إليها مين قنياة البدعة واليذي وصلت 
كميته الييوم إىل 5 مرت مكعيب يف الثانية وهو ما 
اليسيتوعب جميع مناطق البيرصة حيث يحتاج 
قضياء الزبير لوحيده إىل 2 مرت مكعيب بالثانية 

فكيف يمكن تغطية بقية املناطق.

حمافظة بغداد تنجز إكساء مدخل
 قضاء أبو غريب

    بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

اعلنيت محافظة بغيداد، أمس االثنين، انجاز 
مالكاتهيا مرشوع إكسياء مدخل قضياء ابو 
غريب، والذي يأتي كخطوة اوىل ضمن مرشوع 

أكرب سينفذ يف مداخل العاصمة الخمسة.
وأوضحيت املحافظة يف بيان تلقت املسيتقبل 
العراقي نسخة منه، أن »مالكات مديرية بلدية 
أطراف العاصمية / بلدية ابو غريب وبتوجيه 
من محافظ بغداد، محمد جابر العطا، انجزت 
االكسياء ضمن اعمال مرشوع )انشياء بوابة 

مدخل قضاء ابي غريب(«.
وأشيارت إىل أن »امليرشوع هيو مين تموييل 
صنيدوق اعادة اعميار املناطيق املترضرة من 
اإلرهاب، وخطوة لالرتقاء بمستوى الخدمات 

ملداخل العاصمة«.
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م / اعالن مناقصة خارجية للمرة الثانية

تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اعالن املناقصة التالية :  

فع�ىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظ�ة البرصة للحصول عىل وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 
لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم 
املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  
� الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 8/31 /2021 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة 
البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم 
لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الشعيبة 
� محافظ�ة البرصة / جمهورية العراق يف 2021/8/31 الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب توقيت مدين�ة البرصة املحيل او اليوم 

الذي يليه .
3 � مبلغ التخمني  للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله  

4 � تقديم كافة الوثائق املطلوبة واملذكورة يف القسم الثاني من الوثيقة القياسية )ورقة بيانات مقدمي العطاءات ( بما فيها معايري 
التاهي�ل املطلوب�ة ابتداءا مع العطاء مصادقة م�ن قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حال توفر اي من املستمس�كات املذكورة 

سوف يستبعد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
5 � يجب عىل مقدم العطاء االلتزام بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياسية املرفقة بكافة اقسامها 

6 � يجب مىلء القس�م الثالث من الوثيقة القياس�ية )استمارة تقديم العطاء واس�تمارة متطلبات التاهيل(  وتقديم املقرح الفني 
ومىلء جداول االسعار وحسب ما موضح يف الوثيقة ويجب ان تكون موقعة ومختومة 

7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بف�رة ال تقل عن )90( يوما من تاري�خ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التج�اري املقدم بالدوالر 
االمريكي او اليورو او الدينار العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة

8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واسم املناقصة 
ع�ىل ان ال تق�ل مدة نفاذيت�ه عن )28( يوما من تاري�خ انتهاء نفاذ العطاء ع�ن طريق مرصف  عراقي معتمد ل�دى البنك املركزي 

العراقي و بمبلغ قدره  )3,480 $( ثالثة االف  واربعمائة وثمانون دوالر امريكي فقط 
9 � ش�مول العمال العراقي�ني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقان�ون التقاعد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض 

مقدمي العطاءات 
13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل :

contracts@src.gov.iq
15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

16 � تدخل الوزارات االتحادية املصنعة كمنافس مع الرشكات الخاصة ويكون ملنتجات الوزارات االتحادية افضلية بالسعر ال تزيد 
عن )%10( عن مثيالتها املستوردة عند تحقق القيمة املضافة البالغة )%20( للمواد املصنعة مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب 

الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة املصنعة

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

اعادة إعالن
مناقصة عامة رقم ) 2021/4/22(

اس�م املناقص�ة )اإلعمال التكميلية واملندثرة مل�رشوع تطوير مدخل الكوت من جهة بغ�داد ومناطق حي الخليج وحي الوحدة األوىل والثانية وحي املهندس�ني 
ومنطقة جامع زين العابدين يف الخاجية يف مدينة الكوت (

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة
1.يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة للمرة الثانية لتقديم عطاءاتهم لعمل )اإلعمال التكميلية واملندثرة 
ملرشوع تطوير مدخل الكوت من جهة بغداد ومناطق حي الخليج وحي الوحدة األوىل والثانية وحي املهندسني ومنطقة جامع زين العابدين يف الخاجية يف مدينة 

الكوت( وبكلفة تخمينية 8,121,701,000 وبمدة أنجاز )540( خمسمائة وأربعون يوم من تاريخ املبارشة
2. إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

3. فع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني ذات التصنيف ) رابعة إنش�ائية, س�ابعة  كهرباء ( نافذة والرشكات 
العامة وكذلك الرشكات العربية واألجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات 

الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4. متطلب�ات التأهي�ل الفنية واملالي�ة املطلوبة :-  خربة تخصصية بمبلغ )4,873,021,000/  ومعدل اإليراد الس�نوي :) 5,489,668,269/ والس�يولة املالية 

املطلوبة 676,808,417  باإلضافة إىل املعايري املحددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها .
5.املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلية / وتش�مل جنس�ية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته الجديدة ، مدرج  يف 
القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة أو استنادا إىل 
ق�رار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمش�اركة يف املناقصات ,  ال يوجد تض�ارب يف املصالح،الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت 

إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.

ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية )واملس�جلة( يف وزارة التجارة/دائرة تس�جيل الرشكات تقديم ش�هادة تأسيس  الرشكة ويف حالة 
كونها غري مس�جلة يف العراق تقديم ما يثبت تس�جيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من الس�فارة  العراقية أو امللحقية التجارية العراقية يف ذلك 

البلد.
رابعا – كتاب عدم املمانعة من االشراك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب  معنونة  إىل محافظة واسط 

/ قسم العقود.
خامسا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .

6.بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واس�ط /  س�كرتري لجنة 
فتح العطاءات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسون ألف دينار غري قابلة للرد 

7. يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) االثنني ( املصادف 2/ 2021/8 
وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع النسيج / مديرية بلديات واسط / الطابق األول / قاعة االجتماعات ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم 

) االثنني( املصادف 2/ 2021/8.
8.كل العط�اءات يج�ب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( وبمبل�غ )120,000000/ مائة وعرشون مليون دينار 
عراقي (  معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا 
م�ن اح�د مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكروني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل ع�ن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ 

غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة (.
9.إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او من يخوله اما بصيغة 
تفوي�ض قانون�ي صادر عن مقدم العطاء او عن ائتالف الرشكات ال تزيد مدته عن ثالث اش�هر او بصيغة وكالة ص�ادرة ومصدقة من كاتب العدل  أو بصيغة 
ش�هادة تس�جيل الرشكة )ش�هادة تأس�يس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كرشط أس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
10.عىل مقدم العطاء تقديم الحس�ابات الختامية الرابحة ألخر س�نتني املتتاليتني والتي تس�بق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاس�ب 
قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك الرشكة الحسابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتيني والتي تسبق عام 2014 .

11.عىل  مقدم العطاء تقديم عدد املش�اريع التي بعهدته و الغري منجزة  ونس�ب انجازها وللجنة التحليل اس�تبعاد العطاء متى ما رأت بان عدد املش�اريع التي 
بعهدة الرشكة تجعلها غري قادرة فنيا وماليا عىل تنفيذ هذا املرشوع .

12.إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
13.يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض  مراعاة  ذلك 

عند التقديم   .
14.عىل مقدم العطاء ملئ االس�تمارات الخاصة بالقس�م الرابع من الوثيقة وتقديم مايثبت املعلومات التي تم تدوينها من قبله وتقديمها يف العطاء مع كامل 

الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله عىل جميع صفحاتها .
15.إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

16.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها( وفقا الحكام قانون بيع 
وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة مم�ن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوبة  مراجعة بلدية العباس�ية  او اللجنة خالل )15( يوما  تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى 
الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين 
الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / 
مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة 
)15 ( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف 

املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + شهادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل 

االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد وفاة / 2021

التاريخ 12/ 7/ 2021
اعالن 

قدم املدعو / حيدر عبد الحسني دبدوب 
طلب�ا ي�روم فيه الحص�ول عىل حجة وف�اة لجده من ام�ه املدعو أحمد 
محس�ن مش�كور عىل أنه تويف بتاري�خ 5/ 8/ 2021 فم�ن تتوفر لديه 
معلومات عن املدعو أحمد محسن مشكور عليه مراجعة املحكمة خالل 

مدة أقصاها عرشة أيام من تاريخ النرش وبخالفه سيتم إصدار الحجة
القايض

عيل لفتة جادر
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 1295

التاريخ :2021/7/11 
م/ نرش فقدان

للطل�ب املق�دم من قبل املدع�وة )ناه�ده إبراهيم عبد( ال�ذي تروم فيه 
نصبها قيم عىل زوجها املفقود )اياد احمد فرحان عبد الله( قررت هذه 
املحكم�ة ن�رش فقدان املدعو )اي�اد احمد فرحان عبد الل�ه( الذي فقد يف 
محافظة صالح الدين بتاريخ 2014/10/7 ولم يعرف مصريه لحد االن 
وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال بذويه الساكنني 
يف )محافظة صالح الدين/ ناحية االسحاقي( او مركز رشطة االسحاقي 

خالل شهر من اليوم التايل لنرش اإلعالن... مع التقدير
 القايض 

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

جمهورية العراق
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |1401 |2019

التاريخ/2021/7/11  وزارة العدل  
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل 82/374م الرساي  الواقع يف 
ألكوت العائدة اىل للمدين)بدر هادي غضيب ( املحجوز لقاء طلب الدائن 
)صف�اء عبد فرحان (البالغ )193,000,000( مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة )30يوم ( تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية عىل 

املشري .
املنفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- كوت/ ش�ارع املحافظ�ة العقار  املرقم  82/374م 
الرساي  

2-جنسه ونوعه :  ملك رصف 
3-حدوده واوصافه  : العقار مشيد عليه عمارة مكونه من ثالث طوابق 
و تقع عىل ش�ارع رئييس و اخر فرع�ي حيث كل طابق مكون من االول 
صيدلية )البلس�م( + )مكتبة الهيثم( مطله عىل ش�ارع رئييس و شارع 
فرع�ي يطل عىل مدخل للعم�ارة بما يعادل 3,5×8م مع س�لم يؤدي اىل 
الطوابق االخرى مع ش�قه مس�تخدمه كمكتب محاماة )مكتب س�الم 
املالكي( مع وجود رسداب تحت املكتبه عائد للمكتب اما الثاني و الثالث 
يتكون من ش�قتني الش�قه االوىل تحت�وي عىل غرفتان ن�وم مع هول و 
مجموعة صحيات و الش�قه الثانية مكونه من ثالث غرف نوم مع هول 
م�ع مجموعة صحي�ات و وجود ابواب مصنوعة من الخش�ب الصاج و 
الشبابيك الغرف مصنوعة من الحديد و الزجاج و الصحيات تحتوي عىل 
سرياميك الفرفوري و السلم يحتوي عىل محجر مصنوع من الحديد مع 
وجود بيتونه و سطح العمارة مطيل باالشتايكر و العمارة مجهزه باملاء 
و الكهرباء مع وجود فضاء )زائد( يف الطابق الثاني و الثالث للعمارة مع 
و جود طارمه اماميه باربع دنك كونكريت صب مسلح مطله عىل شارع 
الرئي�يس للعمارة مع و جود مدخل ي�ؤدي اىل الطوابق االخرى و ارضية 

البناء مبلطة بالكايش
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة: 150م2
6-درجة العمران:- 

7– الش�اغل :-  الطابق االول الشاغل )املستأجرين( اما الطابق الثاني و 
الثالث مروك اثناء الكشف

8 –القيمة املقدرة : 950,000,000 تسعمائة و خمسون مليون دينار

فقدان 
فق�دت من�ي هوي�ة اإلقام�ة املرقم�ة 5200501 الجنس�ية تنزاني�ه 
والصادرة من مديرية الجنسية العامة مديرية اإلقامة يف النجف باسم 
/ جم�ال عب�د الله كاس�ولو فعىل من يعث�ر عليها تس�ليمها إىل جهة 

اإلصدار
�����������������������������������������������������������

فقدان
فقد س�ند العقار املرقم 14626/3 حي ميس�ان باسم احسان علوان 

محمد من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
�����������������������������������������������������������

فقدان 
فقد سند العقار املرقم 77927/3 حي النرص باسم عيل سعيد ابراهيم 

من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
�����������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 112 / ش / 2021 
التاريخ : 11 / 7 / 2021 

م / تبليغ املدعى عليه ) عبد الله صباح مهدي ( 
م / اعالن 

اص�درت هذه املحكم�ة حكما غيابيا بحقك بتاري�خ 30 / 6 / 2021 
بالدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 112 / ش / 2021 الحك�م بالتفري�ق 
القضائ�ي بني املدعي�ة ) فزاره عبيد عيل ( واملدعى عليه زوجها ) عبد 
الله صباح مهدي ( لذا تقرر تبليغك بالحكم املذكور اعاله بصحيفتني 
محليتني رس�ميتني ول�ك حق االعراض عىل الق�رار املذكور اعاله ويف 
حالة عدم االعراض خالل املدة القانونية فان القرار س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية وفق االصول .
القايض 

حازم محمد احمد 
�����������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
العدد : 694 / ش / 2021 

التاريخ : 8 / 7 / 2021 
م / اعالن 

اقام�ت املدعية ) فليحه حس�ن منص�ور ( الدع�وى الرشعية املرقمة 
اعاله عىل الس�يد مدير عام دائرة رعاية القارصين / اضافة لوظيفته 
طالب�ة الحكم بوفاة زوجها املفقود ) بش�ري داخ�ل حريز ( كونه فقد 
من�ذ تاري�خ 12 / 11 / 2006 ولحد االن وال يع�رف مصريه حيا كان 
ام ميتا فمن لديه اية معلومات عن املوما اليه اعاله مراجعة املحكمة 
خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ النرش وبخالفه سوف تنظر املحكمة 

يف الدعوى وفق القانون .
القايض 

عماد عباس سلمان 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

�����������������������������������������������������������
محكمة بداءة أبي الخصيب 

العدد: 33/ب/2020
التاريخ: 2021/7/8

إعالن 
تبي�ع محكمة بداءة أبي الخصيب العق�ار املرقم )43( مقاطعة )45( 
حمدان البلد وكوت الفرج وذلك يف تمام الساعة الثانية عرش من ظهر 
الي�وم الثالثني من اليوم التايل لنرش هذا االعالن. فمن له رغبة بالرشاء 
الحضور يف ديوان هذه املحكمة مس�تصحباً معه التأمينات القانونية 
البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة وبصك مصدق إن لم يكن رشيكاً وان 

أجور املنادي عىل املشري وكما مبينة أوصافه أدناه.
األوصاف:

العقار املرقم أعاله ملك رصف نوعه بس�تان تس�قى سيحاً بمياه املد 
مس�احته )15( أولك وان العق�ار يقع داخل حدود القرية وعىل طريق 
فرعي ترابي وبعيد عن الش�ارع العام وخايل من املش�يدات ومغروس 
بع�دد م�ن النخي�ل، ق�درت قيم�ة الدون�م الواح�د م�ن االرض مبلغ 
90000000 تس�عون ملي�ون دينار فتكون القيم�ة العمومية للعقار 

ارضاً ومغروسات بمبلغ 54000000 أربعة وخمسون مليون دينار.

العدد: 8430
التاريخ/ 12/ 7/ 2021

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1- E/6562021/ 
المرة الثانية

 Underground telephone cable
المبلغ التخميني للمناقصة )174,000($ مائة واربعة وسبعون الف دوالر امريكي

150000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك   جنس الملك ت

ثالث 
سنوات

السوق العصري / مقابل محكمة 
العباسية 12م2 70/17 حانوت 1

سنة واحدة  الحي الصناعي 208,25م2 2 كراج 2

سنة واحدة  الشارع الفرعي / مقابل كراج ال بدير 18م2 14/47 حانوت 3

سنة واحدة  ساحة بيع الفواكة والخضر 6/14م46 19,5م2 -6/11-6/8
6/12 مساحات من ساحة  4

سنة واحدة  مقابل البطاقة الوطنية الموحدة 9م2 12/11 كشك 5

ثالث 
سنوات

امام مشتل  البلدية بالقرب من كراج 
البلدية الجديد 15م2 10/20 مساحة النشاء كشك 

عليها  6

العدد / 183
التاريخ 2021/7/5

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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شركة غاز الشمال 
(شركة عامة)

������ ����� (2021 - 3) ������� �������� ����
������� �� ������� ����� �����

طلبية الشراء المرقمة 310 /2020
ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية لسنة/ 2021

تبويب المشروع ح/323
تعلـن رشكة غاز الشـمال (رشكة عامـة) عن املناقصـة العامة والخاصـة بـ(تجهيز 
صفائح االنابيب مع الحواجز) وحسـب الـرشوط واملواصفات املذكورة يف اصل الطلب، 
فعـىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املشـاركة مراجعة امانـة الصندوق يف الرشكة 
الكائن عىل طريق كركوك/ بيجي للحصول عىل الرشوط واملواصفات مطبوعة عىل قرص 

(CD) لقاء مبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) فقط مائتان الف دينار عراقي غري قابل للرد.
وسـيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف اليوم التـايل لتاريخ الغلق وبحضور ممثيل 
أصحاب العروض ويسـقط حق املتخلف من الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم 
العطـاءات يف صندوق العطاءات واملوجود يف اسـتعالمات الرشكة علمـا ان تاريخ غلق 
املناقصـة يـوم (الثالثـاء) املوافـق ٢٠٢١/٨/٣ واذا صـادف عطلة رسـمية فيؤجل اىل 
اليـوم الذي يليه ويتحمـل من تحال عليه املناقصة ودفع أجـور اإلعالن علما ان الكلفة 
التخمينيـة تقدر بمبلغ (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) فقط مائتان مليون دينار عراقي وسـيتم عقد 
املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات يف الساعة العارشة من يوم 

(الثالثاء) املوافق ٢٠٢١/٧/٢٧ وبحضور املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا.

معاون المدير العام
مالحظة:

١- يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iq عىل مواقع التواصل االجتماعي.
٢- يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعيا.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 393/ ب1/ 2021

التاريخ 12/ 7/ 2021
إىل املدعى عليه/ معز عطيه امان 

أقام املدع�ي رزاق جواد امان الدع�وى البدائية 
املرقم�ة أعاله والتي يطلب فيه�ا الحكم بإزالة 
املرحل�ن   2  /14917 املرق�م  العق�ار  ش�يوع 
وتوزي�ع ص�ايف الثم�ن ع�ىل ال�ركاء ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ 
القضائي وأش�عار مختار الرباق / حس�ن عيل 
الحداد عليه ق�ررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة 
املص�ادف يف 4/ 8/ 2021 وعند عدم حضورها 
أو ارس�ال من ينوب عنها قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقها غيابياً وعلنا وفق األصول
القايض

عامر حسن حمزة 
���������������������������������������

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 124/ب/2020

التاريخ: 2021/7/8
إعالن 

تبي�ع محكمة بداءة أبي الخصيب العقار املرقم 
)44( مقاطعة )45( حمدان البلد وكوت الفرج 
وذل�ك يف تمام الس�اعة الثانية ع�ر من ظهر 
اليوم الثالثن من اليوم التايل لنر هذا االعالن. 
فم�ن له رغبة بالراء الحض�ور يف ديوان هذه 
املحكمة مس�تصحباً مع�ه التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيم�ة املقدرة وبصك مصدق 
إن لم يكن رشيكاً وان أجور املنادي عىل املشرتي 

وكما مبينة أوصافه أدناه.
األوصاف:

العق�ار املرقم أع�اله ملك رصف نوعه بس�تان 
تس�قى س�يحاً بمياه املد مس�احته )1( دونم 
و)13( أول�ك و75م2 وان العق�ار يق�ع داخ�ل 
ح�دود القرية وعىل طريق فرع�ي ترابي وبعيد 
عن الشارع العام وخايل من املشيدات ومغروس 
بعدد م�ن النخيل، ق�درت قيمة الدون�م الواحد 
م�ن االرض مبل�غ 100000000 مائ�ة ملي�ون 
دين�ار فتكون القيم�ة العمومية للعق�ار ارضاً 
ومغروسات بمبلغ 155000000 مائة وخمسة 

وخمسون مليون دينار.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 4470/ ش3/ 2021

التاريخ 12/ 7/ 2021
 اعالن

إىل املدعى عليه/ عقيل صالح عبود 
أقامت املدعية زينب عيل حسن  الدعوى بالعدد 
4470/ ش3/ 2021  أمام هذه املحكمة والذي 
تطلب فيها نفقة ماضي�ة للمدعية  وملجهولية 
مح�ل إقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وأش�عار مختار حي الرباكي�ة  / الكوفة  قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموعد 
املرافع�ة إعالنا بواس�طة صحيفت�ن محليتن 
يوميتن وعلي�ك الحضور أمام هذه املحكمة يف 

موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2021/8/4 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
أو ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي
���������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية

مديري�ة األحوال املدنية والج�وازات واإلقامة يف 
النجف االرشف

قسم شؤون األحوال املدنية/ الواقعات
العدد ج/ ش/5403

التاريخ 12/ 7/ 2021
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قبل املس�تدعي  
صالح ش�الكه محمد  طلبا لغ�رض تبديل لقبه 
وجعله / الشمري/ بدل من / الشبالوي/  فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
أقصاه�ا خمس�ة عر يوما وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق أحكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واألم�ر اإلداري  املرق�م 24195 يف 12/ 

2016 /6
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/809

التاريخ 2021/7/11
اعالن

 تبي�ع مديرية تنفيذ النجف الس�يارة 
املرقم�ة ) 55869 أ نج�ف   ( ن�وع  
)بيج�و اكد ( الل�ون )ابيض (  املوديل 
2016  العائ�دة للمدين )يحيى محمد 
عيل يحيى ( لقاء طل�ب الدائن )بتول 
راف�ع صال�ح  (  واملدرج�ة اوصافها 
ادناه فمن له  رغبة  بالراء الحضور 
يف تمام الساعة الرابعة عرصا يف اليوم 
الع�ارش م�ن الي�وم الت�ايل للن�ر يف 
الصحف املحلية يف معرض )االخوين( 
  ) القديم�ة  )املع�ارض  يف  الواق�ع 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة ع�رة باملئ�ة م�ن القيم�ة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية وهوي�ة 
االح�وال املدنية ه�ذا وان الثمن يدفع 

نقدا والداللية عىل املشرتي
منفذ عدل اقدم  

احمد حسن داخل
املواصفات :

1 � النوع  بيجو اكد
2 � املوديل :  2016

3 � االطارات سليم  
4 � البطارية  سليم

5 � بدن السيارة سليم
6 � زجاج السيارة : سليم 
7 � دواخل السيارة سليم 

8 � القيم�ة املق�درة : خمس�ة مليون 
وخمسمائة الف دينار  

�������������������������������
مجلس القضاء االعىل

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

محكمة االحوال الشخصة يف  الكوفة
العدد : 1991/ش2021/2

التاريخ : 2021/7/12
اعالن 

اىل املدعى عليه�ا / نور الهدى عباس 
كريم 

قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
بالع�دد  1991/ش2021/2  واملؤرخ 
الحك�م  املتضم�ن   2021/4/29
باملش�اهدة ابنته زين�ب محمد مريي 
جب�ار ولع�دم تبليغكم بق�رار الحكم 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يارس 
حس�ن واش�عار املخت�ار امل�ؤرخ يف 
ارتحال�ك  املتضم�ن   2021/6/20
اىل جه�ة مجهول�ة وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالنا يف صحيفت�ن محليتن بالقرار 
املذكور وعند عدم اعرتاضك عىل القرار  
املذكور خ�الل املدة القانونية س�وف 
يكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1431/ ب1/ 2021

التاريخ 12/ 7 / 2021
 اعالن

إىل املدعى عليه مهدي صالح يوسف 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1431/ ب1/ 2021 
يف 30/ 6/ 2021 واملتضمن الحكم ب إلزام املدعى عليه 
مه�دي صالح يوس�ف بمنع معارضت�ه للمدعية نورية 
س�عيد محس�ن يف جزء من العقار تسلس�ل 3/10813 
مقاطعة 4 جزيرة النجف حي الضباط بمساحه 70 مرت 
مربع وتسليمه خاليا من الشواغل واعتبار املرتسم املعد 
من قبل الخبري املساح جزءا من الفقرة الحكمية ودليال 
عند التنفيذ ولثبوت مجهولية محل إقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائ�ي وأش�عار مختار حي الغري 3 حس�ن 
علوان املعموري لذا تق�رر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق الطعن عىل القرار 
املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة البتات وفق 

األصول
القايض 

عامر حسن حمزة
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحيدرية
العدد 355/ ب/ 2021

التاريخ 8/ 7/ 2021
إىل املدعى عليه / تحسن حمد عبد النبي 

تبليغ
أقام�ت املدعي�ة حمدية خلف زغري أم�ام هذه املحكمة 
الدعوى املرقمة 355/ ب/ 2021 وتطلب الحكم بتمليك 
العق�ار املرق�م 116/ 1118 مقاطع�ة 6 خ�ان الحماد 
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القائم 
بالتبلي�غ املبل�غ القضائ�ي ثامر موىس عباس وأش�عار 
مختار محل�ة الجديدة الثالثة رقم ال�دار 127 زقاق 31 
محل�ة 220 يف النج�ف االرشف جواد كط�وم جرب عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف 26/ 7/ 2021 
وعند ع�دم حض�ورك أو من ين�وب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا لألصول
القايض

عيسم عيل الجبوري
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 4551/ ش1/ 2021

التاريخ 11/ 7/ 2021
 اعالن

إىل املدعى عليه/ وسام جواد عبد الكاظم
أقامت املدعية اسماء حسن عيل الدعوى بالعدد 4551/ 
ش1/ 2021  أمام هذه املحكمة والذي تطلب فيها تأييد 
حضان�ة الطفل ع�يل وملجهولية محل إقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وأش�عار مخت�ار ح�ي األنصار 
2/ النج�ف قررت املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدعوى 
وبموع�د املرافعة إعالنا بواس�طة صحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن وعليك الحض�ور أمام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة الق�ادم املوافق ي�وم 26/ 7/ 2021 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك أو ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق األصول
القايض

حميد جخم علوان

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد 730/ ج/ 2021
التاريخ 12/ 7/ 2021

إىل املتهم الهارب / 
1- عيل عبد الحسن جابر حبيب
2 - زين العابدين كريم عاشور 

اعالن غيابي 
حي�ث أنكما متهمان بالدع�وى املرقمة 730/ ج/ 2021 
واملش�تكي فيها حسن عبد الحس�ن نارص وفق أحكام 
املادة 432/ عقوبات وبداللة مواد االشرتاك 47/ 48/ 49  
منه وملجهولية محل اقامتكم�ا تقرر تبليغكما للحضور 
أم�ام هذه املحكم�ة بموع�د املحاكمة املواف�ق 15/ 8/ 
2021 ويف حالة ع�دم حضوركما تجري املحاكمة غيابياً 

وفق القانون
القايض 

محمد جاسم عبيد
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف العباسية
العدد 660/ ش/ 2021
التاريخ 12/ 7/ 2021

إىل املدعى عليها حنان عبود تيك 
اعالن

بناء عىل الدعوى املقامة أمام هذه املحكمة بالعدد 660/ 
ش/ 2021 من قبل املدعي جالل رسول منديل واملتضمنة 
إثبات نس�ب األطف�ال كل من ك�رار وس�جاد من زوجك 
املتويف اس�ماعيل رس�ول منديل ش�قيق املدع�ي يف هذه 
الدع�وى ولتع�ذر تبليغك وملجهولية مح�ل إقامتك قررت 
املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن يوميتن رس�ميتن 
بالحض�ور أمام هذه املحكمة صب�اح يوم 1/ 8/ 2021 
ويف حالة عدم الحضور او من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض 

طالل سلمان مهدي
�����������������������������������������������

محافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة 

قسم االرايض واملساحة 
سكرتارية لجنة املزايدات العلنية 

العدد : 10094
التاريخ : 2021/7/11

اعالن
النج�ف االرشف قس�م االرايض  تعل�ن مديري�ة زراع�ة 
واملس�احة عن توفر املس�احات املدرج�ة اوصافها ادناه 
لغرض تاجريه�ا باملزايدة العلنية وفق�ا الحكام القانون 
21 لس�نة 2013 للتعاقد حس�ب قانون 35 لسنة 1983 
فع�ىل الراغبن باالش�رتاك باملزاي�دة تقدي�م طلباتهم اىل 
هذه املديرية مستصحبن معهم التامينات االولية البلغة 
)20%( م�ن القيمة املقدرة للدونم الواحد وس�وف تجري 
املزاي�دة )املن�اداة( بعد انتهاء الف�رتة املنصوص عليها يف 
الفق�رة )خامس�ا( من القان�ون اعاله )البالغ�ة ثالثون 
يوم�ا( تبدا من الي�وم التايل لنر االع�الن ويف مقر مركز 
مديرية الزراعة حرصا او يف تمام الساعة العارشة صباحا 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن 

منعم شهيد حسن
مدير الزراعة /وكالة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3001/ ب3/ 2021

التاريخ 2/ 7/ 2021
إىل املدعى عليه عقيل عبد الحسن رحمن

أق�ام املدع�ي رئيس جمعية اس�كان ضب�اط وموظفي 
قوى األمن الداخيل إضافة لوظيفته 

الدع�وى البدائية املرقمة أعاله والتي يطلب فيها الحكم 
ب ابط�ال قي�د العق�ار املرق�م 52595/ 3 ح�ي الن�داء 
والقيود املفرزة منه وإعادة تسجيلها باسم دائرة املدعي 
أعاله ولثبوت مجهولية محل إقامتك لذا قررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 27/ 7/ 2020 وعند عدم 
حضورك أو ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض

خالد جابر عبيد 
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 342/ ب/ 2021

التاريخ 8/ 7/ 2021
إىل املدعى عليهم صاحب جاس�م محمد  ومكية جاس�م 

محمد وحيدر حسن حسن
إعالن

أقام املدعيان محمد رزاق حس�ن وجعفر رزاق حس�ن 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 342/ب/ 2021 املتضمن�ة 
طلب�ه بإزال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 11 مقاطع�ة 10 
املحج�رة وبالنظر ملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتأييد مختار املنطقة عليه قررت هذه 
املحكمة تبليغكم إعالنا بصحيفة رسمية يومية محلية 
للحضور أم�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
28/ 7/ 2021 الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ويف حال عدم 
حضوركم أو ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض

عيل حميد الحيدري 
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 37/ ج/ 2021

التاريخ 11/ 7/ 2021
إىل املتهمة الهاربة زينب احمد محسن الجبوري 

اعالن غيابي 
حي�ث أن�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 37/ ج/ 2021 
واملش�تكي فيه�ا س�جاد احمد ط�ه وفق أح�كام املادة 
377/ 1 ق ع وبدالل�ة م�واد االش�رتاك 47/ 48/ 49 
وملجهولي�ة محل إقامتك تقرر تبليغ�ك بموعد املحاكمة 
املواف�ق 15/ 8/ 2021 ويف حالة ع�دم حضورك تجري 

املحاكمة غيابياً بحقك 
القايض

محمد جاسم عبيد
�����������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية

مديري�ة األح�وال املدنية والج�وازات واإلقامة يف النجف 
االرشف

قسم شؤون األحوال املدنية/ الواقعات
العدد ج/ ش/5383

التاريخ 12/ 7/ 2021
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي فاضل عبود 
مجه�ول طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله / الش�جريي/ 
ب�دل من / القرغويل/  فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة أقصاها خمس�ة عر يوما وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق أحكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واألمر اإلداري  املرقم 24195 يف 12/ 6/ 2016
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف واسط االحتادية

اهليئة االصلية
اىل املستانف عليه / كاظم ربيع احللفه منصور

تبليغ
طعن املس�تانف مدير بلدية الكوت اضافة لوظيفته امام 
هذه املحكمة بق�رار الحكم الص�ادر يف الدعوى البدائية 
املرقم�ة 2434/ب/2020 يف 2020/11/16 وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كتاب محكمة ب�داءة الدورة املرقم 
383 يف 2020/1/31 واش�عار مخت�ار منطق�ة بغ�داد 
ال�دورة عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتن 
رسميتن محليتن يوميتن للحضور امام هذه املحكمة 
بموع�د املرافع�ة املقب�ل 2021/7/28 ويف ح�ال ع�دم 
حضورك ستجري املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وحسب 

االصول
للتفضل بالعلم

ديوان حمافظة واسط
اعادة اعالنقسم العقود

مناقصة عامة رقم ) 2021/4/22(
اسم املناقصة )اإلعمال التكميلية واملندثرة ملروع تطوير مدخل الكوت من جهة بغداد ومناطق حي الخليج وحي الوحدة األوىل والثانية وحي املهندسن 

ومنطقة جامع زين العابدين يف الخاجية يف مدينة الكوت (
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة

1 � يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة للمرة الثانية لتقديم عطاءاتهم لعمل )اإلعمال التكميلية واملندثرة 
ملروع تطوير مدخل الكوت من جهة بغداد ومناطق حي الخليج وحي الوحدة األوىل والثانية وحي املهندسن ومنطقة جامع زين العابدين يف الخاجية يف مدينة 

الكوت( وبكلفة تخمينية 8,121,701,000 وبمدة أنجاز )540( خمسمائة وأربعون يوم من تاريخ املبارشة
2 �  إن املناقصة لهذا املروع سوف تنر يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

3 � فعىل مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن من الركات املقاولة واملقاولن العراقين ذات التصنيف ) رابعة إنش�ائية, س�ابعة  كهرباء ( نافذة والركات 
العامة وكذلك الركات العربية واألجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات 

الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
�   متطلب�ات التأهي�ل الفنية واملالي�ة املطلوبة :-  خربة تخصصية بمبلغ )4,873,021,000/  ومعدل اإليراد الس�نوي :) 5,489,668,269/ والس�يولة املالية 

املطلوبة 676,808,417  باإلضافة إىل املعايري املحددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها .
5- املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلية / وتش�مل جنس�ية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنش�طته الجديدة ، مدرج  يف 
القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الركات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة أو استنادا إىل 
ق�رار ص�ادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمش�اركة يف املناقصات ,  ال يوجد تض�ارب يف املصالح،الركات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت 

إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الركات العامة.
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الركات املقاولة واملقاولن العراقين تقديم شهادة تاسيس الركة وعقد التأسيس.

ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الركات العربية واألجنبية )واملس�جلة( يف وزارة التجارة/دائرة تس�جيل الركات تقديم ش�هادة تأسيس  الركة ويف حالة 
كونه�ا غري مس�جلة يف العراق تقديم ما يثبت تس�جيلها يف وزارة الخارجية لبلد الركة ومصدقة من الس�فارة  العراقية أو امللحقي�ة التجارية العراقية يف ذلك 

البلد.
رابعا – كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب  معنونة  إىل محافظة واسط 

/ قسم العقود.
خامسا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .

� بإمكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نر لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط /  سكرتري لجنة فتح 
العطاءات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسون ألف دينار غري قابلة للرد 

7- يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عر ظهرا من يوم ) االثنن ( املصادف 2/ 2021/8 
وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف 
العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع النس�يج / مديرية بلديات واسط / الطابق األول / قاعة االجتماعات ( يف الساعة الثانية عر والنصف ظهرا من يوم 

) االثنن( املصادف 2/ 2021/8.
� كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( وبمبل�غ )120,000000/ مائة وعرون مليون دينار 
عراقي (  معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املش�اريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا 
من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق 

املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمن يف الركة أو الركات املشاركة بموجب عقد مشاركة (.
- إن م�دة نف�اذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يك�ون من قبل املدير املفوض للركة او من يخوله اما بصيغة 
تفوي�ض قانون�ي ص�ادر عن مقدم العطاء او عن ائتالف الركات ال تزيد مدته عن ثالث اش�هر او بصيغة وكالة ص�ادرة ومصدقة من كاتب العدل  أو بصيغة 
ش�هادة تس�جيل الركة )ش�هادة تأس�يس الركة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كرط أس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
10- عىل مقدم العطاء تقديم الحس�ابات الختامية الرابحة ألخر س�نتن املتتاليتن والتي تس�بق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب 

قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك الركة الحسابات الختامية ألخر سنتن فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتين والتي تسبق عام 2014 .
11- عىل  مقدم العطاء تقديم عدد املش�اريع التي بعهدته و الغري منجزة  ونس�ب انجازها وللجنة التحليل اس�تبعاد العطاء متى ما رأت بان عدد املشاريع التي 

بعهدة الركة تجعلها غري قادرة فنيا وماليا عىل تنفيذ هذا املروع .
12 �  إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

13 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األش�غال املتوس�طة( بكافة أقس�امها فأنه س�يتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتيض  مراعاة  
ذلك عند التقديم   

� ع�ىل مقدم العطاء ملئ االس�تمارات الخاصة بالقس�م الرابع من الوثيق�ة وتقديم مايثبت املعلومات التي تم تدوينها من قبل�ه وتقديمها يف العطاء مع كامل 
الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله عىل جميع صفحاتها .

� إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
16- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة

العدد 43/س/2021
التاريخ 2021/7/7

الرئيس
حممد حنظل عزيز الشمري

العدد 8430
التاريخ 2021/7/12

الدكتور 
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

السعر 
للدونم

مواصفات 
االرض المقاطعة القطعة  المساحة 

/دونم ت

 1250
دينار

وهي 
ارض 

صحراوية 
ال تتوفر 

لها الحصة 
المائية 
فيها بئر 
ارتوازي 
مصوب 

عليه مرشه 
محورية 
وفيها 
مساحة 

180  دونم 
مزروعة 

حنطة

/4
جزيرة 
النجف

جزء من 
108413/3

 200
دونم 1
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

الي�وم يج�ب أن تتحم�ل مس�ؤولية أفعال�ك. 
ننصحك بالتحيل بالصرب والتفهم واالس�تجابة 
آلراء اآلخرين. كن أكثر حكمة: محاولة الهروب 
من املهام وااللتزامات الشاقة أمر غري مرغوب 

فيه عىل اإلطالق وقد ال يكون الحل األفضل

إذا كنت تقابل ش�خًصا من الجنس اآلخر اليوم 
للم�رة األوىل ، فال تدع االنطباع�ات الجيدة من 
االجتم�اع األول تتوق�ف عند ه�ذا الحد وحاول 
االس�تثمار فيه ، حيث يمكن أن تتحول العالقة 
يوًما ما إىل حب كبري. وإذا كنت تميل إىل الكسل 

وتبقى يف املنزل تشاهد التلفاز

س�تكون محظوظا اليوم ، كن سعيدا. ستكون 
األمور عىل ما يرام اليوم. اليوم ميلء بالسعادة 
، يف املس�اء س�يكون لديك طاق�ة كافية للقيام 
ب�يء بهي�ج. ن�ويص باألنش�طة الجماعي�ة. 
م�ارس الرياض�ة أو مارس بع�ض هواياتك أو 

استمع إىل املوسيقى.

اليوم م�ن الرضوري إيج�اد حل�ول أو قرارات 
األم�ور  تأجي�ل  محاول�ة  أن  اعل�م  مح�ددة. 
س�تكون محبط�ة وتضي�ع وقت�ك. قد تش�عر 
باالرتب�اك والصخب الي�وم ، فأن�ت بحاجة إىل 
الهدوء والهدوء ومواجه�ة كل التحديات بحزم 

وشجاعة.

اليوم م�ن الرضوري إيج�اد حل�ول أو قرارات 
األم�ور  تأجي�ل  محاول�ة  أن  اعل�م  مح�ددة. 
س�تكون محبط�ة وتضي�ع وقت�ك. قد تش�عر 
باالرتب�اك والصخب الي�وم ، فأن�ت بحاجة إىل 
الهدوء والهدوء ومواجه�ة كل التحديات بحزم 

وشجاعة.

الحظ يف صفك اليوم ، س�تعيش أسعد لحظات 
حيات�ك ، تب�دو ظروفك جي�دة ، خاصة وضعك 
نفس�ك  تمن�ح  أن  ب�رط  لك�ن   ، العاطف�ي 
اإلمكاني�ة. ننصح�ك بتجهيز نفس�ك والعناية 
بمالبسك ومظهرك لتلقي الحب والعاطفة التي 

تريدها.

األمور متقلبة يف العمل اليوم ، لذا كن حذًرا عىل 
الرغم من أنك قد تكون مش�غواًل جًدا وس�عيًدا 
بالنتائج التي تحصل عليها. أنت تشعر بالتعب 
الش�ديد واإلرهاق اليوم ، ولكن تأكد من قضاء 
بعض الوق�ت يف الراحة بانتظ�ام وتذكر تناول 

وجبة خفيفة يف ذلك الوقت.

اليوم يمكن ألش�خاص غري متوقعني تماًما أن 
يطرقوا بابك. تبدو اليوم جيًدا بس�بب استقرار 
حيات�ك العملية. توقع أن تس�مع أخباًرا جيدة 
من زمالئ�ك. يف النهاية ، يش�به دماغ�ك منزاًل 
مش�تعاًل بالنار ، لذلك م�ن األفضل أن تمي أو 

تمرين آخر.

أنت محظوظ جًدا اليوم ، يمكن تحقيق أهدافك 
املالي�ة اليوم ، لكن عليك إكم�ال جميع املهام ، 
مهما كانت بس�يطة. ال تقع ضحية الكسل أو 
الي�أس. حاول الخ�روج بأف�كار عملية وقابلة 
للتطبيق للتغلب عىل أي عقبات أو عقبات تقف 

يف طريقك.

أنت عاطفي وحساس للغاية اليوم ، لذلك تميل 
إىل قراءة الروايات الرومانسية ، وارتداء مالبس 
مثرية ، ومشاهدة األفالم الرومانسية أكثر من 
املعت�اد. ال تتفاج�أ إذا جذبت انتب�اه الجميع. 
خصص املساء لقضاء بعض الوقت الهادئ مع 

من تحب.

يوم غريب ميلء بمواقف معادية وغريبة ، لكن 
هذا ال يعني أن�ه ال يمكنك التقدم. يمكنك تعلم 
ال�دروس من خالل االس�تماع الجي�د لآلخرين. 
وجهة نظرك الفلس�فية وعقلك القوي هما ما 

تحتاجه اليوم لحل مشكلتك.

إن األم�ور العائلي�ة هي التي تهم�ك اليوم ، لذا 
عليك أن تعتني بها وبأمورك الش�خصية ، ألنك 
أهملته�ا لف�رة طويل�ة. بالنس�بة لاللتزامات 
، ال تش�عر بالرغب�ة يف القيام ب�أي يشء كجزء 
م�ن األعم�ال املنزلية الخاصة بك. املس�اء جيد 

للعاطفة إذا كان لديك حبيب.أصدقائك.

العذراء

احلوت

»كريوللو«.. فوائد صحية وجدوى اقتصادية
 ينت�ج الكاكاو م�ن ش�جرة تحمل ذات 
االس�توائية  املناط�ق  يف  تنم�و  االس�م، 
وتتمي�ز بأوراقه�ا العريض�ة، وتصل إىل 
ارتف�اع 7 أمتار، وقد تم اكتش�افها قبل 

ألفي عام.
 وأصبحت للكاكاو أهمية كبرية يف الوقت 
الحارض م�ن خالل تنوع اس�تخداماته، 
وأبرزه�ا صنع الش�وكوالتة التي تحقق 
إىل  إضاف�ة  كب�رية،  اقتصادي�ة  عوائ�د 
االس�تخدامات األخرى ملس�حوقه بدون 

إضافات.
 سيطرة أفريقيا

ع�ىل الرغ�م من ارتب�اط انت�اج الكاكاو 

س�ابقاً بق�ارة أمري�كا الجنوبي�ة، فإن 
الكمية األكرب منه تنتج حالياً يف أفريقيا، 
حيث تحتل س�احل الع�اج املركز األول، 
مستحوذة عىل 30 % من اإلنتاج يف العالم، 
تليه�ا غان�ا، إضافة إىل احت�الل نيجرييا 
والكامريون املركزي�ن الرابع والخامس، 

فيما ُتعد اندونيسيا الثالثة.
 3 أنواع

ُيعد كريولل�و األكثر أهمية من بني أنواع 
ال�كاكاو، واألغىل ثمناً، حيث يتم تصنيع 
10% م�ن الش�وكوالتة م�ن ه�ذا النوع، 
كونه أقل م�رارة، ثم يأت�ي بعده كاكاو 
الفاس�تريو وه�و األكثر ش�يوعاً، كونه 

يمث�ل حوايل 70-80 % م�ن إجمايل إنتاج 
ال�كاكاو العامل�ي، بينم�ا يش�كل كاكاو 
ترينيتاريو مزيجا بني النوعني السابقني 
ويحت�وي ع�ىل نكه�ة ممي�زة وخفيفة 

ورائحته قوية.
 فوائد متعددة

ُيع�د ال�كاكاو أحد أكث�ر النبات�ات غنى 
بمض�ادات األكس�دة القوي�ة املعروف�ة 
والت�ي له�ا دور كب�ري يف تعزي�ز صح�ة 
القل�ب والراي�ني وخفض مس�تويات 
الكولس�رول يف الدم، إضافة إىل تحسني 
املزاج والبرص بفضل مركبات الفالفانول 

املوجودة فيه.

ثالثة أطعمة ينصح بتناوهلا باردة
أعلن أنتي غ�ال، ممثل جمعي�ة التغذية 
األملاني�ة، أن بع�ض األطعم�ة الش�ائعة 
ينص�ح بتناوله�ا باردة وليس س�اخنة.
ويشري موقع focus.de إىل أنه وفقا لغال، 
البطاطا واألرز واملعكرونة يجب أن تؤكل 
باردة، ألنها تحتوي عىل نسبة عالية من 
النشاء والكربوهيدرات، التي تسبب عند 
تناولها ساخنة، ارتفاعا حادا يف مستوى 

الس�كر يف الدم. ولكن عند تناولها باردة 
تساعد عىل تنظيم مستوى السكر يف الدم 
وتؤث�ر إيجابيا يف عم�ل األمعاء.ويقول، 
»عندما تك�ون األطعمة ب�اردة، يتعامل 
الجسم مع النشأء عىل أنه مادة متحللة، 
ما يؤث�ر يف نبيت األمعاء، ويس�اعد عىل 
تنظيم مستوى السكر يف الدم، وحتى قد 
يس�اعد عىل تخفيض الوزن«.ويضيف، 

وتعود مس�اعدته لألمع�اء يف امتصاص 
النشاء بنفس طريقة امتصاص األلياف 
الغذائي�ة، م�ا يس�اعد عىل تعزي�ز نبيت 
األمع�اء وتحس�ني عملية الهض�م. وأن 
تنظيم مس�توى الس�كر يف الدم يس�اعد 
ع�ىل تخفي�ض الش�عور بالج�وع، وأن 
كمي�ة الس�عرات الحراري�ة يف األطعمة 

الباردة املحتوية عىل النشاء تنخفض.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
250 جرام سبانخ مجمدة وترك لتذوب

50 جرام زبد
1 2/1 كوب جبن شيدر مبشور

2/1 كوب قشدة حامضة
4/1 كوب جبن بارميزان

3 ثمرة بصل أخرض مقطعة رشائح
2 فص ثوم مفروم
1 رغيف خبز فينو
خطوات التحضري

يسخن الفرن إىل 190 درجة مئوية وتبطن صينية فرن بورق زبد .
ثم تضاف السبانخ والقشدة الحامضة والجبن ويقلب حتى يذوب   .

ث�م يقطع قطريا رغيف الخبز بإس�تخدام س�كني خبز ح�ادة عىل بعد 
حوايل 4 س�م عن بعضها البعض ويفرد خليط الس�بانخ بني الش�قوق 

وتوضع عىل الصينية املعدة  .
ُيخبز ملدة 10 دقائق أو حتى يحمر و يربد قليالً قبل التقديم

رغيف مسحوب باجلبن
حيلة تساعدك يف هتدئة عقلك قبل النوم

تق�ول العديد من الدراس�ات إن 
ليس�ت  اإللكرونية  الشاش�ات 
جي�دة لروتني نومن�ا، وذلك ألن 
والهوات�ف  التلفزي�ون  أجه�زة 
وأجه�زة الكمبيوت�ر املحمول�ة 
تحفز أدمغتن�ا، ما يجعلنا أكثر 

يقظة.
ووج�دت دراس�ة أجري�ت عام 
2019 أن التوه�ج املنبع�ث من 
يعط�ل  أن  يمك�ن  التلفزي�ون 
ويتس�بب  الداخلي�ة  الس�اعة 
يف ح�دوث خل�ل يف مس�تويات 

امليالتون�ني، والذي يلعب دورا رئيس�يا يف مس�اعدتنا عىل النوم 
بشكل سليم. وباملثل، وجدت دراسة سابقة تعود إىل عام 2014 
أن مش�اهدة التلفزيون قبل الن�وم تؤدي إىل ضعف جودة النوم 

والشعور باإلرهاق يف اليوم التايل.
ولتخط�ي ه�ذه الع�ادة الضارة تويص دراس�ة جدي�دة بحيلة 
بس�يطة يمك�ن أن تس�اعد يف تهدئة عقلك بعد قض�اء فرة يف 

مشاهدة التلفاز وتساعد عىل النوم أرسع.
واقرح الباحث يف مجال النوم مايكل سكولني، أن تدوين املهام 

املس�تقبلية يمكن أن يس�اعدك 
عىل »التخلص من األعباء« قبل 

النوم.
املنش�ورة يف  للدراس�ة  ووفق�ا 
 ،Psychological Science مجلة
فإن قضاء خمس إىل 10 دقائق 
يف كتابة قائم�ة مهام يمكن أن 
يساعد األفراد عىل النوم بشكل 

أرسع.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن الباحثني 
وق�ت  تفوي�ت  يقرح�ون 
تمام�ا  والشاش�ة  التلفزي�ون 

وتجربة كتابة قائمة املهام بدال من ذلك.
ولكن بالنس�بة ألولئ�ك الذين من غري املحتم�ل أن يتوقفوا عن 
عادات الشاش�ة لديهم، يمكن محاول�ة كتابة قائمة مهام )أو 

مهمة كتابية مماثلة( بعد ذلك.
ويؤك�د س�كولني أن االنخ�راط يف نش�اط معريف، مث�ل تدوين 
املالحظات، يمكن أن يس�اعد يف جعل النوم أس�هل. وال تساعد 
ه�ذه الطريقة فقط ع�ىل النوم، ولكنها طريق�ة رائعة لتكون 

أكثر تنظيما يف حياتك أيضا.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2413( الثالثاء  13  تموز  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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سوكوب حييص أسامء 120 العبًا حمليًا ومغرتبًا
             المستقبل العراقي/ متابعة

أحىص الجهاز التدريبي الجديد ملنتخبنا 
األوملب�ي لك�رة القدم، أس�ماء ومراكز 
120 العب�ًا محليا ومغرتباً ضمن الفئة 
العمري�ة املس�موح لها دولي�اً بتمثيل 
الع�راق يف بطولة كأس آس�يا تحت 23 
عاما املقررة عام 2022 يف أوزبكستان، 
بعد ان أوقعت القرعة أس�ود الرافدين 
يف املجموع�ة الثالثة إىل جانب البحرين 

وأفغانستان واملالديف.  
وقال مصدر مق�رب من الجهاز الفني 
للمنتخ�ب األوملب�ي ان “ اللجنة الفنية 
يف تطبيعية ك�رة الق�دم زودت املدرب 
التشيكي مريوسالف سوكوب بأسماء 
80 العب�ًا محلي�اً ت�م اختياره�م م�ن 
اندية ال�دوري املمتاز للموس�م الحايل 
بع�د االطالع ع�ى مس�توياتهم الفنية 
واملراك�ز الت�ي يش�غلونها يف فرقه�م 
العراقي�ة، بينم�ا زودت لجنة الالعبني 
املغرتب�ني امل�درب بأس�ماء 40 العب�ًا 

ينش�طون يف جمي�ع دوري�ات العال�م 
ملختلف تصنيفاتها ودرجاتها “.

وأض�اف املصدر ان “ الخط�وة الثانية 
التي تخص الالعبني املحليني ستش�مل 
التحقق من أعمارهم وتدقيق بياناتهم 
املس�جلة يف انديتهم ع�ن طريق لجان 

متخصصة، أما بشأن املغرتبني فسيتم 
التأكد م�ن امتالكهم للج�واز العراقي 
والبطاقة املوحدة لغرض تمثيل املنتخب 
االوملب�ي يف املحافل الدولية، بعد أن يتم 
تسجيلهم رس�مياً يف االتحاد اآلسيوي 
ونق�ل بياناتهم وس�حب ملفاتهم من 

االخ�رى بش�كل  القاري�ة  االتح�ادات 
نهائي عن طريق مخاطبة انديتهم من 

قبل اتحاد الكرة”.
وأك�د أن “ املدرب س�وكوب ل�م يوجه 
أي دعوة إىل الالعب�ني املذكورين، لكنه 
بصدد إنش�اء قاعدة بيان�ات واحصاء 
عدده�م يف الداخ�ل والخ�ارج، ملعرفة 
عدد املمارس�ني لهذه الفعالية بحسب 
األعم�ار والفئ�ات العمري�ة املطلوبة، 
لغ�رض دعوتهم رس�ميا اىل اي تجمع 
تحض�رياً  يق�ام  خارج�ي  او  مح�ي 
للبطول�ة االس�يوية، إذ م�ن املؤمل ان 
يعلن منهاجه الفن�ي الخاص ورؤيته 

لهذا التجمع القاري«.
يش�ار اىل أن منتخبات آسيوية أوملبية 
معس�كرات  بعم�ل  رشع�ت  عدي�دة 
تدريبي�ة خارجية وداخلي�ة عى غرار 
) قط�ر ، كوري�ا الجنوبي�ة ، االمارات 
، عم�ان ، الكويت ( تحض�ريا  لبطولة 
آسيا تحت 23 عاماً للفرتة من ال� 6 إىل 

ال� 25 من أيلول من العام املقبل .

اجتاه إلقامة مباراة بني بطيل اليورو
وكوبا أمريكا

             المستقبل العراقي/ متابعة

قال تقرير صحفي أرجنتيني، إن هناك 
اتجاه�ا إلقام�ة مب�اراة ب�ني إيطاليا 
»بطل اليورو«، واألرجنتني »بطل كوبا 

أمريكا«.
وكان املنتخ�ب اإليط�ايل قد ف�از بلقب 
الي�ورو، بع�د انتص�اره ع�ى إنجلرتا 
أمس األحد بركالت الرتجيح، يف املباراة 
النهائي�ة، فيم�ا توج راق�ي التانجو 
بكوب�ا أمريكا، إثر التغلب عى الربازيل 
)1-0(.ووفًقا لصحيفة »دياريو أويل« 
االتح�اد األوروبي  األرجنتيني�ة، ف�إن 
لكرة الق�دم )يويفا(، واتح�اد أمريكا 
يناقش�ان  )كونميب�ول(،  الجنوبي�ة 
دويل«  س�وبر  »كأس  مب�اراة  تنظي�م 

يف ع�ام 2022، ال س�يما أن بطول�ة كأس 

العالم للق�ارات لن تقام.لك�ن الصحيفة 
قال�ت إن األمور س�تكون صعبة أيًضا، يف 

ظل قائم�ة املباري�ات املزدحم�ة التي قد 
تمنع إقامة اللقاء.

ويمبلدون 2021.. إنجازات 
تارخيية ووداع مؤثر

مورينيو خيتار األفضل باليورو.. 
ويتعجب من ساوثجيت

              المستقبل العراقي/ متابعة

اُختتمت مساء األحد منافسات بطولة ويمبلدون املفتوحة، 
بتتوي�ج الرصبي نوفاك ديوكوفيتش باللقب، عى حس�اب 
منافس�ه اإليط�ايل ماتي�و بريتيني.وواصل الرصب�ي كتابة 
التاري�خ، بعدما نج�ح يف معادل�ة رقم القي�ايس لغريميه، 
اإلس�باني رافائيل نادال والس�ويرسي روجر فيدرر، كأكثر 
الالعبني ف�وزا بالبط�والت الكربى، برصي�د 20 لقبا.ورغم 
خس�ارة بريتيني للنهائ�ي، إال أنه أصب�ح أول العب إيطايل 
يتأه�ل لنهائي ويمبل�دون يف التاريخ.كما أنه كرس النحس 
ال�ذي الزم إيطالي�ا ملدة 45 س�نة، ليصب�ح أول إيطايل يبلغ 
نهائي إحدى البطوالت الكربى، منذ وصول مواطنه أدريانو 
بانت�ا إىل نهائي فرنس�ا املفتوح�ة، يف موس�م 1976.وعى 
صعيد السيدات، نجحت آشي بارتي يف الظفر بثاني ألقابها 
يف البطوالت الكربى، وباتت أول العبة أس�رتالية تتوج بلقب 
ويمبل�دون، من�ذ 41 عام�ا، حي�ث كان يعود آخ�ر تتويج 

ألسرتاليا يف البطولة لالعبة جوالجونج سنة 1980.
وداع مؤثر 

كانت مشاركة روجر فيدرر يف منافسات البطولة، أحد أبرز 
العوام�ل التي جذب�ت األنظار، وتألم الكث�ري من الجماهري 
بعدما خرس الس�ويرسي أمام هوركاتش، يف ربع النهائي، 
وهي الهزيمة التي أثارت الش�كوك، حول قدرة فيدرر عى 
املش�اركة يف البطولة مرة أخ�رى. ولم يكن الوضع مختلفا 

كثريا بالنسبة للربيطاني آندي موراي.

سامهيج البحريني جيدد تعاقده مع حيدر غزاي
              المستقبل العراقي/ متابعة

ج�ددت الهيئ�ة االدارية لنادي س�ماهيج 
البحرين�ي تعاقده�ا م�ع امل�درب العراقي 
حي�در غزاي ملوس�م واح�د قاب�ل للتجديد 
لت�ويل مهم�ة تدريب فري�ق الن�ادي االول 
ال�دوري  للمش�اركة يف بطول�ة  تحض�ريا 
للموس�م الجديد.وقال غ�زاي: لقد بارشنا 
بأوىل الوحدات التدريبية بمش�اركة جميع 
الالعب�ني الذي�ن مثل�وا الفريق يف املوس�م 
املايض.وأض�اف: قدم�ت منهاج�ا تدريبيا 
متكامال ملدة ثالثة أش�هر، يتضمن االعداد 
الع�ام والخ�اص ومعس�كرين تدريبيني يف 
مرص والسعودية، لتحضري الفريق بصورة 
مثالي�ة قبل الدخول يف منافس�ات الدوري 

الذي س�يكون هذا املوس�م دوريا 
عام�ا ملرحلت�ني بصيغ�ة الذهاب 
واالي�اب، عكس املوس�م الس�ابق 
الذي كان من مجموعتني، مش�ريا 
اىل ان نس�خة هذا املوسم ستكون 
مع رغبة جميع االندية التي تفضل 
الدوري العام لعدة أس�باب أهمها 
أنه�ا س�تلعب أكث�ر ع�دد ممكن 
التعويض  املباريات، وفرص�ة  من 
س�تكون متاح�ة أم�ام الجمي�ع، 
ألن كل فري�ق س�يلعب 22 مباراة 
خ�الل املرحلت�ني، وهذا س�يعطي 

أفضلي�ة للذي يجم�ع نقاطا أكث�ر، بينما 
كانت كل مب�اراة يف املوس�م املايض عبارة 
عن مباراة كأس، وهن�اك خمس مباريات 

فقط ل�كل مجموعة.وأكد غ�زاي صعوبة 
املهمة يف موس�مه الثاني مع الفريق، ألنه 
يسعى للمحافظة عى النجاح الذي حققه 
مع الفريق يف املوس�م امل�ايض، وكذلك رفع 

س�قف طموحات�ه باملنافس�ة ع�ى 
بطول�ة ال�دوري م�ع إيمان�ه املطلق 
ب�أن أغلب الف�رق ستحس�ب لفريق 
سماهيج الف حساب نتيجة املستوى 
الفني الذي ظه�ر عليه العام املايض، 
وكان الحص�ان األس�ود يف البطول�ة 
بع�د تمكنه  م�ن الوص�ول اىل الدور 
نصف النهائي. وكش�ف املدرب حيدر 
غزاي عن أن إدارة الن�ادي البحريني 
أبدت الرغبة بالتجديد معه وتمسكها 
بخدمات�ه من�ذ املوس�م امل�ايض بعد 
النتائ�ج املتميزة التي حققها الفريق 
مرة  ألول  والوص�ول 
املرب����ع  اىل 

الذهبي.

250 ألف يورو مكافأة لكل العب يف إيطاليا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يحص�ل كل العب من العبي املنتخب اإليطايل، عى مكافأة قدرها 
250 أل�ف يورو، بعد تحقيق بطولة كأس أمم أوروبا بالفوز عى 
إنجلرتا بركالت الج�زاء الرتجيحية بنتيجة )3-2(، بعد تعادلهما 

بهدف ملثله يف الوقتني األصي واإلضايف.
وتوق�ع رئي�س االتحاد اإليطايل لك�رة القدم، جابريي�ل جرافينا، 

ال�ذي حصلت املؤسس�ة التي يرتأس�ها عى رق�م قيايس من 
جوائ�ز االتح�اد األوروبي لك�رة الق�دم )يويف�ا( لبطولة 
أوروبي�ة بقيمة 99.25 مليون يورو، دفع مبلغ 250 ألف 
ي�ورو لكل الع�ب من العبي منتخ�ب األزوري حال الفوز 
باللق�ب، يف حني أنه تعهد بدفع 200 ألف يورو لكل العب 
ح�ال تحقيق املرك�ز الثاني، وفقا مل�ا نرشته صحيفة »ال 

جازيتا ديلو سبورت« اإليطالية اليوم اإلثنني.

ساوثجيت: أريد قيادة إنجلرتا ملونديال 2022
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال جاريث ساوثجيت، املدير الفني إلنجلرتا، إنه بحاجة إىل 
وقت، للتفكري قبل توقيع عقد جديد مع االتحاد اإلنجليزي.

يأت�ي ذل�ك بع�د هزيم�ة املنتخ�ب اإلنجليزي أم�ام نظريه 
اإليطايل، أمس األحد، يف نهائي كأس األمم األوروبية.

وكان مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي لالتحاد اإلنجليزي، 

ق�د رصح خالل البطولة األوروبية بأنه يرغب يف تجديد عقد 
س�اوثجيت، حس�بما أش�ارت إليه وكالة األنباء الربيطانية 

»بي إيه ميديا«.
لكن ساوثجيت أوضح خالل مؤتمر صحفي عقد اإلثنني »ال 

أعتقد أن هذا هو الوقت املناسب للتفكري يف أي يشء«.
وأضاف »أري�د قيادة إنجل�رتا لبلوغ موندي�ال قطر 2022، 
لكن�ي أحتاج بع�ض الوقت ألذه�ب بعيًدا وأش�اهد املباراة، 

وأفك�ر فيما ح�دث يف البطولة«.وتابع »ه�ي تجربة رائعة، 
لكن قيادة منتخب بالدك يف هذه البطوالت يرتك أثرا، بحاجة 

إىل فرتة راحة اآلن، أريد اصطحاب الفريق ملونديال قطر«.
وشدد »تعرض بعض العبينا إلساءة عنرصية، أمر ال يغتفر، 
أردن�ا منذ ف�رتة طويل�ة أن نجع�ل اللعب من أج�ل إنجلرتا 
ممتًعا«.ونوه »أعتقد أن الالعب�ني لديهم تجربة رائعة، هذا 
الفري�ق يمكنه الع�ودة مرة أخرى، ال ش�ك يف ذلك«.وواصل 

»أش�عر وكأن معدتي ق�د مزقت، لكن حقيق�ة أننا حصلنا 
عى عالمة مبرشة بالوصول لنصف نهائي املونديال ونهائي 

اليورو«.
وأتم »بصفتك املدرب، عليك أن تقبل أنه س�يكون هناك آراء 
مكثف�ة، أنت تتخ�ذ مئات القرارات خ�الل البطولة، بعضها 
صواب والبعض ال، عليك أن تكون صحيًحا أكثر من الخطأ، 

لذا أتحمل املسؤولية والنقد«.

ماجواير: قلبي حمطم.. ولـم تكن ليلتنا
              المستقبل العراقي/ متابعة

علق املدافع اإلنجليزي هاري ماجواير، عى خس�ارة 
منتخب بالده يف نهائي يورو 2020، أمام إيطاليا.

وس�جل املنتخب اإلنجليزي، هدًفا مبك�ًرا يف الدقيقة 
الثاني�ة، لكن ل�م يتمكن م�ن الحفاظ ع�ى تقدمه، 
لتأت�ي ركالت الرتجيح، التي فش�ل الثالثي ماركوس 
يف  س�اكا  وبوكاي�و  سانش�و  وج�ادون  راش�فورد 

تنفيذها.

وق�ال ماجواير بحس�ب م�ا نرشته صحيف�ة الديي 
ميل »نش�عر بتحطم القلب، نح�ن محطمون، قدمنا 
كل يشء، س�يطرنا ع�ى الش�وط األول، كان يج�ب 

معاقبتهم«.
وتاب�ع »الخصم س�يطر يف الش�وط الثان�ي، حاولنا 
إيج�اد الحل�ول يف الوقت اإلضايف، من املحبط حس�م 

األمور بركالت الرتجيح«.
وأضاف »ل�م نأت إىل امللعب لخس�ارة املب�اراة، أردنا 

العودة بالكأس، عانينا من سوء الحظ«.

ون�وه »يف بع�ض األوق�ات كانوا الفري�ق األفضل، 
عانين�ا م�ن الضغط أحياًن�ا، ولكنهم ل�م يصنعوا 
الفرص الواضحة لهز الش�باك، وس�جلوا من ركلة 
ثابت�ة«. وواص�ل »جاء اله�دف بعد ارت�داد الكرة 5 
مرات وس�قوط الالعبني يف املنطق�ة، لم تكن ليلتنا، 

كان يجب التحي بالشجاعة أكثر«.
وأتم »هم فريق عظيم، يجب اإلش�ادة بإيطاليا وما 
قدمته يف البطولة، سيطرنا عليهم بما يكفي، ولكن 

لم نجد املزيد«.

مييس هيدي لقب كوبا أمريكا 
ملارادونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أه�دى ليونيل مييس، ف�وز منتخب بالده 
األرجنتيني بنهائي كوب�ا أمريكا، لعائلته 
وأصدقائه ومشجعيه ومواطنيه والراحل 
دييجو مارادونا.وكتب مييس عرب حسابه 
عى إنس�تجرام »لقد كانت بطولة رائعة؛ 
ونعلم أنه ال زال بإمكاننا تحس�ني العديد 
م�ن األمور«.وتابع »لكن الحقيقة هي أن 
الش�باب قدموا كل ما لديهم، وال يمكنني 
أن أك�ون أكثر فخرًا من كوني قائدا لهذه 
املجموعة الرائعة«.وتعد هذه هي الكأس 
األوىل الت�ي يحققه�ا مييس م�ع املنتخب 
األول، وامل�رة ال�� 15 الت�ي يف�وز فيه�ا 
املنتخ�ب األرجنتين�ي بالبطول�ة القارية، 
بعد 28 عاما من آخر بطولة حققها.وقال 
مييس »أريد أن أهدي هذا النجاح لعائلتي 
الت�ي لطاملا أعطتني الق�وة للميض قدًما، 
وألصدقائي الذين أحبه�م كثريًا، ولجميع 

األشخاص الذين يدعموننا، وخاصة إىل 45 
ملي�ون أرجنتيني الذين قضوا وقتا س�يئا 
مع كورونا«.وأضاف »أهديه لكم جميعا، 
وبالطب�ع أيض�ا لدييج�و ال�ذي يدعمن�ا 
أينما كان<<.وحذر، يف إش�ارة إىل فريوس 
كورون�ا، م�ن أن�ه »م�ن أجل االس�تمرار 
يف  االس�تمرار  يتوج�ب  االحتف�ال<<  يف 
التعام�ل بحذر، ألن�ه »ال زال هناك الكثري 
حت�ى العودة إىل الوض�ع الطبيعي«.ولهذا 
طل�ب من أنصاره، االس�تفادة من »هذه 
الس�عادة النتزاع القليل م�ن القوة للقتال 
معا م�ن أجل هزيم�ة الفريوس«.واختتم 
رسالته »أشكرك يا رب عى كل ما منحته 
يل، وأش�كرك ألن�ك جعلتن�ي أرجنتيني�ا، 
أبط�ال أمري�كا«، وأرف�ق مقط�ع فيديو 
ألجمل لحظاته يف البطولة.وعاد الالعبون 
األرجنتيني�ون صباح األحد م�ن الربازيل، 
وكان اآلالف من املشجعني يف انتظارهم يف 

ضواحي مطار إيزيزا الدويل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

حدد الربتغايل جوزيه موريني�و، مدرب روما، أفضل العب 
من وجهة نظره يف يورو 2020، وهي الجائزة التي ذهبت 
رس�ميا لحارس إيطاليا جيانلويج�ي دوناروما، خصوصا 
بع�د تألق�ه يف ركالت الرتجي�ح، أم�س األح�د، يف النهائي 
أم�ام إنجلرتا.وق�ال مورينيو يف ترصيحات لش�بكة »توك 
س�بورت«: »أفضل العب يف البطولة بالنس�بة يل هو كايل 
والك�ر.. كان ظاهرة منذ الدقيقة األوىل يف املس�ابقة حتى 
النهائي«.وأضاف: »كان يغطي عى قلبي الدفاع، وال أتذكر 
أنه خرس أي ثنائية.. نعم لم يتقدم لألمام كثريًا كما يفعل 

مع ناديه، لكن هذا بسبب التزامه بالخطة«.
وتابع: »عندما أصف العبا بالحيوان، فهذه أفضل مجاملة 
يمكن أن أمنحها لالعب.. ووالكر كان حيوانا واس�تثنائيا 

منذ الدقيقة األوىل وحتى األخرية«.
وع�ن رضب�ات الرتجي�ح وتنفي�ذ بوكاي�و س�اكا الركلة 
الحاس�مة، ق�ال مورينيو: »بالنس�بة لس�اكا، أن يتحمل 
ق�در دولة عى كتفيه، فهذا كث�ري للغاية.. كان يتوجب أن 
يتحمل العب�ون آخرون املس�ؤولية، أين س�رتلينج؟ وأين 
جون ستونز؟ وأين ش�او؟«.وأتم املدرب املخرضم منتقدا 
تغيريات املدي�ر الفني إلنجلرتا، جاريث س�اوثجيت: »ملاذا 
لم يس�تمر والكر وهندرسون يف أرض امللعب؟ من الصعب 
للغاية أن ينفذ كل من راشفورد وسانشو ركالت الرتجيح، 

بعد ملسهم الكرة قبلها مرة واحدة فقط«.

العب باريس عىل أبواب البوندسليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�دت تقاري�ر صحفي�ة فرنس�ية، أن الهولندي 
الشاب، ميتشل باكر، أصبح عى بعد خطوات من 
االنتق�ال إىل باير ليفرك�وزن، قادًما من صفوف 
باري�س س�ان جريم�ان، وأن�ه خض�ع بالفع�ل 

للفحوصات الطبية.وأوضحت صحيفة »ليكيب« 
أن الالع�ب البالغ من العمر 21 عاما س�ينتقل إىل 
صف�وف الن�ادي األملاني يف عقد يمتد 5 س�نوات، 
ولم يتم الكش�ف بعد عن تفاصي�ل عقد الالعب، 
وإن كان النادي الفرنيس س�يحتفظ بحق إعادة 
الرشاء يف املس�تقبل أم ال.وانتقل باكر إىل صفوف 

باري�س قادًم�ا م�ن أياك�س يف 2016، وش�ارك 
املوس�م املايض يف 40 مباراة م�ع فريق العاصمة 
الفرنس�ية، بينها 10 مواجه�ات يف دوري أبطال 
أوروبا، بعد إصابة خوان برينات وليفني كورزاوا. 
يذكر أن س�ان جريمان تعاقد مع عدد من أفضل 

العبي العالم يف موسم االنتقاالت الصيفية.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

عمالق فرنيس يريد ضم كوتينيو
            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي فرنيس، أن الربازيي فيليب كوتينيو، 
نجم برش�لونة، عى رادار أحد األندية الفرنس�ية التي 

ترغب يف ضمه خالل الصيف الجاري.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ليكيب«، ف�إن أوملبيك مارس�يليا 
مهت�م بالتعاقد م�ع كوتيني�و، مش�رية إىل أن النادي 

الفرنيس يسعى الستغالل العالقة املمتازة التي تربطه 
بربشلونة ملحاولة ضم الالعب الربازيي.

وأضاف�ت أن عملي�ة انضم�ام كوتينيو إىل مارس�يليا 
معق�دة بس�بب الرات�ب الذي يحص�ل علي�ه الالعب، 
موضحة يف الوقت ذاته أن النادي يبحث عن راٍع يسمح 

له بإجراء هذه الصفقة.
وتش�ري تقارير صحفية إىل أن برش�لونة يرغب يف بيع 

كوتيني�و يف ظل كثرة اإلصابات التي يتعرض لها ومع 
حاجة النادي لتوفري األموال، السيما وأن بيع كوتينيو 
سيسمح للبارسا بتوفري أكثر من 50 مليون يورو من 

فاتورة األجور.
واقرتب كوتينيو من العودة إىل املالعب، حيث إنه دخل 
مرحلة التع�ايف من اإلصابة التي تع�رض لها وأبعدته 

عن معظم مباريات الفريق يف املوسم املنرصم.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

يا »منحوتة« يف خيايلابعدوا غري املؤهلني عن التصويت

عبير مشخصباقر البعيجي

ربما سيكون سؤال ساذج لو عرفنا ان االنتخاب سيكون عرب الطرق 
التقليدي�ة، او كم�ا كان يف عق�ود الق�رن العرشين االوىل وم�ا قبلها، 
حينما كان ُيحرم بعض الرجال من االدالء بأصواتهم، باعتبارهم غري 

مؤهلني لالنتخاب فضال عن كل النساء.
ول�و كان االم�ر بي�دي ألرجعت عق�ارب الزم�ن اىل ال�وراء، وجعلت 
االنتخاب حق للمؤهلني فقط، س�واء من الرجال او النس�اء، فمن ال 
يؤم�ن باالختيار ويرتك الن�اس تختار له من يق�وده، باعتقادي هو 

انسان غري سوي وال يحق له االدالء بصوته.
هن�اك من يق�ول مل�اذا ننتخب؟ اذا ل�م يتغ�ري الحال فربما س�ُتزور 
االنتخابات، وهو يريد هنا ان يحصل عىل النتائج قبل ان يعمل، ويريد 
ان يحص�د قبل ان ي�زرع، هناك ايض�ا من يدعي ببدع�ة االنتخابات 
ويس�ميها الكذب�ة الك�ربى، وهي كلمة س�معها ولم يتحق�ق منها، 
وظل يرددها مثل الببغاء فهو ال يس�تحق االنتخاب ايضا ألنه لم يأت 
بالبدي�ل. كم�ا ان هناك مجموع�ة كبرية من الناخبني ت�ذم االحزاب، 
وتدعو عليها بالويل والثبور، لكنها بنفس الوقت تتغزل بالديمقراطية 
صبحا ومس�اء وتتعاطى كؤوسها يف املقاهي والجلسات حد الثمالة، 
والبعض منهم متحزب ح�د النخاع، واالدهى من ذلك منهم من يعبد 

سياسيني من دون االحزاب، وهذا اشد انواع الرشك الديمقراطي.
فل�و جمعنا اعداد هؤالء لضاق بنا العد كما قالها احد املطربني، وهم 
برأيي املتواضع غري مؤهلني لالنتخاب، فمن ال يعرف ان االحزاب هي 
اس�اس الديمقراطية يف كل بلدان العالم، غري مؤهل ان يصوت يف يوم 
االنتخاب، وعليه ان يعرف بأن بديل االحزاب خياران ال ثالث لهما، اما 
الف�وىض التي اكتوينا بنارها بع�د التظاهرات والزلنا نعاني منها، او 

الديكتاتورية وحكم العسكر.
كل تل�ك األنواع تؤك�د أن غري املؤهلني كثريون، وهم س�بب رئييس يف 
تراج�ع نتائ�ج االنتخاب�ات عما قبله�ا، وتأثريهم ه�و االكرب يف عدم 
تغي�ري حال البلد نح�و االفضل، فالع�ودة اىل القرون االوىل وتقس�يم 
الناس ب�ني مؤهل وغري مؤهل رضورة قصوى لبل�د مثل العراق، الن 
الديمقراطي�ات الكربى كربيطانيا وفرنس�ا وس�ويرسا م�رت بهذه 
الحال�ة، واصبح�ت ل�دى مجتمعاتهم خ�ربة تراكمية كب�رية، وبات 
االنتخاب وسيلة للتغري واختيار الحزب االفضل واملرشح االفضل هو 
الش�غل الش�اغل للمواطن، والس�بب الرئييس يف ذلك هو ان الشعوب 
الديمقراطية ايقنت أن االنتخاب هو الطريقة الوحيدة لتغيري بلدانها 
نحو االفضل، بينما يف وضعنا الحايل، بدال من لعن الديكتاتورية الذي 
س�لبت نصف اعمارنا، ندعو بالعودة اليها، ألن االنتخاب بالنسبة لنا 
صعب مستصعب، فحن كتنابلة الرشيد حينما انقذهم رجل ثري من 

براثن النهر، قالوا له لو كان الثرد علينا عد بنا اىل النهر!

»عبي الش�مس يف قزايز« أغنية قديمة من فوازير رمضان خطرت ببايل 
مؤخ�راً وأنا أقرأ ع�ن فنان إيطايل ب�اع عمله األخري ب��18 ألف دوالر يف 
مزاد. وجه الش�به ب�ني عمل الفنان اإليطايل س�لفاتوري غ�اراو )وهو 
عب�ارة عن منحوتة باملناس�بة(، الذي يحمل عنواناً فخم�اً وموحياً »أنا 
أك�ون«، ه�و أن العمل غ�ري موجود ع�ىل األرض وال تحته�ا. هو مجرد 
خيال يف ب�ال الفنان، ولكن من وجهة نظره خيال يس�تأهل ثقله )غري 
املرئي( فلوس�ًا. أطال�ع صورة الفنان ع�ىل املوقع والثقة املنعكس�ة يف 
نظرت�ه ووقفته، أهمس لنفيس بأال أقلل من إنجاز غاراو، فهو حس�ب 
كل املواق�ع األجنبية معروف بصفته فناناً معارصاً، ويبدو أن له محبني 
ومعجب�ني، والدلي�ل بيع منحوتت�ه الخيالية ب�18 أل�ف دوالر من خالل 
م�زاد بالتأكيد ش�هد مبارزات ب�ني الراغبني يف الرشاء. أس�تمر يف قراءة 
الخرب كاتمة كل الهمسات الساخرة يف رأيس. يقول الخرب إن غاراو حدد 
طريق�ة لعرض منحوتته، فهي يجب أن تع�رض يف غرفة خاصة بعيدة 
ع�ن أي ضوضاء أو أي معوق�ات للحركة. وحدد أيضاً مس�احة الغرفة 
بأن تكون بطول واتس�اع 5 أقدام. تعليمات مح�ددة وواضحة، ولكنها 
أيضاً والحق يقال، مرنة، فغاراو أضاف بأنه ال رشوط لديه حول إضاءة 
الحجرة أو درجة الحرارة فيها. ال يتقبل الفنان أي نقد أو سخرية لعمله 
القابع يف مخيلته، ويش�ري يف حديث�ه ملوقع أخبار إيطايل إىل أن منحوتته 
تش�به »الفراغ«. مضيفاً، ال فض فوه: »الفراغ ليس إال مس�احة مليئة 
بالطاق�ة، حتى ل�و أفرغنا الفراغ م�ن كل يشء؟! فإن�ه يحتفظ بثقله. 
وله�ذا فالف�راغ يحم�ل داخله تل�ك الطاق�ة ويختزلها ع�ىل هيئة ذرات 
تس�افر لداخل اإلنس�ان«. غاراو البالغ من العمر 67 عاماً غزير اإلنتاج 
فيم�ا يبدو، ففي األس�بوع املايض عرض منحوتة أخ�رى »غري مرئية« 
بعن�وان »بوذا يف وضع التأمل«، يف س�احة بياتزا دو ال س�كاال بميالنو، 
وأرف�ق العمل بمقول�ة بليغة تقول إن املنحوت�ة اآلن »اتخذت مكانها يف 
هذه املساحة وستظل هنا لألبد، لن تستطيع رؤيتها، ولكنها موجودة، 
فه�ي تتكون من الهواء والروح«. يف الص�ورة املرفقة مع املوضوع نرى 
عىل األرض يف الس�احة مربعاً مضيئاً، داخل�ه فراغ، وهنا تقبع منحوتة 
ب�وذا ملن يريد أن يحلق معها عىل س�حب اإلبداع. وحت�ى ال نظلم غاراو 
كثرياً أو نشك يف نواياه، فيجب أن نتذكر الربيطاني الذي باع قوارير من 
ه�واء بريطانيا للمغرتبني عن وطنهم خالل ف�رتة الحجر األوىل. وللحق 
الزجاجات كانت أنيقة املظهر مزينة بملصقات ملونة تحدد نوع الهواء 
الذي يفتقده املغرتب، ف�إذا كان يفتقد رائحة القطارات فهناك قارورة 
مليئة حتى التخمة بهواء مس�تخلص من محطات قطارات األنفاق، أما 
إذا كان الطع�ام يل�ح بقوة عىل ب�ال املغرتب فال يج�ب أن يذهب بعيداً، 
فالرشكة أيضاً وفرت قارورة هواء بنكهة الوجبة األش�هر يف بريطانيا، 

وهي »فيش آند تشيبس«.

صيانـة عـارض يف الكابل الضوئـي مسـار )الرطبة - 160 كم( جنـوب غـرب االنبار 
واعادة اخلدمة للكابل الصويت الرئييس املغذي ملجمع الدوائر احلكومية يف النجف

املوانئ حتتفي بكوكبة من منسوبيها بمناسبة خترجهم
 من أكاديمية اخلليج العريب

تس�تمر امل�الكات املختص�ة يف مديري�ة االتص�االت 
واملعلوماتي�ة يف محافظ�ة األنب�ار بمتابع�ة وصيانة 
العوارض التي تحصل يف شبكة الكابل الضوئي ضمن 
الرقعة الجغرافي�ة التابعة للمديرية، وبما يس�هم يف 
تقدي�م خدمة انرتنت ذات اس�تقرارية وجودة عالية، 
ويف هذا الصدد اش�ارت املهندس�ة س�هيلة اسماعيل 
القي�يس مدي�ر املديري�ة إىل قي�ام امل�الكات املختصة 
بصيان�ة ع�ارض حص�ل يف الكاب�ل الضوئي مس�ار 
)الرطب�ة - 160 ك�م( جنوب غ�رب محافظة األنبار. 
وقالت القييس » لقد إستجابة مالكات شعبة الرتاسل 
التابع�ة للمديرية للمكامل�ة الهاتفية م�ن قبل مركز 
االرشاف والسيطرة وقسم تراسل املعلومات يف ديوان 
الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية، وتحركت عىل 
الفور واس�تطاعت ان تنج�ز العارض بأقىص رسعة، 
كون ان املس�ار يمثل رابط دويل ينقل سعات االنرتنت 
القادم�ة م�ن دول الج�وار«. م�ن جانب آخ�ر قامت 
م�الكات ش�عبة صيانة الكاب�ل النح�ايس يف مديرية 
االتص�االت واملعلوماتية يف محافظ�ة النجف األرشف 
بصيان�ة ع�ارض يف كابل صوتي س�عة )600 زوج(، 

يغذي عدة دوائر يف مركز املحافظة. 
وق�ال املهن�دس صالح احم�د عباس مدي�ر اتصاالت 

ومعلوماتي�ة النجف الذي تواج�د يف مكان العارض » 
تب�ذل مالكات املديرية أقىص جهودها لتوفري خدمات 
تلبي طموح مواطني املحافظة، موضحاً ان العارض 
حص�ل يف كاب�ل نح�ايس رئييس يغ�ذي دوائ�ر ) مقر 
محافظ�ة النجف - مديرية رشط�ة - جامعة الكوفة 
- دائ�رة الزراع�ة - اعم�ار محافظ�ة النج�ف (، وتم 
اج�راء اعم�ال الصيانة واع�ادة الخدم�ة، مؤكدا عىل 
اتخاذ كافة االجراءت القانونية بحق الجهة املس�ببة 
للع�ارض حفاظاً عىل البنى التحتية للمديرية وخدمة 

للصالح العام«. 

بغداد / املستقبل العراقي
ملوان�ئ  العام�ة  الرشك�ة  احتف�ت 
الع�راق بكوكب�ة م�ن منس�وبيها 
بمناس�بة تخرجه�م م�ن دورت�ي 
املالحي�ة”  الخف�ارة  “ضاب�ط 
“وضابط الخفارة الهندس�ية” من 
أكاديمية الخليج العربي للدراسات 
البحري�ة وجرى الحف�ل عىل قاعة 

الشهيد باسل يف مقر الرشكة.
وق�ال الدكت�ور املهن�دس فرح�ان 
محيس�ن الفرط�ويس مدي�ر ع�ام 
رشكة املوان�ئ خالل كلم�ة القاها 
يف هذه املناس�بة أن رشكتنا عازمة 
الطاق�ات  وتدري�ب  تأهي�ل  ع�ىل 

الش�بابية لتكون قادرة عىل دفع عجل�ة التقدم يف كل 
مفاصل الرشكة.

واض�اف الفرطويس س�تكون هن�اك دورات تدريبية 
جديدة داخل وخارج القطر ملنسوبي رشكتنا يف االيام 
القادمة لتواكب التطور والحداثة لتكون مس�تعدة يف 

القيام عىل واجباتها بطرق جديدة وحديثة.
ويذك�ر ان 74 طال�ب تخ�رج م�ن أكاديمي�ة الخليج 

العرب�ي للدراس�ات البحرية بدورتي ضاب�ط الخفارة 
الهندس�ية وضاب�ط الخف�ارة املالحية بمدة دراس�ية 
تج�اوزت 8 أش�هر تلق�ى بها الط�الب كاف�ة العلوم 
البحري�ة والهندس�ية والعم�ل امليداني ع�ىل الوحدات 

البحرية.
اختت�م الحف�ل بتكريم املتفوقني واألوائ�ل عىل الدورة 
ب�دروع النج�اح والتميز م�ن قبل مدير ع�ام الرشكة 

ورؤساء االقسام املعنية.

بيعت ماسة بقيمة 12.3 مليون دوالر، لتصبح أول جوهرة يف العالم تباع 
بالعمالت الرقمية.

ووفق�ا لش�بكة »يس إن إن« االخباري�ة، فقد بيعت املاس�ة الت�ي أُطلق 
عليها اس�م »The Key 10138«، والت�ي يبلغ وزنها 101 قرياط، يف مزاد 
»س�وذبيز«، يوم الجمعة املايض، بع�د أن أعلن بائع املزاد أنه يقبل الدفع 

بعملة البيتكوين واإليثريوم.
وبحس�ب الش�بكة، تنتمي املاس�ة، من عيار 101 ق�رياط، إىل فئة اللون 

»D«، والذي يصنف أعىل درجة لألملاس األبيض.
م�ن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة »س�وذبيز« للمجوهرات يف 
آس�يا، وينه�او يو، أن عمليات ال�رشاء بالعمالت الرقمي�ة جذبت عمالء 

جدد.
وأشار يو إىل أن الجوهرة هي ثاني أكرب ماسة تتخذ شكل كمثرى تطرح 

يف السوق. 

تعرف عىل أول جوهرة تباع بالعمالت 
الرقمية يف العالـم

ش�هدت العاصمة بغ�داد، ركضة 
بغداد الس�الم الت�ي إقامتها خلية 
اإلع�الم األمن�ي ووزارة الداخلي�ة 
بالتع�اون م�ع قي�ادة العملي�ات 
املشرتكة ووزارة الشباب والرياضة 
الري�ايض،  الرشط�ة  ون�ادي 
ام�س األحد، بمش�اركة واس�عة 
األم�ن  ورج�ال  الرياضي�ني  م�ن 
واملواطنني وعدد من الشخصيات. 
وق�د حرض ه�ذه الفعالي�ة نخبة 
من رواد الس�احة وامليدان وس�ط 
أج�واء تبع�ث األم�ل واالطمئنان 
وهي تحمل رسالة سالم اىل العالم 
أجمع، لقطع مس�افة 1500 مرت 
يف شوارع العاصمة. املشاركون يف 
هذه الركضة عربوا عن ش�كرهم 
وامتنانه�م للقائم�ني ع�ىل ه�ذه 
الخطوة، متمنني دوام االس�تقرار 
يف رب�وع ه�ذا الوط�ن، وان تكون 
هن�اك فعالي�ات مش�ابهة لحدث 
اليوم لكونه يحمل رس�ائل عديدة 
ع�ن ان بغ�داد تعرف لغ�ة واحدة 

هي لغة املحبة.

إقامتها خلية اإلعالم األمين ووزارة الداخلية

قلعة األسود.. حتتضن ركضة بغداد السالم لرتسل 
رسالة حمبة للعالـم أمجع

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

باحثون: تدخني السجائر االلكرتونية يدمر الرئتني
اك�د باحث�ون يف عل�م االم�راض واالوبئ�ة، 
إن التع�رض طوي�ل األم�د ألبخرة الس�جائر 
اإللكرتونية يؤدي إىل تدمري أنسجة الرئة لدى 

املدخنني.
الف�ران  ع�ىل  دراس�ة  الباحث�ون  واج�رى 
املختربي�ة ملعرف�ة كيفي�ة تأثري استنش�اق 

األبخرة يف الرئتني.
وقال احد الباحثني، »قمنا بتقسيم القوارض 
إىل ث�الث مجموع�ات، مجموع�ة للمراقب�ة، 
مجموعة معرضة ألبخرة خليط تدخني خايل 
من النيكوتني، ومجموعة درسنا عليها تأثري 
أبخرة خليط مش�ابه، ولكن مع محتوى من 
النيكوتني برتكيز ستة مليغرام لكل مليلرت«.

ووفًق�ا ل�ه، بع�د 40 يوًم�ا، حدث�ت تغريات 
كيميائي�ة حيوي�ة يف الفران - زاد مس�توى 
نش�اط م�ا يس�مى بالربوتين�ات الش�بيهة 
بالرتيبس�ني )اإلنزيمات التي تكرس جزيئات 

الربوت�ني( بش�كل كبري، مم�ا أدى إىل حدوث 
عملية تدمري الرئة وبدأت بروتينات األنسجة.
وأض�اف ، ان »ه�ذا يرج�ع إىل زيادة نش�اط 
الخالي�ا البلعمي�ة، واإليالتاز الت�ي تفرزها، 
والربوتينات الشبيهة بالرتيبسني، وانخفاض 

نشاط الربوتينات املثبطة«.
وأوض�ح قائ�اًل، »ع�ادًة ما تك�ون املثبطات 

مس�ؤولة عن حماية األنس�جة م�ن التأثري 
املدم�ر املحتم�ل لبع�ض اإلنزيم�ات، ولك�ن 
ال��  ألبخ�رة  املنتظ�م  االستنش�اق  بس�بب 

vaping، تتعطل هذه اآللية«.
خالئ�ط  ت�زال  ال  البح�ث،  لنتائ�ج  ووفًق�ا 
النيكوت�ني لها تأثري أكثر حدة عىل الجس�م، 
وه�و م�ا تؤك�ده زي�ادة مس�توى نش�اط 
الش�بيهة بالرتيبس�ني بنس�بة  الربوتين�ات 
تق�ارب 50٪ أكثر من تأثري نظائرها الخالية 
من النيكوتني. ومع ذلك، فإن أبخرة السجائر 
اإللكرتونية الخالية من النيكوتني تؤدي أيًضا 

إىل انخفاض كبري يف عوامل حماية الرئة.
يف  خاًص�ا  دوًرا  الح�رة  الج�ذور  وتلع�ب 
إلحاق الرضر بالجس�م ع�ن طريق التدخني 
اإللكرتوني – الفيبينغ، وهي جزيئات شديدة 
التفاعل تدمر الهياكل الخلوية، مما يؤدي إىل 

إطالق الربوتينات.

أح�د  الفضائ�ي  هاب�ل  تلس�كوب  يع�د 
اإلنج�ازات العظيم�ة يف العل�وم الحديث�ة، 
حي�ث يتمت�ع بمهن�ة ألكثر م�ن 30 عاًما 
تضمن�ت إجراء قياس�ات أحدث�ت ثورة يف 
طريق�ة تفكري علماء الكونيات يف توس�ع 

الك�ون - ناهي�ك ع�ن إنت�اج بع�ض أكثر 
الصور املذهلة للفضاء شاهدته حتى اآلن، 
لكن األجه�زة يف ه������اب�ل تتطور منذ 
س�نوات، حيث تم تصميم وبناء جزء كبري 
منه�ا يف الثمانينيات، تم إجراء الع����ديد 

م�ن الرتقي�ات واإلصالح�ات ع�ىل م�دى 
عق�ود، ولك�ن ث����ب�ت صعوب�ة إصالح 
بعض املش�كالت الح�����ديث�ة يف أجهزة 
التلس�كوب وذل�ك وفق�ا مل�ا نقل�ه موقع 
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توقعات بعودة تلسكوب هابل للعمل األسبوع املقبل

هتنئة
وبأسم  بأسمي  أتقدم 
م�نت�س�بي  ج�م�يع 

امل�ستقبل  م�ؤسس��ة 
والنرش  للصحافة  العراق�ي 

)جريدة املستقبل العراقي و وكالة أنباء 
املستقبل ( بأجمل التهاني والتربيكات 
لالخ العزيز مستش�ار املؤسسة السيد 
) س�لمان ال�رشع ( بمناس�بة زواجه 
متمنياً له الحياة السعيدة املديدة ودوام 

االفراح . زواجاً ميموناً مباركاً.
على الدراجي

 رئيس مجلس االدارة


