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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، 
وال مرياث كاألدب العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الصحة تعلق عىل الرتاجع 
البسيط يف إصابات »كورونا«: 

نخشى موجة رابعة
ص2

الناطق باسم القائد العام يعلن اعتقال »أبو جراح« منشد تنظيم »داعـش«
وزارة الدفـاع تفتـح بـاب التقديـم عـلـى الـدورة )112( كليـة عسكريـة

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات، ان 10 ترشي�ن 
أن  أك�دت  املقب�ل موع�د حتم�ي، وفيم�ا  األول 
ورق�ة االقرتاع عىل وش�ك االكتم�ال، مددت فرتة 
التقديم ل�«موظفي االقرتاع« ملّدة أس�بوع، فيما 
أعلنت اللجنة األمنية توس�ع نطاق تأمني املراكز 

االنتخابية.
 وذك�ر بيان للمفوضية تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه »تس�عى مفوضية االنتخابات سعياً 
حثيثاً لاللت�زام بالتوقيت�ات الزمني�ة املحددة يف 
الج�دول العملياتي إلجراء االنتخابات يف موعدها 
املق�رر، إذ يؤّكد مجلس املفّوضني أّن يوم العارش 
م�ن ش�هر ترشي�ن األول املقب�ل موع�د حتم�ي 

لالقرتاع العام«. 
وأضاف »رشعت املفوضية بعملية طباعة أوراق 
االقرتاع للتصوي�ت العام والخ�اص، وهي حالياً 
يف مرحل�ة اإلنج�از األخ�رة، فضاًل ع�ن طباعة 
بوس�رتات تعريفي�ة للتصوي�ت الع�ام والدلي�ل 
اإلرشادي للتصويت الخاّص والالتي تحتوي عىل 
بيانات ورقة االقرتاع املتضمنة جميع املرّش�حني 
املص�ّدق ع�ىل أس�مائهم وأرقامه�م االنتخابي�ة 
التسلس�لية والش�عار أو الص�ورة الخاّصة بهم؛ 
ليتمّك�ن الناخب بموجبها االس�تدالل عىل اس�م 

مرشحه لالنتخابات النيابية ورقمه«. 
وأشار البيان اىل انه »ضمن الخّطة االسرتاتيجية 
التنظيمية للعملية االنتخابية تس�ّلمت مفّوضية 
االنتخابات مليونني و300 الف بطاقة بايومرتية 
للناخب�ني الذي�ن أج�روا عملي�ة التحديث خالل 

مرحلة التحديث املنرصمة.
التفاصيل ص2

موعد االنتخابات »حتمي«: ورقة االقرتاع جاهزة
اللجنة األمنية توسع نطاق تأمني املراكز االنتخابية.. واملفوضية متدد فرتة التقديم لـ »موظفي االقرتاع« حمافظ البرصة:

 استلمنا 349 مليـار من املخصصـات 
االستثامرية لتمويل املشاريع

وزارة النفط تعلن 
عـن »احصـائيـة أوليـة« للكميـات 

املصدرة وااليرادات لتموز 

بالتفاصيل.. قرارات جديدة 
من التعليم ختص الرسوب والعبور 

ومنح )5( درجات

ص3

ص3

ص3

األمم املتحدة حتذر من جماعات يف 23 بؤرة بينها دول عربية
الدفاع الربملانية تكشف مصري مَحلة الشهادات يف الوزارات األمنّية

جملس القضاء يصدر توجيهًا بشأن شكاوى النساء املرشحات لالنتخابات
مفوضية حقوق اإلنسان حتذر من »حاالت التعذيب« يف السجون ومراكز التحقيق

رئيس الوزراء ورؤساء أحزاب يوجهون رسالة 
للمنسحبني من االنتخابات: عودوا عن قراركم

ص2

ص2

ص2 ص3 ص3

الصحة تعلـن
 وصـول »أكــبـر وجــبــة« 

من لقاح »فايزر«

بعد زيادة رأس ماله..
 صنـدوق اإلسكـان يـدعـو 

للتقديم عىل القروض 

الرافدين: قروض 50 مليون 
دينار للبناء والرتميم للموظفني 

من دون كفيل

       بغداد / المستقبل العراقي

رّجح تقرير جديد صادر عن األمم املتحدة أن تؤّدي النزاعات 
والظروف املناخي�ة املتطرفة والصدم�ات االقتصادية، إىل 
ارتفاع مس�تويات انعدام األم�ن الغذائي الحاد يف 23 بؤرة 

ساخنة للجوع يف العالم.
وح�ول األس�باب، يتوق�ع التقري�ر أن ت�ؤّدي النزاع�ات 
والتداعي�ات االقتصادي�ة لجائحة »كورون�ا« وأزمة املناخ 
إىل ارتفاع مس�تويات انعدام األمن الغذائ�ي الحاد يف هذه 
الب�ؤر، خالل األش�هر األربعة املقبلة، مع اس�تمرار تفاقم 

انعدام األمن الغذائي الحاد من حيث الحجم والشدة.

ومن هذه املناطق ال� 23 املحددة يف التقرير: لبنان وسوريا 
واليمن وإثيوبيا وأفغانس�تان وأنغوال وجمهورية أفريقيا 

الوسطى.
وبحس�ب التقرير العاملي ملكافحة األزم�ات الغذائية، فإن 
ع�ام 2020 ش�هد مواجه�ة 155 مليون ش�خص النعدام 
األمن الغذائي الحاد يف أوقات األزمات، ومس�تويات أس�وأ 

حتى يف 55 دولة.
وكان�ت الوكالت�ان األمميت�ان، - منظم�ة األم�م املتحدة 
للزراع�ة واألغذية »الف�او«، وبرنامج األغذي�ة العاملي، قد 
حّذرتا من أن 41 مليون شخص معرّضون لخطر املجاعة 

ما لم يتلّقوا مساعدات غذائية ومعيشية فورّية.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد عدد من رؤس�اء القوى واألحزاب 
الوطنية العراقي�ة اجتماعاً يف القص�ر 
الحكوم�ي ببغ�داد بدعوة م�ن رئيس 
مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي ، 
وبحضور رئي�س الجمهورية الدكتور 
بره�م صالح، ورئي�س مجلس النواب 

السيد محمد الحلبويس . 
واس�تعرض الكاظمي خالل االجتماع 
نتائج الحوار االسرتاتيجي مع الواليات 
إىل  األخ�رة  زيارت�ه  خ�الل  املتح�دة 
واشنطن، وما تضمنه البيان الختامي 

املشرتك للحوار االسرتاتيجي. 
وقال رئي�س مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي: إن نتائ�ج ج�والت الحوار 
االس�رتاتيجي م�ع الوالي�ات املتح�دة 
خلصت إىل عدم وجود القوات القتالية 
يف الع�راق نهائياً يف نهاية العام الحايل، 
وأن تتح�ول العالق�ة ب�ني الجانبني إىل 
عالق�ة خاص�ة بالتدري�ب، والتع�اون 
األمن�ي، واالس�تخباري فق�ط؛ وبهذا 
املعن�ى فإن�ه يف )31 كان�ون األول من 
العام 2021( س�يعود الع�راق بعالقته 
مع الواليات املتح�دة إىل ما قبل الطلب 
الرس�مي بق�دوم هذه الق�وات يف عام 

2014، والع�ودة إىل الصيغ�ة الطبيعية 
للعالق�ة الت�ي ص�وّت عليه�ا مجلس 
النواب العراقي وأُقرت باسم )اتفاقية 

اإلطار االسرتاتيجي(. 
وأك�د املجتمع�ون تأييد نتائ�ج الحوار 
والنقاط التي وردت يف البيان املشرتك، 
وفيم�ا يتعل�ق بالعالق�ة األمني�ة بني 
الجانبني، وانتقال العالقة إىل املشورة، 
االس�تخباري،  والتع�اون  والتدري�ب، 
وع�دم وج�ود ق�وات قتالي�ة بحل�ول 
نهاية العام الحايل أكد املجتمعون أنها 
تنسجم مع الثوابت الوطنية العراقية، 
وم�ع مقتضي�ات الس�يادة الوطني�ة، 

واألمن القومي، ومحاربة اإلرهاب. 
ورّح�ب املجتمعون بتكري�س التعاون 
عىل األصعدة )السياسية، واالقتصادية، 
والثقافي�ة، والصحي�ة، والتعليمي�ة(، 
وغرها بني جمهورية العراق والواليات 
املتحدة األمركية، وبما يضمن عالقات 
وطيدة ومثمرة بني البلدين الصديقني، 

وبما يخدم مصالح العراق.
 وع�ىل أس�اس ذل�ك أش�اد املجتمعون 
العراق�ي  والوف�د  الحكوم�ة  بجه�ود 
املف�اوض عىل كّل األصع�دة يف تحقيق 

هذا االتفاق.
التفاصيل ص2

ص11

»أزميت« و »ماربيال«
 جتهزان منتخبنا الوطني 

للتصفيات املونديالية

ص2
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الرافدين: قروض 50 مليون دينار للبناء والرتميم للموظفني من دون كفيل
أعل���ن مص����رف 
الرافدين، أمس األحد، 
ان قروض 50 مليون 
والرتميم  للبناء  دينار 
للموظف�ن س�تكون 

من دون كفيل.
بي�ان مقتصب  وذكر 
تل���ق�ت  للم�رف 
ال���عراقي  املستقبل 
نس�خة من�ه ان هذه 
تك�ون  الق����روض 
املاس�رت  »بضمان�ة 

كارد« للموظفن.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت مفوضي�ة االنتخابات، ان 10 ترشين 
األول املقب�ل موع�د حتمي، وفيم�ا أكدت أن 
ورق�ة االقرتاع عىل وش�ك االكتم�ال، مددت 
ف�رتة التقدي�م ل�«موظف�ي االق�رتاع« مل�ّدة 
أس�بوع، فيما أعلنت اللجنة األمنية توس�ع 

نطاق تأمن املراكز االنتخابية.
 وذك�ر بي�ان للمفوضي�ة تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه »تس�عى مفوضي�ة 
االنتخابات س�عياً حثيثاً لاللتزام بالتوقيتات 
الزمنية املحددة يف الجدول العملياتي إلجراء 
االنتخابات يف موعدها املقرر، إذ يؤّكد مجلس 
املفوّض�ن أّن يوم العارش من ش�هر ترشين 

األول املقبل موعد حتمي لالقرتاع العام«. 
وأض�اف »رشعت املفوضي�ة بعملية طباعة 
أوراق االق�رتاع للتصوي�ت الع�ام والخاص، 
وهي حالياً يف مرحلة اإلنجاز األخرية، فضاًل 
ع�ن طباعة بوس�رتات تعريفي�ة للتصويت 
الع�ام والدليل اإلرش�ادي للتصويت الخاّص 
والالت�ي تحت�وي عىل بيانات ورق�ة االقرتاع 
املتضمن�ة جمي�ع املرّش�حن املص�ّدق عىل 
أس�مائهم وأرقامهم االنتخابية التسلس�لية 
والش�عار أو الصورة الخاّص�ة بهم؛ ليتمّكن 
اس�م  ع�ىل  االس�تدالل  بموجبه�ا  الناخ�ب 

مرشحه لالنتخابات النيابية ورقمه«. 
وأش�ار البي�ان اىل ان�ه »ضم�ن الخّط�ة االس�رتاتيجية 
مفوّضي�ة  تس�لّمت  االنتخابي�ة  للعملي�ة  التنظيمي�ة 
بايومرتي�ة  ال�ف بطاق�ة  االنتخاب�ات مليون�ن و300 
للناخب�ن الذين أج�روا عملي�ة التحديث خ�الل مرحلة 

التحديث املنرمة، ومن ضمنهم املواليد الُجدد )2001، 
2002، 2003(، إذ ُوزِّعت عىل جميع مكاتب املحافظات 
االنتخابية بالتنسيق مع اللجنة األمنية العليا لالنتخابات 
بعد إجراء عملية الفحص والتدقيق عىل جميع البطاقات؛ 
للتأّكد من س�المتها ومطابقتها للمواصفات الفنية من 
اللجان املختّصة استعداًدا لتوزيعها عىل مراكز التسجيل 

والفرق الجّوالة التابعة إليها لتسليمها للناخبن. 
ودعت مفوضية االنتخابات »الناخبن جميًعا التوّجه إىل 
مراكز التسجيل القريبة من محّل سكنهم؛ لغرض تسلّم 

بطاقاتهم البايومرتية ابتداًء من تأريخ 2021/8/5«.
من جانبه�ا، أعلنت اللجن�ة األمنية العلي�ا لالنتخابات، 
توس�يع نطاق تأمن املراك�ز االنتخابية. وق�ال الناطق 

العطي�ة  غال�ب  العمي�د  اللجن�ة  باس�م 
»االس�تعدادات االمني�ة والخط�ط لتأم�ن 
االنتخاب�ات أنجزت بش�كل كام�ل والقوات 
األمنية واألجهزة املختصة وضعت خططها 
بش�أن املناط�ق الت�ي تتع�رض العت�داءات 

داعشية كدياىل وصالح الدين«. 
وأضاف ان »القوات األمنية ستوس�ع نطاق 
تأمن املراكز االنتخابية وهي وضعت خطة 
محكم�ة لتأم�ن كاف�ة املراك�ز االنتخابية 
واملرش�حن«.  وكانت اللجن�ة األمنية العليا 
لالنتخابات قررت، األربع�اء املايض، »إعداد 
خطة من أجل القيام بممارسات أمنية عند 
القيام بعملي�ات محاكاة انتخابية وبصورة 
مس�تمرة لحن موعد اجراءه�ا يف موعدها 
املق�رر يف ترشي�ن األول، لتش�خيص الخلل 

واألخطاء بغية معالجتها«.
إىل ذل�ك، أعلن�ت املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات تمديد ف�رتة التقديم عىل العمل 

كموظف اقرتاع ملدة 7 أيام.
وق�ال املفوضي�ة، يف بي�ان رس�مي تلق�ت 
املستقبل العراقي نس�خة منه، إنه »إلتاحة 
الفرصة للراغبن بالعم�ل كموظفي اقرتاع 
لي�وم واح�د، تم�دد مفوضي�ة االنتخاب�ات 
محافظ�ات  عم�وم  يف  التقدي�م  ف�رتة 
آب   2 م�ن  إبت�داًء  أي�ام   7 ومل�دة  الع�راق 
2021«. ودع�ت الراغب�ن بالتقدي�م للدخ�ول إىل الرابط 
املوق�ع  يف  املوج�ود   37.98.225.237:9999//:http
االلكرتوني الرس�مي للمفوضي�ة )www.ihec.iq( مللء 
االستمارة االلكرتونية وس�حبها ورقياً وتسليمها إىل أي 

مركز تسجيل مع املستمسكات الثبوتية للمتقدم.

اللجنة األمنية توسع نطاق تأمني املراكز االنتخابية.. واملفوضية متدد فرتة التقديم لـ »موظفي االقرتاع«

موعد االنتخابات »حتمي«: ورقة االقرتاع جاهزة

العدد )2421(   2     آب    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د عدد من رؤس�اء الق�وى واألحزاب 
الوطني�ة العراقي�ة اجتماع�اً يف القص�ر 
الحكوم�ي ببغ�داد بدع�وة م�ن رئي�س 
مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي ، 
وبحض�ور رئي�س الجمهوري�ة الدكتور 
بره�م صال�ح، ورئي�س مجل�س النواب 

السيد محمد الحلبويس . 
واس�تعرض الكاظم�ي خ�الل االجتماع 
نتائج الحوار االس�رتاتيجي مع الواليات 
املتحدة خالل زيارته األخرية إىل واشنطن، 
وم�ا تضمن�ه البي�ان الختامي املش�رتك 

للحوار االسرتاتيجي. 
وق�ال رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى 

الح�وار  ج�والت  نتائ�ج  إن  الكاظم�ي: 
االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة خلصت 
إىل عدم وجود الق�وات القتالية يف العراق 
نهائي�اً يف نهاية العام الحايل، وأن تتحول 
العالق�ة ب�ن الجانب�ن إىل عالقة خاصة 
بالتدريب، والتعاون األمني، واالستخباري 
فق�ط؛ وبهذا املعنى فإن�ه يف )31 كانون 
األول م�ن الع�ام 2021( س�يعود العراق 
بعالقت�ه مع الواليات املتح�دة إىل ما قبل 
الطلب الرس�مي بقدوم ه�ذه القوات يف 
عام 2014، والعودة إىل الصيغة الطبيعية 
للعالقة التي صوّت عليها مجلس النواب 
العراق�ي وأُق�رت باس�م )اتفاقية اإلطار 

االسرتاتيجي(. 
وأك�د املجتمع�ون تأيي�د نتائ�ج الحوار 

والنق�اط التي وردت يف البيان املش�رتك، 
ب�ن  األمني�ة  بالعالق�ة  يتعل�ق  وفيم�ا 
الجانب�ن، وانتقال العالقة إىل املش�ورة، 
والتدريب، والتعاون االس�تخباري، وعدم 
وجود ق�وات قتالية بحل�ول نهاية العام 
الح�ايل أك�د املجتمع�ون أنه�ا تنس�جم 
م�ع الثواب�ت الوطني�ة العراقي�ة، وم�ع 
مقتضي�ات الس�يادة الوطني�ة، واألم�ن 

القومي، ومحاربة اإلرهاب. 
ورّح�ب املجتمع�ون بتكري�س التع�اون 
عىل األصعدة )السياس�ية، واالقتصادية، 
والتعليمي�ة(،  والصحي�ة،  والثقافي�ة، 
وغريها بن جمهوري�ة العراق والواليات 
املتحدة األمريكية، وبم�ا يضمن عالقات 
وطي�دة ومثمرة بن البلدي�ن الصديقن، 

وبما يخدم مصالح العراق.
 وعىل أساس ذلك أشاد املجتمعون بجهود 
الحكوم�ة والوفد العراق�ي املفاوض عىل 
كّل األصع�دة يف تحقي�ق ه�ذا االتف�اق، 
مؤكدين الحرص عىل االلتزام بمخرجاته، 
وضم�ان تطبيقه ع�ىل وفق الس�ياقات 

والتوقيتات الزمنية الواردة فيه. 
املجتمع�ون  ناق�ش  آخ�ر  إط�ار  ويف 
االس�تعدادات الحالية لالنتخابات وأكدوا 
التزامهم بالتوقيتات الزمنية التي وضعت 
للعملية االنتخابي�ة يف )10 ترشين األول 
2021(، وااللت�زام باملعاي�ري والضواب�ط 

التي أُقرت إلنجاح العملية االنتخابية. 
ودعا املجتمع�ون الحكومة إىل توفري كّل 
مس�تلزمات األمن االنتخابي، وكل الدعم 

إىل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات؛ 
وضم�ان  االنتخابي�ة  العملي�ة  إلنج�اح 

نزاهتها. 
ودع�ا املجتمع�ون يف هذا الص�دد القوى 
السياسية التي أعلنت خالل املدة املاضية 
عدم املش�اركة يف العملية االنتخابية ألي 
س�بب كان إىل الع�ودة ع�ن ه�ذا القرار، 
والب�دء بحوار رصي�ح؛ لتحصن العملية 
االنتخابي�ة، وتحص�ن الديمقراطي�ة يف 

البلد. 
وقد أكد املجتمعون عىل أن مش�اركة كل 
األطراف السياسية يف العملية االنتخابية 
يمث�ل خي�اراً وطني�اً س�ليماً، ويحق�ق 
الغايات املرجوة لخدمة شعبنا، وتحقيق 

تطلعاته املرشوعة.

رئيس الوزراء ورؤساء أحزاب يوجهون رسالة للمنسحبني من االنتخابات: عودوا عن قراركم
الكاظمي يؤكد للفاعلني عودة العالقات العراقية األمريكية إىل »اإلطار االسرتاتيجي«

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الصح�ة، أمس األحد، 
أن الرتاج�ع »البس�يط« يف إصابات 
ف�ريوس كورونا يف الع�راق مؤخراً 
ال تعني »مغ�ادرة« مرحلة الخطر، 
فيم�ا أش�ارت إىل احتمالية تعرض 

العراق ملوجة وبائية رابعة.
وقال�ت رب�ى ف�الح حس�ن، عضو 
الفري�ق الطب�ي اإلعالم�ي ل�وزارة 
الصح�ة، يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، »نسجل اليوم 
زيادة باعداد الوفيات، وهذا الرتاجع 
البسيط باالصابات، حيث انه مازال 
يف تزايد والنستند عليه، الننا مازلنا 
يف مرحل�ة الخط�ر ل�م نتعداه�ا«، 
مح�ذرة م�ن أن »الوض�ع الوبائي 
خط�ري والنظ�ام الصح�ي أصب�ح 
مه�دداً بالخط�ر يف حال اس�تمرار 
عدم االلتزام باالجراءات الوقائية«. 
الكمام�ة  »لب�س  أن  وأضاف�ت 
أصب�ح ش�به مع�دوم يف الش�ارع 
التجمعات  و)اس�تمرار(  العراق�ي 
الكبرية واملناس�بات وعدم االكرتاث 
الوقائية  واالج�راءات  بالتعليم�ات 
ع�ىل الرغ�م م�ن تحذي�رات وزارة 
الصح�ة يف جميع بياناتها من مدى 

خط�ورة الوض�ع الوبائ�ي وامتالء 
الحرج�ة  املستش�فيات بالح�االت 
والش�ديدة واس�تمرار عدم االلتزام  
والزيادة الكبرية باع�داد االصابات 
تف�وق  ان  ممك�ن  وبتضاع�ف، 
)اإلصاب�ات( الق�درة االس�تيعابية 
وانه�اك  الصحي�ة  للمؤسس�ات 

الكوادر الطبية والصحية«.
وتابعت ف�الح أنه »م�ن املمكن ان 
تتع�رض البالد ملوج�ة اخرى رابعة 
كم�ا حدث يف بع�ض بل�دان العالم 
الت�ي بالفعل دخل�ت بموجة رابعة 
داعي�ًة  س�ابقتها«،  م�ن  اخط�ر 
الجمي�ع إىل »االلت�زام باالج�راءات 
الوقائية والتس�جيل ع�ىل املنصات 
االلكرتونية، وان تعذر ذلك فمراجعة 
اق�رب منف�ذ تلقيحي لغ�رض اخذ 
اللقاح حي�ث ان اللقاحات متوفرة 
وبكميات كافية يف املنافذ التلقيحية 

يف بغداد وجميع املحافظات«.
ويف أح�دث موق�ف وبائ�ي، أعلنت 
س�ابق  وق�ت  يف  الصح�ة،  وزارة 
من الي�وم، تس�جيل 9394 إصابة 
و77  كورون�ا،  بف�ريوس  جدي�دة 
وفاة ناجمة عنه، يف عموم العراق، 
خالل الس�اعات األرب�ع والعرشين 

املاضية.

الصحة تعلق عىل الرتاجع البسيط يف إصابات 
»كورونا«: نخشى موجة رابعة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع، فت�ح التقديم عىل 
ال�دورة )112( كلية عس�كرية لخريجي 
الدراس�ة اإلعدادي�ة بفروعه�ا )العلم�ي 
والصناعة(.وذكرت  والتج�اري  واألدب�ي 
ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انها تدعو خريجي الدراس�ة 
واألدب�ي  )العلم�ي  بفروعه�ا  اإلعدادي�ة 
والتجاري والصناع�ة( الراغبن بالتطوع 
عىل مالك وزارة الدفاع للدورة )112( كلية 
عس�كرية، إىل تقديم طلباتهم اعتباراً من 
يوم األحد 1 آب 2021 لغاية يوم الخميس 

5 آب 2021، عرب املوقع االلكرتوني لوزارة 
الدف�اع )www.mod.mil.iq( م�ن خ�الل 
م�لء االس�تمارة الخاص�ة بالتقديم من 

خالل الرابط أدناه:
/mod.mil.iq.https://college1

واضافت، ان رشوط التقديم كالتايل:
1. أن يكون املتقدم عراقي الجنس�ية من 

أب عراقي وأم عراقية.
2. أن ال يقل عمر املتقدم ع�ن )18( سن�ة 

وال يزيد عن )22( سنة للمدنين.
3.  أن ال يق�ل عم�ر املتق�دم ع��ن )18( 
سن�ة وال يزيد عن )24( سنة للعسكرين 
مم�ن أمض�وا ث�الث س�نوات يف الخدم�ة 

بصورة حسنة.
4. أن يك����ون املتق�دم م�ن خريج�ي 
العلم�ي  بفرعيه�ا  اإلعدادي�ة  الدراس�ة 

واألدبي وبمعدل )70%( فما فوق.
5. أن يك����ون املتق�دم م�ن خريج�ي 
الدراس�ة اإلعدادي�ة بفرعيه�ا التج�اري 
والصناعة لألقس�ام )س�يارات، كهرباء، 
الكرتونك، س�يطرة( وبمعدل )80%( فما 

فوق.
 6. غ�ري مفص�ول آو منس�حب م�ن اي 
دورة م�ن ال�دورات املفتوح�ة يف الكليات 
العس�كرية آو فاش�ل يف الدراس�ة فيه�ا 
آو مرتك�ب جريم�ة الغي�اب آو اله�روب 

م�ن الجيش. 7. ال يقل ط�ول املتقدم عن 
)165( مائة وخمسة وستن سنتيمرتا.

مالحظات:
1.تهمل جميع االس�تمارات املتكررة كما 
تهمل استمارات املتقدمن الذين ال تنطبق 

عليهم الضوابط املطلوبة.
اإلع�الن ع�ن ج�دول مواعي�د  2.س�يتم 
الفح�ص الطبي واالختبارات التنافس�ية 
بعد انتهاء مدة التقديم. 3.س�يحدد موعد 
لخريج�ي  الحق�ًا  اإللكرتون�ي  التقدي�م 
الدراسة االعدادية للعام الدرايس )2020-

النهائي�ة  النتائ�ج  ص�دور  بع�د   )2021
لالمتحانات.

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت مفوضي�ة حق�وق اإلنس�ان يف 
العراق، أمس األحد، من »حاالت التعذيب 

يف السجون ومراكز التحقيق«.    
وقالت املفوضية، يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إنه »نع�رب عن 
بال�غ أس�فها، لتك�رار ح�االت التعذيب 
واالنته�اكات ال�ال إنس�انية يف مواق�ف 
االحتجاز والس�جون واثناء التحقيقات، 
ومنه�ا ما م�ؤرش ع�ن حص�ول حالتي 
انته�اك ووف�اة ملوقوف�ن يف محافظ�ة 

البرة«.  
ه�ذه  مث�ل  »تك�رار  أن  وأضاف�ت، 

االنته�اكات، يعطي انطباعاً س�لبياً عن 
س�معة الع�راق محلي�ا ودولي�ا، ويخلق 
حالة من القلق لدى املنظمات االنس�انية 
املعنية، بش�أن اس�تمرار مؤرشات تزايد 
حاالت االنتهاك داخ�ل مواقف االحتجاز 
ويف مراحل التحقيق االويل، إضافة إىل أنه 
يق�وض جهود الع�راق والتزاماته محليا 
ودولي�ا، بما يخ�ص اتفاقي�ة مناهضة 
التعذي�ب وغريه م�ن رضوب املعاملة او 
اوالالانسانيةلس�نة  القاس�ية  العقوب�ة 

  .»1984
الجه�ود  كل  م�ن  »وبالرغ�م  وتابع�ت، 
املبذول�ة من الجان�ب الحكوم�ي او من 
قب�ل املؤسس�ات واملنظمات االنس�انية 

والقانوني�ة، يف مج�ال التوعي�ة وتعزيز 
الحق�وق وع�دم اللج�وء للتعام�ل ال�ال 
إنس�اني بانت�زاع االعرتاف�ات واالعتماد 
عىل الدالئ�ل واالثباتات الجرمية بدال عن 

ذلك«.  
وأش�ارت إىل أن�ه »يف الوق�ت ال�ذي تبدي 
املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان قلقها 
م�ن م�ا ورد ، فإنه�ا تطال�ب الجه�ات 
املعنية باتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية 
ملن�ع تك�رار ذل�ك ومحاس�بة م�ن يثبت 

ارتكابه«.  
وبينت، »كما وتدعو املفوضية لتش�كيل 
لجنة تحقيقية، تضم ممثلن من الجهات 
االمنية املختصة باالضافة لوزارتي العدل 

والصحة ومجلس القضاء األعىل ونقابة 
العراقين، ويك�ون للمفوضية  املحامن 
العليا لحقوق االنس�ان دور مراقب فيها 
، للتحق�ق من هذه االنته�اكات«، مبينة 
أنه »بدورها س�تواصل مفوضية حقوق 
االنس�ان يف العراق، رصده�ا ومتابعتها 
ألوض�اع الس�جون ومواق�ف االحتج�از 
وترس�ل فرقه�ا الرصدي�ة حيثم�ا دعت 

الحاجة«.  
وختم�ت، »وتح�ث املفوضي�ة الجه�ات 
الكفوئ�ن  املحقق�ن  الختي�ار  كاف�ة، 
والنزيه�ن، بم�ا يس�اهم يف الح�د م�ن 
االنته�اكات والتعذي�ب والحف�اظ ع�ىل 

كرامة اإلنسان«.  

كش�ف العضو الب�ارز يف االتحاد الوطني 
أم�س  محم�ود،  س�االر  الكردس�تاني 
األح�د، عن نزوح أكثر م�ن 4 آالف عائلة 
كردي�ة من خانقن خالل االعوام االربعة 
املاضي�ة، من�ذ عمليات »ف�رض األمن يف 
كرك�وك واملناطق املتن�ازع عليها«.وقال 
محم�ود، يف تريح صحفي، إن »4230 
عائلة كردية نزح�ت من قضاء خانقن، 
اىل اقليم كردس�تان خالل االعوام االربعة 
املاضية«، مبين�ا أن »هذه العوائل كانت 
والس�عدية  جل�والء  نواح�ي  يف  تس�كن 
وجبارة قرتبة والق�رى التابعة لها«.ويف 
ترشين األول من العام 2017، س�يطرت 
الق�وات االتحادي�ة عىل مناط�ق يف دياىل 
بينها خانقن، ومناطق من نينوى، وكل 
محافظة كرك�وك، بعد انس�حاب قوات 
البيش�مركة، يف عملي�ات »ف�رض األمن 
يف كرك�وك واملناط�ق املتن�ازع عليه�ا«، 
وذلك وبع�د إجراء كردس�تان اس�تفتاء 
االنفص�ال ع�ن الع�راق، وإرشاك ه�ذه 
املناط�ق به.واضاف محم�ود أن »غياب 
االح�زاب  وانش�غال  وطن�ي  م�رشوع 
الكردي�ة براعتها الجانبي�ة واهمالها 
ألوضاع املواطنن، تس�بب بفقدان االمل 
باملس�تقبل ودف�ع أهايل تل�ك املناطق اىل 
التهج�ري«، معت�ربا أن »اس�تمرار نزوح 
املك�ون الك�ردي م�ن املناط�ق املتنازعة 
س�يحدث كارثة كبرية بالنسبة ملستقبل 

للوجود الكردي يف تلك املناطق«.

وزارة الدفاع تفتح باب التقديم عىل الدورة )112( كلية عسكرية

مفوضية حقوق اإلنسان حتذر من »حاالت التعذيب« يف السجون ومراكز التحقيق

االحتاد يعلن نزوح 4 آالف 
عائلة من دياىل إىل كردستان 

منذ »فرض األمن«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن اللواء يحيى رس�ول الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة، أمس 
األحد، القبض عىل »أبو جراح« الذي ش�غل منصب ما يس�مى ’آمر مفرزة 

عسكرية يف والية الجنوب’.    
وذكر رس�ول يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه »بإرشاف 
مبارش من قبل القائد العام للقوات املسلحة، القى جهاز ُمكافحة اإلرهاب، 
القبض عىل اإلرهابي املُكنى أبو جراح، والذي عمل بمنصب مايس�مى آمر 

مفرزة عسكرية يف والية الجنوب«.  
وأض�اف، أن »اإلرهاب�ي ظهر يف مقاط�ع فيديوية وكان ُينش�د لعصابات 

داع�ش اإلرهابية«.

الناطق باسم القائد العام يعلن اعتقال 
»أبو جراح« منشد تنظيم »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

القض�اء  مجل�س  رئي�س  وج�ه 
األع�ىل فائق زي�دان، أم�س األحد، 
بحر ش�كاوى النساء املرشحات 
لالنتخابات النيابية القادمة إزاء ما 
قد يتعرضن له من إس�اءة بس�بب 
ترش�حهن، لدى مكات�ب املحققن 
القضائين يف مقر محاكم التحقيق، 
القومي  وإشعار مستشارية األمن 

واألمانة العامة ملجلس الوزراء.
وق�ال زي�دان يف إعم�ام وجه�ه إىل 

رئاس�ة االدع�اء الع�ام، ورئاس�ة 
محاكم االستئناف االتحادية كافة، 
إن�ه »بغية تعزي�ز مش�اركة املرأة 
يف االنتخاب�ات الترشيعي�ة القادمة 
وحمايته�ا مم�ا تتع�رض ل�ه من 
إس�اءة بس�بب ذلك تنس�ب حر 
الشكاوى التي تقدم عن تلك الجرائم 
ل�دى مكاتب املحقق�ن القضائين 
يف مق�ر محاكم التحقي�ق، وأن يتم 
إش�عار مستش�ارية األمن القومي 
األمان�ة  يف  امل�رأة  تمك�ن  ودائ�رة 

العامة ملجلس الوزراء بذلك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

حدَّدت لجنة األمن والدفاع النيابية، أمس األحد، مستقبل حملة الشهادات 
يف ال�وزارات األمنية، فيما أش�ارت إىل موع�د انتهاء عمل اللجان املش�كلة 

بشأن ملف حملة الشهادات. 
وق�ال عضو لجنة األمن والدف�اع النيابية عيل الغانمي إن »هناك مطالبات 
كث�رية من قبل منتس�بي وزارتي الداخلي�ة والدفاع من حملة الش�هادات 

لتحويلهم اىل الوزارات املدنية«. 
وأض�اف أن »بعض املنتس�بن بصفة جندي أو رشطي لم يس�مح لهم أن 
يكون�وا ضباطاً ولديهم ش�هادات جامعية، فضالً عن البعض منهم حصل 

عىل الشهادة اثناء الخدمة«. 
وأش�ار اىل أن »هناك الكثري من املنتس�بن يطالبون بتحويلهم اىل الوزارات 
املدين�ة عىل الرغم من أن رواتبهم س�تقل مقارنة بال�وزارات األمنية التي 

تكون عادة أعىل من بقية الوزارات«.  
وب�ن الغانم�ي أن »امللف واج�ه مش�كلة يف وزارة املالية خالل الس�نوات 
املاضية بوصف أن النظام العسكري لديه قانون وترفيعات خاصة تختلف 

عن الوزارات املدنية«. 
وأك�د أن »وزارت�ي الدفاع والداخلية ش�كلت لجان للم�ي بقضية إحالة 
حملة الش�هادات اىل الوزارات املدنية، لكن ذلك يضعف من قدرة املؤسس�ة 
األمني�ة، وخصوصاً وزارة الداخلية لوجود ش�هادات وكفاءات وخربات يف 
ال�وزارة »، مبيناً أن« بعض حملة الش�هادات يرغبون بأن يكونوا بالوزارة 

نفسها ويتحولون اىل االختصاصات املدنية«.   
ولفت إىل أن »األمور تسري نحو تحويلهم ضمن وزاراتهم اىل االختصاصات 
املدنية«، مؤكداً أن »اللجان املش�كلة س�تنهي عملها خالل األش�هر املقبلة 

باعتبارها وضعت ضمن املوازنة وال يمكن ان تتجاوز اىل السنة املقبلة«.

جملس القضاء يصدر توجيهًا بشأن شكاوى 
النساء املرشحات لالنتخابات

الدفاع الربملانية تكشف مصري مَحلة 
الشهادات يف الوزارات األمنّية
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    بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي 10 
ق�رارات من اج�ل معالجة حاالت طلب�ة الجامعات 

بانتهاء العام الدرايس الجاري.
وحصلت املس�تقبل العراقي ع�ى وثائق صادرة من 
دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة يف الوزارة، تنص 
عى » نظرا النتهاء السنة الدراسية ۲۰۲۰/۲۰۲۱ و 
انس�جاما مع توجهات ال�وزارة يف مواكبة الظروف 
التي تس�تجد او تس�تدعي اتخاذ القرارات ولغرض 
من�ح فرصة اكثر ملجال�س الكلي�ات ملعالجة نتائج 
الطلب�ة بالش�كل ال�ذي يضم�ن رصان�ة العملي�ة 
التعليمية س�يما يف ظل الظروف االستثنائية للسنة 
الدراسية ۲۰۲۰/۲۰۲۱ املتمثلة ) بجائحة كورونا ( 
حصل�ت موافقة الوزير عى اعتماد املعالجات اآلتية 
: اوال، تخوي�ل مجال�س الكلي�ات / الجامعات لكل 

منهم�ا، صالحية مجلس الكلية منح )5 درجات ( و 
صالحية مجلس الجامعة منح ) 5درجات ( ملعالجة 
الح�االت الحرج�ة للطلبة وتغيري حال�ة الطالب من 
الرس�وب اىل النجاح او النجاح بالعبور ويشمل ذلك 
كافة الطلبة عى مختلف االنظمة الدراسية ) النظام 

الفصيل / النظام السنوي/ نظام املقررات( .
وتضي�ف » ثانيا : يس�مح للطالب الراس�ب بنصف 
ب�أداء  االول  ال�دور  امتحان�ات  يف  اكث�ر  او  امل�واد 
امتحان�ات ال�دور الثان�ي يف املواد التي رس�ب فيها 
فق�ط، و ثالث�ا : يتم ج�ر كرس الدرج�ة النهائية يف 
اية مادة دراس�ية اىل اقرب ع�دد صحيح )مثل49,5 

تصبح ۵۰ وال49,4تصبح 4۹( .
وتكمل » رابعا :يكون تنفيذ املادة )9( من التعليمات 
االمتحاني�ة رقم 134 لس�نة ۲۰۰۰ املعدلة عى وفق 
االتي :- ) الطالب الراسب بالغياب يف أي مادة دراسية 
يعد راس�با يف صفه ) حيث ان�ه ال يحق له أن يؤدي 

االمتحانات النهائية بدوريها لتلك املادة ( ويس�مح 
له بإكمال السنة الدراسية واداء االمتحانات يف املواد 
األخرى (. وخامس�ا : يرقن قيد الطالب اذا تجاوزت 
مدة دراس�ته عن مرة ونصف املدة املقررة للدراس�ة 
يف تخصصه بما فيها س�نوات الرسوب وال تحتسب 

سنوات التأجيل وعدم الرسوب من ضمنها« .
وتابعت »سادس�ا : ال تحتسب سنة الرسوب للطلبة 
املع�دل ترش�يحهم ض�������من الس�قف الزمني 
لدراس�تهم يف الكلية املعهد التي تم ترش�يحهم اليها 
ويحتس�ب س�قف زمني جديد للطلبة مع بدء سنة 
تعديل الرتشيح وكذلك ال تحتسب سنة التأجيل عى 
اثر تعديل الرتشيح ضمن س��������نوات التأجيل 
الثالث املنص�وص عليه�ا يف التعليم�ات االمتحانية 
الناف�ذة، و س�ابعا :تش�مل م�واد العب�ور بما جاء 
بامل�ادة )۱۳( من التعل�������يم�ات النافذة وتنزل 
)۱۰( درج�ات من الدرج�ة النهائية عند احتس�اب 

املع�دل ويعام�ل الطالب معاملة الطال�ب الناجح يف 
الدور الثاني« .

واش�ارت اىل ان »النقطة الثامن�ة تنص عى : يعتمد 
ال�دور ال�ذي اكمل ب�ه الطال�ب متطلبات الدراس�ة 
لتحدي�د دور التخ�رج, وعلي�ه يع�د الطال�ب م�ن 
خريجي الدور الثاني يف حالة اجتيازه ملواد املقاصة 
العلمي�ة أو العب�ور يف ال�دور الثاني حت�ى وان كان 
ق�د اجتاز م�واد املرحل�ة املن���������تهية بنجاح 
م�ن الدور األول، و تاس�عا : اس�تمرار العمل بنظام 
العب�ور للمراحل الدراس�ية كافة للس�نة الدراس�ية 
۲۰۲۰/۲۰۲۱، اما عارشا : يق������صد باملواضيع 
املحم�ل به�ا الطال�ب وال�واردة يف الفق�رة )8( من 
التعل������يمات االمتحانية رقم 134 لسنة 2000  
املواد الدراس�ية املحم�ل ب���ها الطال�ب بعد اجراء 
املقاص�ة العلمية وليس امل�واد املطال�ب بها نتيجة 

تطبيق نظام العبور«.

بالتفاصيل.. قرارات جديدة من التعليم ختص الرسوب والعبور ومنح )5( درجات

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف مدير صندوق االس�كان ضياء موجد، 
أم�س األح�د، ع�ن موافق�ة رئيس ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي ع�ى زي�ادة رأس مال 
الصن�دوق اىل 4 تريليونات دين�ار، بينما دعا 
مدير الصندوق املواطنني الراغبني بالحصول 
ع�ى الق�روض اىل التقدي�م ب�دءا م�ن اليوم 

االحد.
وقال مدي�ر الصندوق التابع ل�وزارة االعمار 
واالس�كان والبلدي�ات إن »حكومة الكاظمي 
دعمت الصندوق بش�كل استثنائي وكبري من 
جانب، ووجهت بتس�هيل اإلجراءات الخاصة 
بمن�ح القروض للمواطن�ني، وتقديم الخدمة 
له�م وتذلي�ل العقب�ات الت�ي يواجهونها من 
جانب اخر«، مش�ريا اىل أن »هذا الدعم يدخل 
ضم�ن جه�ود الحكومة يف حل ازمة الس�كن 
ع�ر منح قروض م�ن دون فوائ�د بعيداً عن 

الروتني«.

وأض�اف أن »ه�ذا الدع�م ترج�م اىل عدد من 
االجراءات، ابرزها تمديد فرتة س�داد القرض 
من 10 س�نوات اىل 20 س�نة مع زيادة مبلغ 
الق�رض م�ن 50 اىل 75 مليون�ا، كم�ا واف�ق 
الكاظمي عى زي�ادة رأس مال الصندوق من 
1 تريليون اىل 4 تريليونات«، موضحا أن »هذا 
املبلغ الضخم س�يتم اقراضه بشكل كامل، إذ 
سيكون بداية قوية لحل ازمة السكن، ال سيما 

ان قطاع السكن يحرك من 25 قطاعا«.
وأش�ار إىل أن »الصندوق يب�دأ إطالق قروضه 
واع�داد  االح�د، بحص�ص مفتوح�ة  الي�وم 
كب�رية تختلف عن س�ابقتها، كم�ا ان وزيرة 
االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات نازنني محمد 
وس�و وجهت بتس�هيل االج�راءات، واوعزت 
اىل كل دوائر ال�وزارة بدعم الصندوق ورسعة 
املخاطب�ات، بغي�ة تقدي�م افض�ل الخدمات 
للمقرتض�ني«، داعي�ا املواطن�ني اىل »التقديم 
ع�ر املوقع االلكرتوني من خ�الل املوبايل او 

الحاسبة الشخصية، وعدم اللجوء ملكاتب«.
وعن رشوط الق�روض، أوضح مدير صندوق 

االس�كان، أنها »تمنح للبن�اء أو اضافة بناء 
ولجمي�ع املواطنني من دون اس�تثناء برشط 
الكفيل، أم�ا املوظفون املوطن�ة رواتبهم فال 
يحتاج�ون اىل كفيل«، موضح�ا ان »معاملة 
االقرتاض تتطلب س�ند العقار نموذج )25(، 
مع خريطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة 
م�ن قبل دائرة التس�جيل العقاري، باإلضافة 
اىل اج�ازة بن�اء اصلي�ة ناف�ذة م�ع خريطة 
البناء ب�رشط ان ال تقل املس�احة عن 100م 
ومساحة الوحدة الس�كنية ال تقل عن 65 م، 
فضال عن تعهد دائرة الكفيل واملستمس�كات 

الشخصية له«.
ولف�ت إىل أن »الصن�دوق اق�رض من�ذ بداية 
الع�ام الحايل اكثر من 13 ال�ف قرض بمبالغ 
تص�ل اىل 371 مليارا و802 ملي�ون دينار، ال 
س�يما ان ع�دد القروض املمنوح�ة من بداية 
عمل الصندوق لغاي�ة االن وصل اىل 146 الف 
ق�رض وبمبل�غ يف�وق 3 تريليون�ات و970 
مليار دينار«، مشريا اىل ان »الصندوق يطمح 

لتوسيع قاعدة االقراض بشكل اكر«.

بعد زيادة رأس ماله..
حمافظ النجف يعلن رفع قائمة بمشاريع جديدة صندوق اإلسكان يدعو للتقديم عىل القروض 

 اىل وزارة التخطيط

وزير الصناعة يعلن عن انشاء مدينة صناعية يف واسط

افتتاح مشروع ماء 

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    واسط / المستقبل العراقي

عقد مدير بلديات واسط املهندس حيدر جسام حمود 
اجتماعاً موسعاً مع كوادر البلدية، فيما اختتم زيارته 

إىل قضاء النعمانية.
وبعد سلسلة من الزيارات ألقضية ونواحي املحافظة 
والتي تضمنت زيارة ناحية شيخ سعد، ناحية جصان، 

قضاء بدره، ناحية جصان، ناحية زرباطية.
واخنت�م مدير بلديات واس�ط املهندس حيدر جس�ام 
حم�ود زيارت�ه إىل قض�اء النعمانية وعق�د اجتماعاً 
موسعاً مع كوادر البلدية، حيث استمع إىل احتياجات 

ومعوقات مسؤويل الشعب. 
وتابع حمود الهي�كل اإلداري التنظيمي للبلدية، فيما 
وجه بوضع خط س�اخن للمواطن�ني مرتبط بمكتب 

مدير البلدية.
وأش�ار املكتب اإلعالمي ملدير بلديات واس�ط املهندس 
حيدر جس�ام حم�ود بمتابع�ة توفري اماك�ن جلوس 
واس�رتاحة املواطنني يف البلدية، فضالً عن تهيئة قطع 

األرايض يف القضاء.
ووجه حمود بتجهيز كشوفات لألحياء غري املخدومة 
بأعم�ال البلدية، ووجه أيضاً باالهتمام بمدخل مدينة 

قضاء النعمانية.
وأش�ار مكت�ب حم�ود إىل متابع�ة األعم�ال الخدمية 
واملش�اريع يف القض�اء، ومتابعة مناش�دات وطلبات 

املواطنني بشكل مبارش وشخيص. 
وأخ�رياً، وج�ه مدي�ر بلديات واس�ط املهن�دس حيدر 
جس�ام حم�ود بب�ذل الجه�ود واالمكاني�ات من أجل 

خدمة أهايل القضاء.

مدير بلديات واسط
 يعقد اجتامعًا مع كوادر البلدية 

ويصدر توجيهات مهمة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة، أمس األحد، عن وص�ول وجبة كبرية من 
لقاح فايزر االمريكي.

وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي، نسخة منه ان الوجبة 
»بلغت 571 الف جرعة« مشرية اىل انه »سيتم توزيعها عى دوأير 
الصح�ة يف بغداد وعموم املحافظات« مٔوكدة ان جميع اللقاحات 

آمنة وفعالة ومن منائش عاملية رصينة«. 
وحثت وزارة الصحة »املواطنني كافة اىل االرساع يف تلقي جرعات 
اللق�اح عن طري�ق التس�جيل يف املنصة االلكرتوني�ة او مراجعة 
املنافذ التلقيحية، اذ ان اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء عى 
االٔمراض االنتقالية وايقاف سلسلة انتشارها وتدعو املواطنني اىل 
رضورة االلت�زام بتعليمات وتوجيه�ات وزارة الصحة يف التباعد 

االجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام«.

الصحة تعلن وصول »أكرب وجبة« 
من لقاح »فايزر«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الرتبية، أمس األحد، ان نتائج امتحانات طلبة الثالث 
املتوسط ستعلن رسيعاً.

وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»أسئلة مادة اللغة العربية للثالث املتوسط جاءت واضحة وضمن 

املقرر واحتوت عى ترك ضمني«.
وأشارت اىل ان »امتحانات السادس اإلعدادي ستجرى يف موعدها 

يوم 21 من آب الجاري وال يوجد توجه لتأجيلها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

توقع�ت وزارة الزراعة، أمس األحد، »موس�ماً ممتازاً« من انتاج 
التمور.

وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، حميد الناي�ف، »العراق مقبل عى 
موسم تمور ممتاز« مشرياً اىل ان »هنالك نية إلدخال املحصول يف 

الصناعات الغذائية كالدبس والخل«. 
وأك�د ان »االهتمام بالفالح انعكس عى االنت�اج الزراعي للتمور 

ووصول البالد اىل األكتفاء الذاتي منذ 3 سنوات«. 
وكان الع�راق قد حقق إنت�اج 735.5 ألف طن م�ن التمور خالل 
العام امل�ايض، بزيادة 15 باملئة عى 2019، وفق إحصاء رس�مي 

من وزارة التخطيط.
وسجل العراق إنتاج 639.3 ألف طن من التمور يف 2019.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزي�ر التعليم العايل والبحث العلمي نبي�ل كاظم عبد الصاحب 
ان الوزارة مس�تمرة يف دعم وانجاز وتطوير مشاريع البنى التحتية 
الجامعية. وقال يف مؤتمر صحفي مش�رتك خالل زيارته محافظة 
االنب�ار ولقائه محافظها ع�يل فرحان الدليمي ورؤس�اء جامعات 
االنبار والفلوجة والجامعة التقنية الوسطى :« ان الزيارة تأتي ضمن 
سياق متابعة مش�اريع البنى التحتية وامكانية تغطية متطلباتها 
واكمال املس�تلزمات بهدف تعزيز البيئة الجامعية ».واشار الوزير 
اىل ان�ه بح�ث م�ع املحاف�ظ دع�م اس�اتذة وتدريس�يي وموظفي 
الجامعات يف املحافظة بتوزيع اراض س�كنية مناسبة وتوفري بيئة 
مالئم�ة للطلب�ة والتدريس�يني تص�ب يف مجال اس�هام الجامعات 
بخدمة املجتمع، مشددا عى اهمية التأكيد عى تعدد منافذ التلقيح 
يف الجامعات ملواجهة التحديات بكل مسؤولية.واشاد وزير التعليم 
العايل بما تقوم ب�ه جامعة االنبار عر التزامها بالتوقيتات الزمنية 

عى وفق منهجية مدروسة يف انجاز مشاريعها.

الرتبية تعلق عىل نتائج الثالث املتوسط 
وموعد امتحانات السادس االعدادي

الزراعة: العراق مقبل عىل موسم 
ممتاز من انتاج التمور

وزير التعليم: مستمرون بدعم وانجاز 
مشاريع البنى التحتية اجلامعية

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح يف محافظ�ة النجف األرشف، أمس 
األحد، مرشوع ماء جن�وب قضاء الكوفة 
)مرشوع ماء الراكية( بس�عة 3 آالف مرت 

مربع .
وق�ال محاف�ظ النجف لؤي الي�ارسي، ان 
املرشوع س�يحل مش�اكل كبرية للمناطق 
الش�مالية لقض�اء الكوفة وأحي�اء مركز 

النجف بما يتعلق بشحة املياه«.

واضاف »تم رفع قائمة باملشاريع الجديدة 
الخاص�ة باملحافظ�ة اىل وزارة التخطيط، 
بميزاني�ة قدرت ب�� 180 مليار دينار، بعد 
ان تم�ت املصادقة عليها من اللجنة املالية 

الرملانية«.
واشار اىل وصول جزء من املبالغ املخصصة 
للمشاريع املس�تمرة ، والتي بلغت الدفعة 
االوىل منها مبلغ 50 مليار دينار ، واملتبقي 
ثالث دفعات لحني اكمال املبالغ املخصصة 

البالغة 190 مليار دينار«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير الصناع�ة واملع�ادن منهل عزيز 
الخب�از خالل زيارت�ه أمس االح�د ملحافظة 
واسط عن انشاء مدينة صناعية متكاملة يف 
املحافظة بعد اس�تكمال االج�راءات الالزمة. 
وقال الخباز يف اجتماعه مع محافظ واس�ط 
واعض�اء الحكومة املحلي�ة و مدراء املصانع 
الحكومي�ة والقط�اع الخ�اص ان :« الوزارة 
وضعت خطة الع�ادة الحياة لجميع املصانع 
املتوقف�ة واس�تثمار رؤوس االم�وال يف دعم 
عجلة الصناعة من خالل االستثمار املشرتك« 

، مؤك�دا :« ان مصن�ع نس�يج واس�ط الذي 
يعد من اقدم املصان�ع املتخصصة بالحياكة 
والنس�يج س�تكون ل�ه حص�ة متمي�زة من 
امكان�ات الوزارة للنه�وض بواقعة االنتاجي 
االتف�اق  ت�م   »: واض�اف   .« والتس�ويقي 
م�ع ادارة املحافظ�ة ع�ى تخصي�ص ارض 
مناس�بة النش�اء معمل النتاج االوكس�جني 
الطب�ي وكذلك العم�ل عى تحدي�د الخارطة 
االس�تثمارية والصناعية بالتعاون مع هيئة 
االس�تثمار الوطني�ة لوجود ف�رص صناعية 
وتوف�ر امل�واد االولي�ة خاصة ملصان�ع املواد 

االنشائية يف عدد من مناطق املحافظة ».

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس األحد، عن زيارة مرتقبة لوفد من الربط الخليجي إىل العراق 
لبحث آلية اس�تكمال تنفيذ اتفاقية للطاقة. ونقلت وكالة األنباء الرسمية، عن املتحدث 
باس�م الوزارة احمد موىس، قوله إن »الوزارة س�بق لها أن أعلنت أن االنتهاء من املرحلة 
األوىل م�ن الرب�ط العراقي الخليجي للطاق�ة يف صيف 2022، وال�ذي يتضمن نقل طاقة 
500 ميغا واط اىل محافظة البرصة«. واضاف، انه »بعد اكمال العراق 86% من التزاماته 
س�تكون هناك زيارة لوفد الربط الخليجي اىل العراق للتباحث حول آلية اس�تكمال تنفيذ 
االتفاقية الخاصة بإنش�اء خط يربط محطة الزور بمحطة الفاو، لكي تصبح االتفاقية 
ناضجة يف مرحلتها األوىل«. وأش�ار إىل أن »املرشوع س�يكون فيه مرحلتني ثانية وثالثة 
لتطوير مرشوعات الربط والتي تقوم عى أساس تبادل املنفعة للطاقة وليس عى أساس 
اس�ترياد الطاقة«. وبش�أن الربط مع األردن قال موىس إن »الربط الكهربائي مع االردن 
يؤسس يف مرحلته األوىل عى انشاء خط ريشة – القائم ب� 400 كي يف، وإن تنشأ محطة 
القائ�م التحويلي�ة ب� 400 ك�ي يف ايضاً«، مبيناً أنه »س�يتكفل بنق�ل 150 ميغا واط اىل 
املحافظ�ات الغربي�ة ومن ثم يتطور ليص�ل اىل 960 ميغا واط«. واوض�ح ان » املرشوع 
احيل اىل رشكة جنرال الكرتك ضمن سقف زمني 26 شهرا إلنشاء واكمال املرحلة االوىل«، 
الفت�ًا اىل أن »توجيهات وكيل الوزارة لش�ؤون اإلنتاج رسعت من تنفيذ هذه االتفاقية«. 
ونبه عى أن »زيارة وزيرة الطاقة االردنية اىل بغداد وقعت عى الية تنفيذ هذه االتفاقية 
عى نحو مرسع عى ان يكون انجاز املرحلة االوىل بنحو س�نة واحدة«. وأكد أن »األعمال 
اآلن جارية فهم يحددون مسارات الخطوط ونقاط الربط ومن ثم تدرس تزويد الكهرباء 

اىل املناطق الغربية من العراق«.

الكهرباء تعلن عن زيارة مرتقبة لوفد الربط 
اخلليجي إىل العراق

النزاهة: ضبط رشى ومواد منتهية الصالحية
 يف دوائر املثنى 

بينها تستخدم بفحوصات »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

ذت دائرة التحقيقات يف الهيئة ثالث عمليَّات ضبط ملخالفاٍت يف تس�جيل  نفَّ
عقاٍر وضبط ُمتَّهٍم بتسلُّم الرشوة بالجرم املشهود، فضالً عن مواّد ُمنتهية 
الصالحيَّة يف أحد املُخترات األهليَّ�ة يف محافظة املثنى.وأكدت دائرة النزاهة 
ة ببيع  أن م�الكات مكت�ب تحقي�ق املثنى قام�ت بضب�ط األوليَّ�ات الخاصَّ
�ة املُحافظة، يف دائ�رة عقارات الدولة  أح�د العق�ارات العائدة إىل دائرة صحَّ
وتسجيله باسم شخٍص غري مالكه األصيلِّ؛ رغم صدور املُوافقات الرسميَّ�ة 
نت،  بتمليكه؛ اس�تناداً للقرار )198 لسنة 2011(. وأضافت إنَّ املالكات تمكَّ
يف عمليٍَّة ُمنفصلٍة، من ضبط ُمتَّهٍم ُمتلّبٍس بالرش�وة مقابل ترويج معاملٍة 
لبي�ع قطع األرايض العائدة ملكيَّ�تها إىل مديريَّة بلديَّة الس�ماوة وفق املادَّة 
)25( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21 لسنة 2013(، ُمبّينًة أن 
املُتَّه�م يقوم برتويج معامالٍت لبيع قطع األرايض بالتعاون مع زوجته التي 
ف�ًة يف مديريَّ�ة البلديَّ�ة. وأوضحت أنه ت�مَّ خالل العمليَّة ضبط  تعم�ل ُموظَّ
طلباٍت ومعامالٍت يف سيَّارة املُتَّهم، فضالً عن معامالٍت وأوليَّاٍت تعود ملديريَّة 
. ويف عمليٍَّة ثالثٍة، أفادت  البلديَّ��ة يف داراملُتَّهم بعد اس�تحصال إذن تفتي�شٍ
الدائرة أنه تمَّ ضبط  موادَّ ُمنتهية الصالحية ُتستخَدُم يف فحوصات وتحاليل 
)covid19( يف أحد املُخترات  األهليَّ�ة يف املُحافظة، ُمشريًة اىل ضبط معاون 
َذت بناًء عى  ُمدير املُختر. وبيَّ�نت تنظيم محارض ضبٍط بالعمليَّات، التي ُنفِّ
�راٍت قضائيَّ�ٍة، وعرضها عى قايض محكمة تحقي�ق قضايا النزاهة يف  ُمذكَّ
املُثنى؛ الذي قرَّر توقيف املُتَّهمني وإصدار أمر استقداٍم يف القضيَّ�تني الثانية 

والثالثة وفق أحكام املواّد ) 312 و240 و331( من قانون العقوبات.

حمافظ البرصة: استلمنا 349 مليار من املخصصات 
االستثامرية لتمويل املشاريع

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلنت الحكومة املحلية يف البرصة، أمس 
األحد، استالم املحافظة 349 مليار دينار 
من مخصصاتها االس�تثمارية والخاصة 

بتمويل املشاريع.
وقال املحافظ اسعد العيداني، يف ترصيح 
صحفي اطلعت عليه املس�تقبل العراقي، 
ان املحافظ�ة ل�م تس�تلم اي مبل�غ مايل 
التش�غيلية باعتباره�ا ال  املوازن�ة  م�ن 
تمر بوزارة التخطي�ط ومتعلقة رصفها 

بوزارة املالية فقط.
واضاف ان نس�بة رصف االموال املطلقة 
 35 اىل   30 م�ن  ت�رتاوح  املحافظ�ة  اىل 
أخ�رى  ورشكات  ال�رشكات  لبع�ض    % 
50% وحس�ب نس�بة تنفيذ االعمال بكل 

مرشوع.

وزارة النفط تعلن عن »احصائية أولية« 
للكميات املصدرة وااليرادات لتموز 

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، أم�س األحد، ع�ن مجموع 
املتحقق�ة لش�هر تم�وز   الص�ادرات واالي�رادات 
املايض، بحس�ب االحصائية االولي�ة الصادرة عن 
رشكة تس�ويق النف�ط العراقية »س�ومو«، حيث 
بلغ�ت كمية الص�ادرات م�ن النفط الخ�ام )90( 
مليونا )467( الفا و)794( برميالً، بايرادات بلغت 

)6( مليار و)513( مليونا و)792( الف دوالر.
الكمي�ات  ان مجم�وع  اىل  واش�ارت االحصائي�ة 
املصدرة من النفط الخام لش�هر تموز املايض من 
الحقول النفطية يف وس�ط وجن�وب العراق بلغت 
)87( مليون�ا و)455( الف�ا و)359( برمي�ال، اما 
م�ن حقول كرك�وك عر ميناء جيه�ان فقد بلغت 
الكميات املصدرة )3( مليون  و)12( الفا و)435( 

برميال.وأش�ارت إىل ان معدل الكميات اليومي بلغ )2( مليون 
و)918( ال�ف برميل يف اليوم، وان معدل س�عر الرميل الواحد 

بل�غ ) 72.001 ( دوالرا . يذك�ر ان ال�وزارة ومن خالل ايمانها 
باطالع الشعب عى عمليات التصدير وااليرادات املتحققة منه 

اتخذت هذا االجراء الشهري .
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»كتاب الدم« للخطيبي.. هل هي رواية منبوذة؟

           فريد الزاهي

ثمة مصائ�ر متناقضة ومتنافرة يعيش�ها إنتاج 
كاتب واحد. فُيقّدر لِكتاب له أن يعرف االنتش�ار 
والش�هرة وآلخ�ر أه�م من�ه وأعم�ق أن يعي�ش 
منكفئاًا عىل ذاته. واألمر يغدو أكثر إش�كاالاً حني 
يتعل�ق األمر بكت�اب ينتم�ون إىل العال�م العربي 
ويمارس�ون الكتاب�ة بلغ�ة أجنبية )الفرنس�ية 
واإلنكليزية واإلسبانية(. بل إنه يضحي مأساوياًا 
حني تستعيص ترجمة بعض الكتب فتغدو صورة 
الكاتب يف نظرة متتبعيه ومريديه العرب مثلومة 
ناقص�ة، ومختزلة يف ما بلغهم منه يف لغة الضاد. 
إن الس�هولة التي يمكن بها ترجمة أمني معلوف 
، تجعلهم�ا يحتالن  أو الطاه�ر ب�ن جلون، مث�الاً
مكانهما الكامل يف املتخي�ل الثقايف العربي، فيما 
إن صورة عبد الكبري الخطيبي يف الثقافة العربية 
تختزل يف كتاباته الفكرية باألساس التي ترجمت 
مبكراًا للغ�ة العربية.  ومصري رواية »كتاب الدم« 
)1979( معق�د بأش�كال مضاعف�ة، ألنه�ا أوالاً 
رواية مكتوبة باللغة الفرنس�ية، وألنه من ناحية 
أخ�رى لم ُيرتجم منه�ا إال الفص�ل األول، قام به 
ا لم  أدونيس ونرشه يف مجلة »مواقف«، وألنه أيضاً
يحظ، يف ثقافة اللغة الت�ي كتب بها )أي الثقافة 
الفرنكفوني�ة(، بالحظ�وظ التي لقيته�ا روايات 
كت�اب كالطاهر ب�ن جلون مث�ال، بالرغم من أن 
بعضه�ا- الرواي�ة التي حاز بها ع�ىل الغونكور- 
اس�توحت موضوعه�ا من رواي�ة الخطيبي هذه 

بالضبط.

كتاب الحب يف حدوده القصوى
من سنوات طويلة خلت، التقيت بالصدفة املؤلف 
واملخ�رج املرسح�ي القدي�ر الطي�ب الصديق�ي، 

قدمن�ي إلي�ه صدي�ق مش�رتك لن�ا بأنن�ي م�ن 
املتخصص�ني يف كتابات الخطيبي. نظر إيلَّ الرجل 
نافثاًا دخان سيجاره الكوبي الضخم وسألني من 
غري ترحيب: ما هو أهم كتاب للخطيبي؟ فأجبته 
�ا: إن�ه »كتاب ال�دم«... فابتس�م يف وجهي  جازماً
�ا برأس�ه برف�ق، وعاد  بابتس�امة عريضة هاشاً
ا، بل إني بالرغم  لحديثه املعتاد. كان جوابي حاسماً
م�ن ترجمت�ي لروايت�ني للخطيبي هم�ا »صيف 
يف س�توكهولم« و«ثالثي�ة الرب�اط« وكتابتي عن 
روايته »حّج فنان عاش�ق« ظللت أعترب أن رواية 
»كتاب ال�دم« من أروع ما أنتج�ه األدب املغاربي 
املكتوب بالفرنس�ية، بل ربم�ا تضاهي أو تفوق 
رواي�ة »نجم�ة« لكات�ب ياس�ني.وبالرغم من أن 
هذه الرواية الصادرة عام 1979 عن دار غاليمار 
بباري�س، قد عرفت دراس�ات كثرية من الباحثني 
والنقاد لألدب املغاربي املكتوب بالفرنسية، فإنها 
ل�م تحظ بالرتجم�ة. وكان أدونيس ق�د ترجم يف 
ا من أهم نصوص الخطيبي  مجل�ة »مواقف« نصاً
ا للفكر«، وه�و نص يمكن  بعن�وان »املغ�رب أفقاً
اعتب�اره مدخالاً لفك�ر الخطيب�ي ولنظرته للغة 
والفك�ر والهوي�ة واالختالف، يج�اوز فيه الفكر 
املاركيس والقومي ويق�رتح رؤية جديدة للعالقة 
بني األنا واآلخ�ر وتطوراًا للهوي�ة واالختالف غري 
مش�هود إىل ذلك الحني. أما اختياره لذلك الفصل 
اليتي�م م�ن »كتاب الدم« ف�ال يأتي إال اس�تمراراًا 
لهذا االهتمام الذي أبداه أحد أكرب شعراء العربية 
ومفكريه�ا بالفك�ر املبتك�ر والخص�ويص الذي 
أبان عن�ه الخطيبي يف مغرب العال�م العربي منذ 

السبعينيات.
أحياناًا يطرق ذهني هذا الس�ؤال: لو كتبت رواية 
»كت�اب ال�دم« باللغ�ة العربية، وبالقوة نفس�ها 
والعم�ق ذات�ه ال�ذي حظي�ت ب�ه يف لغ�ة اآلخر، 

ه�ل كان لها أن تحظ�ى بمكانة م�ا يف خريطة 
الرواي�ة العربي�ة؟ وح�ني أط�رح هذا الس�ؤال، 
تحرضني روايات عربية تندرج بش�كل أو بآخر 
يف اس�رتاتيجية الكتابة التي انتهجها الخطيبي: 

أل�ف ليلة وليلتان لهاني الراه�ب، وليايل ألف ليلة 
لنجيب محفوظ، وربما نص�وص غريها... وهي 
تحرضن�ي ومعها نص صغري للخطيبي كتب فيه 
الليل�ة الثالثة بعد األل�ف بطريقة فكرية حكائية 
مثرية...»كت�اب ال�دم« رواي�ة تم�زج الش�عري 
بالحكائ�ي، وبالتناظر املرسحي، وتحاور الوجود 
يف ثنائيته واختالفه ويف ال تحّدد الهوية فيه، بحيث 
يتمازج صوت الش�خصية فيها مع صوت الراوي 
ا. وكأن الخطيبي هنا يحرر بش�كل  والكاتب أيضاً
الفت للنظر عش�قه للغة ويمنحها أجنحة تحلق 
به�ا يف أرسار الوج�ود ومكنونات�ه. كل يشء هنا 
يخضع للتناظ�ر، ولالزدواج ولالختالف ولحركية 
تفاعلي�ة تف�كك س�لطة الواح�د. يغ�دو امل�كان 
)امل�أوى( مج�ازاًا للعال�م والش�يخ واملريد صورة 
للخالق واملخل�وق، ومثنى والغالم صورة للمؤنث 
واملذكر. إنه بش�كل م�ا عالم ينبني ع�ىل تراتبية 
قابلة يف أي لحظة لالنمحاء، حيث اإلنس�ان يغدو 
صورة تج�لٍّ للجمال اإللهي... كل يشء يف الرواية 
ينبن�ي عىل اللغ�ة وش�فافيتها، والحدث نفس�ه 
يتبل�ور يف الص�وت واإلنش�اد والتفّك�ر والتأم�ل 
للمرئ�ي والالمرئ�ي. إنها باختص�ار رواية الحب 
يف ح�دوده القصوى التي يتفاع�ل فيها الذكوري 
واألنوثي، واالستيهام بالواقع، ويقود فيها الحب 

إىل املوت والفناء.
الغياب املزدوج وسؤال اإلنكار؟

ح�ني يتحدث الخطيبي عن مؤلفاته، قلما يش�ري 
إىل رواي�ة »كتاب ال�دم«، فهواه الش�خيص يميل 
أكث�ر إىل »الذاك�رة املوش�ومة« )الت�ي ترجمه�ا 

بط�رس الحالق(، و«عش�ق اللس�انني«.  ما الذي 
ي�ربر الصمت ال�ذي واجه ب�ه الخطيب�ي »كتاب 
ال�دم«؟ ويف س�ريته الفكري�ة )الت�ي انتهيت من 
ترجمته�ا إىل اللغة العربية( يذكر مرة واحدة هذا 
الكتاب يف س�ياق نثبت�ه هنا كالت�ايل: »ال يمكننا 
الحديث ع�ن اللغة فهي لحمنا ودمن�ا، وانفالتنا 
م�ن رشاس�ة الوحدة. والجس�د فيها عب�ارة عن 
ذاكرة من اآلثار. ذلك حال طقس الوشم من حيث 
أنه طقس لجرح والوْس�م الذي يمنح املناعة ضد 
القانون املف�روض. إنه عالم�ة تخضع لرضورة 
اإلذع�ان والتمرد االف�رتايض، مثله مث�ل الختان 
الذي يحافظ عىل الطابع التوحيدي لذاك الطقس 
ال�ذي يكاد يكون أضحية، والذي يختزن النش�وة 
والعصيان. أما ختان القلب فهو تنويع عيس�وي 
عليه. ذلكم ما فكرت فيه وأنا أؤلف »كتاب الدم«. 
»واآلن؟ أعتق�د أن�ي تخلي�ت عن تأمالت عاش�ق 
الجمال تلك. فسريتي الذاتية تتغري مع تقدمي يف 
العم�ر، ومع تغريات العقل، كم�ا مع ديمومته يف 
ا؟ أترى أن الخطيبي  الزمن اآلتي«. ما الذي تغري إذاً

ينكر تلك الرواية ويرمي بها خارج كتاباته؟
ما الذي صار يهم الخطيبي بعد كتابة هذه الرواية 
حتى يتنّكر لها وللرؤية الجمالية والوجودية التي 

قامت عليها؟
يدخ�ل ه�ذا الن�ص يف التص�ور البارت�ي للكتابة 
واملتع�ة، تلك الكتاب�ة التي وهي تصوغ نفس�ها 
يف الحكاي�ة تكون رواية وال رواية، ش�عراًا وفكراًا، 
وخلخل�ة ملتوقع القارئ. يق�ول روالن بارت بهذا 
الص�دد: »نص املتعة هو ذلك ال�ذي يجعل املرء يف 
حال م�ن الضياع، هو ما يزعج )أحياناًا إىل حّد ما 

م�ن امللل(، ذلك ال�ذي يخلخل األس�س التاريخية 
والثقافي�ة والنفس�ية للق�ارئ، وثب�ات أذواق�ه 
وقيمه وذكرياته، ويضع يف مأزق عالقته باللغة« 
)لذة الن�ص، ص. 25-26(. هل هذا ما تخىل عنه 

الخطيبي وأنكره؟
لنتابع. إذا كان كتاب »عش�ق اللس�انني« يطرح 
قضية الحب الجس�دي يف تماهي�ه مع حب اللغة 
)العربية والفرنس�ية(، فإن هذا الجس�د املزدوج 
�ا يف »كتاب  يف اللغة وبها هو الذي يغدو محسوساً
الدم«. بيد أن ما يحس�ه الق�ارئ بالتأكيد هو أن 
االزدواج اللغوي مرسح يبني عليه الخطيبي منذ 
البداي�ة نقده لل�ذات واآلخر، أي نق�ده املزدوج. 
أما يف »كت�اب الدم« ف�االزدواج والتناظر يخرتق 
الجسد وعالقات السلطة ويستعيد بشكل مغاير، 
من خالل شخصية مثنى )الخنثى؟ األندروجني؟( 
أس�طورة األصل الجس�دي، كما صاغه أفالطون 
ا ومؤنثاًا يف  يف كتاب »املأدب�ة«، الذي يكون مذك�راً
اآلن نفس�ه... وكأنن�ا باملؤلف، وه�و يعيد النظر 
م�ن خالل مفهومه للم�زدوج، وتصوره لتفكيك 
ميتافيزيق�ا األصل والثنائي�ات التي ترتكز عليها 
)وم�ن ضمنه�ا املذك�ر واملؤن�ث(، يبني الجس�د 
اإلنساني يف أفق كان ابن عربي قد المسه بتأنيث 
الذكورة وس�بغها ع�ىل الكون: »إنا إن�اُث ملا فينا 
يولّ�ده فلنحمد... الله، م�ا يف الكون من رجل؛ إن 
الرجال الذي�ن الُع�رف عيَّنهْم...ه�م اإلناُث وهم 
نفيس، وهم أميل«.ثمة عشقان يف فكر الخطيبي: 
للجس�د وللغ�ة. وإذا كان قد أفرد للجس�د مكانة 
كب�رية يف العدي�د م�ن مقاالت�ه يف كتاب »االس�م 
العرب�ي الجري�ح« )1974( الذي يمك�ن اعتباره 

أنثربولوجيا فاتحة للجسد العربي يف وقتها، فإن 
»كتاب الدم« س�يكون عبارة عن احتفاء بالجسد 
والح�ب وحدودهم�ا الدموي�ة املأس�اوية. إنه�ا 
ا من تجربته  الحدود التي يحللها الخطيبي انطالقاً
التحليلية النفس�انية يف كت�اب »من وراء الكتف« 
)1988(.  وه�و يف هذا الكتاب يعرتف بأن لجوءه 
لطبيب نف�يس كان نتيجة تجربة ح�ب خائبة... 
أما رواية »عش�ق اللس�انني«، فهي احتفاء بحب 
اللغة والحب باللغ�ة وفيها.ربما كان هنا موطن 
اإلنكار الذي مارس�ه الخطيبي عىل رواية »كتاب 
الدم«: أعني االنتقال إىل عشق ديمومة اللغة ألنه، 
بالرغم من جراحه، عشق مِرح، ومجاوزة لعشق 
الجسد ألنه عارض وزائل وأليم... ومن ثم ابتداعه 
ملفهوم »aimance« الذي يقابل بشكل ما مفهوم 
املحب�ة لدى ابن عرب�ي، والذي يجعل�ه الخطيبي 
�ا باللغ�ة وفكراًا للحب يف اللغ�ة. وهو األمر  لصيقاً
الذي تؤكده السرية الفكرية للخطيبي: »وأنا أعلم 
بالتجربة أن املرء عليه الرصاع مع اللغة ليستعيد 
ا تعيش  التوازن الحيس للجس�د والروح«.هكذا إذاً
رواي�ة »كت�اب الدم« غرب�ة مزدوج�ة. فهي وإن 
كانت تحيل عىل الفضاء العربي بكافة مفارقاته، 
وعىل الحب الصويف وعالقته باملوت والفناء، فهي 
لم ترتجم للغة العربية إال جزئياًا. وهي وإن كانت 
من أجمل وأروع ما كتبه الخطيبي فإنها لم تأخذ 
مكانها م�ن االهتم�ام، من املؤلف نفس�ه، ومن 
النقاد والدارسني. إنها رواية تسترشف وتستعيد 
يف اآلن نفس�ه قضية النوع والتباس�اته، يف وقت 
لم تكن القضية مطروحة بش�كل واضح، وكأنها 

كتبت لزمن لم يحن بعد.

عباس بيضون.. الشعر بدون غناء أو ادعاءات

           حسين بن حمزة

واح�دة م�ن خصوصيات ش�عر عباس 
بيض�ون أن قصائ�ده تب�دأ م�ن فك�رة 
أكثر م�ن كونها تبدأ م�ن دندنة، أو من 
إيق�اع مجان�ي. ه�ذه الفك�رة، ينبغي 
أن نضي�ف، غالباً�ا م�ا تك�ون ش�ديدة 
النثري�ة، ملموس�ة، واضح�ة، حيادية 
�ا، مج�ردة تقريباً�ا م�ن الدس�امة  أيضاً
املفرط�ة.  الغنائي�ة  وم�ن  العاطفي�ة، 
الغنائي�ة، إن وج�دت، توج�د بمقدار ال 
يس�مح للقصيدة أن تفقد ملموس�يتها 
ونثريتها. هي خصوصي�ة اهتدى إليها 
عباس بيضون منذ مجموعته الشعرية 
األوىل »الوق�ت بجرع�ات كبرية«. عنوان 

املجموع�ة وحده حمل وقتها إش�ارات 
مبك�رة وقوي�ة إىل انحي�از الش�اعر إىل 
لغ�ة ال تكتس�ب فيها الكلم�ات معناها 
وشعريتها بفعل الغناء وااليقاع والدراما 
والعاطف�ة، ب�ل يحدث ذلك بفع�ل النثر 

والدقة والجفاف والحياد.
صف�اٌت وإش�ارات مث�ل ه�ذه واظبت 
ع�ىل الحضور، بجرعات قليلة أو كبرية، 
مجموع�ات  يف  موارب�ة،  أو  واضح�ة 
بيضون الالحقة. لع�ّل قصيدته املطّولة 
»صور«، باكورت�ه الحقيقية التي تأخر 
نرشها، هي الوحيدة التي تبدو مكتوبة 
بمزاج آخر يختل�ط فيه النثر مع الغناء 
والتنام�ي الّدرامي، ولكنه�ا، رغم ذلك، 
ال تفق�د صلته�ا بالروح النثرية لش�عر 

عب�اس بيضون، أو بجملته املتوالدة من 
فكرة تنأى بنفسها عن الغناء والعاطفة 
الزائدة. نستعيد عىل عجل هذه املالحظة 
األساسية يف تجربة صاحب »نقد األلم«، 
ونحن نق�رأ مجموعته الجديدة »الحياة 
تح�ت الّصف�ر« )دار نوف�ل � هاش�يت 
انط�وان/ ب�ريوت 2021(، وال نتأخر يف 
االنتباه إىل أّن ما يبدأ من فكرة يف شعره 
يتس�ّيد مس�احة أوس�ع وأعمق بكثري، 
وه�ذا م�ا يجع�ل القصائد تنتم�ي أكثر 

ا. فأكثر إىل النثر، بل إىل نثر النثر أيضاً
م�ا يزيد م�ن نثري�ة املجموعة ه�و أّن 
ا بفكرة  أغل�ب قصائدها مش�غولة أيضاً
واقعي�ة ه�ي وب�اء الكورون�ا، وزم�ن 
الكورونا، وما غ�رّيه يف تفاصيل الحياة 
اليومي�ة، وم�ا جلب�ه مع�ه م�ن أفكار 
الرعب واملوت وتضاؤل التواصل والعزلة 
االجباري�ة، وغريه�ا. ويف هذا الس�ياق، 
نج�د أحياناً�ا إيح�اءات ِقيامّي�ة، حيث 
»النسيم األصفر«، ككناية لغوية قديمة 
عن الوباء، وحي�ث الناس موجودون يف 
»قارب املجذومني«، وحيث الحياة كاملة 
خلف »الكمامات«، وحيث الشاعر، مثل 
غ�ريه، مع�زول و«منف�ٌي إىل غرفتي«، 
وحي�ث الحي�اة نفس�ها ُتع�اش »تحت 

الّصفر«، بحسب عنوان املجموعة.
كت�ب عب�اس بيض�ون مجموعته هذه 
تحت وطأة فك�رة الوباء. ما نقرأه يدّل 
عىل أن املجموعة هي ابنة فكرة واحدة، 
أو موض�وع واحد تقريباً�ا. هذا عىل كل 

حال كان دأب صاحب »أش�قاء ندمنا«، 
وصف�ةاً جوهرية يف كتابت�ه، إْذ أن أغلب 
مجموعات�ه الش�عرية كان�ت حصيل�ة 
فك�رة واحدة، أو حصيلة مزاٍج ش�عري 
واح�د. لقد ق�ال، يف أكثر م�ن حوار، إنه 
ا يطول ويقرص  يكتب دفع�ةاً واحدة نصاً
بحس�ب الدفقة التي هو تحت تأثريها، 
ث�م يج�د طريق�ة لتقس�يم النص عىل 
مقاط�ع وقصائ�د مكتفي�ة بنفس�ها، 
ومتجاورة مزاجياًا ولغوياًا وش�عرياًا مع 
ا. بم�وازاة فك�رة الوباء،  بعضه�ا بعضاً
بيض�ون  عب�اس  يج�د  داخله�ا،  يف  أو 
طريق�ة لوص�ف م�ا يمك�ن أن يك�ون 
مناس�بةاً للكتابة عن جسده، تقّدمه يف 
الس�ن، أمراضه، ماضيه، أدويته.. حيث 
»الجسد يتابع الثرثرة املستمرة داخله«، 
وحيث »آخ�ُذ أدويتي الكث�رية/ ألنترص 
عىل قلب�ي«، وحيث »البارح�ة ُترابُط يف 
الخلف/ إنها عدٌد يك�رب ببطء«، وحيث 
»عقوُد س�نني/ عج�زت ع�ن أن تكون 
ماضياً�ا«. من وس�اوس وأف�كار قريبة 
من الش�اعر، تتغذى القصائد. لعّل قراء 
عباس بيض�ون اعتادوا عىل يشء كهذا، 
أن يتوالد الش�عر من أمكنة قريبة، ومن 
حفري�ات عميق�ة يف املواض�ع نفس�ها 
غالباًا. هنا نجد »الفّن الشخيص« لعباس 
بيض�ون، و«املزاج الش�خيص« لجملته 
ولغته وأس�لوبيته. ال نجد يف مجموعته 
الجدي�دة الكثري، أو ما يكفي من الصور 
التي تنش�أ من تلك الجملة. لعل انشغال 

املجموع�ة ككل بفك�رة الوب�اء جعل�ت 
قل�ة الصور ممكن�ة ومنطقية. ال ننىس 
يف املقابل أن األفكار نفس�ها تصلح ألن 
تك�ون صوراًا ومنش�آت اس�تعارية من 
ن�وع آخ�ر، كأن نق�رأ: »أمامن�ا/ ليس 
س�وى الخ�الء/ ال�ذي ربم�ا صنعن�اُه 
بعيونن�ا«، أو »إذن م�اذا نفعل/ غري أن 
نرمي موتانا إىل البح�ر/ الذي ألمٍر ما/ 
ا وسعيداًا/ ألمٍر ما/ سوف  سيكون رائقاً

ُيعيدهم/ أكثر وسامةاً«.
ب�ني الف�ريوس والكتاب�ة، نج�د صوراًا 
أش�مل تصل إىل مالمسة يشء من شعر 
ريلكه: »لقد أخرجوا شاعراًا من املصّح/ 
وس�لّموه أن يبتك�ر ف�ريوس الجنون/ 
أن يقلّ�ب بلداناً�ا عىل بل�دان/ وأن يوزع 
الحياة يف أنابيب/ وأن يجد االس�م األول 
املنصوص عليه يف السماوات للفريوس/ 
ال�ذي يمك�ن أن يك�ون الجن�اح األيرس 

للمالك املخيف يف مراثي دوينو«.
من هذا الرابط، ينش�أ أحياناًا ما يقودنا 
ش�عر  يف  وثم�ني  مفّض�ل  تفصي�ٍل  إىل 
بيضون الذي، برباع�ة الفتة، تفّنن أكثر 
من م�رة يف الكتاب�ة ع�ن الكتابة داخل 
الكتاب�ة, ويف غضونه�ا. يخلط بيضون 
بني الشعر والجس�د، حيث »الشعر اآلن 
هو هذا الجس�د/ الذي أرّبي�ه للحظة/ 
أعرُف أنه فيها فقط/ ينترص لنفس�ه«. 
ويس�تعيُد فك�رة طرحه�ا م�ن قب�ل يف 
ش�عره ويف حوارات�ه، فك�رة وصلت إىل 
حد أن يقول: »ال أعرف إن كان ما أكتبُه 

شعراًا«!!
يف تص�ور عباس بيض�ون، ال توجد لغة 
مظّفرة، وال توجد يقينّية يف الش�عر، يف 
شعره عىل األقل. الشعر هو غالباًا لحظة 
غري ُممَتلك�ة. لحظة هاربة باس�تمرار 
م�ن ح�وزة الش�اعر وم�ن مقتنيات�ه. 
ا.  لحظة شك يف الشعر أثناء كتابته أيضاً
من هذا الشك، ينش�أ جزٌء كبري من هذا 
الش�عر ال�ذي قلنا إن�ه يولد م�ن فكرة 
ملموس�ة، وم�ن لغ�ة ُمس�ّننة ونثرية، 
ا من  وغري فضفاضة، ولكنه ينش�أ أيضاً
تش�ّبٍث غري مبالغ فيه بالشعر، من لغة 
بال اّدع�اءات، ومن ارتي�اٍب ثمني تجاه 
صفة »الشاعر«. هكذا يمكن أن نقرأ ما 
ا  يش�به تخلياًا عن الشعر، ما يشبه وداعاً
لن يتحقق للشعر: »هذه القصيدة التي 
ال أطمُع/ يف أن تس�ّميني ش�اعراًا/ هي 
فقط معركتي/ وس�أكون وحيداًا معها 
ا للشعر/  يف الُحجرة/ وربما تكون وداعاً

أو مجرد يأٍس منه«.

إيتيل عدنان.. عودة للوطن 
املستحيل

           بغداد / المستقبل العراقي

ع�ّدة  عدن�ان  إيتي�ل  تجرب�ة  يف  تتقاط�ع 
مس�ارات يف حياتها تبدأ من الكتابة مرورااً 
بالرس�م والتخطيط�ات وانته�اءاً بأعم�ال 
الطباع�ة والنس�يج. وتبدو عالق�ة الكلمة 
والص�ورة محّطة انطالق أساس�ية لديها، 
حيث ما زالت ترسم وتكتب الشعر وهي يف 

سن السادسة والتسعني.
ت�رى الفنانة التش�كيلية اللبنانية )1925( 
وانعكاس�ااً  سياس�ية  وظيف�ة  للف�ن  أن 
وتمثي�الاً للحياة وطريق�ة العيش، وتتناول 
يف أعماله�ا ثيم�ات متع�ّددة مث�ل الهوي�ة 
والح�رب واالنقس�امات الدائ�رة يف بالدها، 
حيث يح�رض البحر بزرقته الت�ي ال تغادر 
كث�ريااً من لوحاته�ا، والقمر ال�ذي تختزله 
بدائرة تتكّرر أيضااً مع غريها من اإلشارات 
والرموز. »عودة للوطن املس�تحيل« عنوان 
معرضها االستعادي الذي افتتح يف »متحف 
بريا« بإسطنبول يف الرابع من نيسان/ أبريل 
امل�ايض ويتواصل حتى الثامن من الش�هر 
املقبل، ويضم لوحات زيتية وأعمال طباعة 

وخزف وسجاد وغريها من الوسائط.
إيتي�ل  »تفس�ري  أن  إىل  املنظم�ون  يش�ري 
عدنان للعال�م املادي املحي�ط بها طبيعي، 
إذ أن مناظره�ا الطبيعي�ة املجردة الفريدة 
واألعم�ال الت�ي تتعامل م�ع مواضيع مثل 
الجب�ال واللون والكتاب�ة والذاكرة والوقت 
هي نتائ�ج العالق�ة الهش�ة والديناميكية 

التي أقامتها مع العالم«.

يتضّم�ن املعرض أعماالاً تع�ود إىل بداياتها، 
وه�ي تركيب�ات مج�ردة بس�يطة وأعمال 
نسيج تجريدية أنجزتها حني بدأت تدريس 
فلس�فة الف�ن وعل�م الجم�ال يف الوالي�ات 
املتحدة نهاية خمينيات القرن املايض، حيث 
واجهت س�ؤال كيف يمكنها أن تش�ارك يف 
دورات تدريبية يف الفنون وهي ال تمارسها 
عملي�ااً، فأخذت حينها ورق�ة وأقالم تلوين 

لرتسم وتبدأ الرحلة من هناك.
ال تنفص�ل تجرب�ة عدن�ان ع�ن حياته�ا 
الش�خصية وه�ي املول�ودة يف دمش�ق ألم 
س�وري،  مس�لم  وأب  مس�يحية  يوناني�ة 
بس�بب  عائلت�ه  ع�ن  مع�زول  وكالهم�ا 
زواجهما، حيث تقول »«كتاباتي ولوحاتي 
ليس لديها اتصال مبارش بما هو يف ذهني، 
وهم�ا بالتأكيد يؤثران يف بعضهما البعض، 
حي�ث كل ما نق�وم به يرتبط ب�يء فينا، 
ويتضم�ن كل ما قمنا ب�ه أو نقوم به، لكن 
بش�كل عام فإن كتابتي مرتبطة بالتاريخ 
كما هو )ولكن ليس فقط( ورس�ومي هي 
انع�كاس لحبي الكب�ري للعالم، والس�عادة 
الت�ي س�تكون، وللطبيع�ة والق�وى الت�ي 
تش�كل مناظرها«.كم�ا يح�رض املنفى يف 
تع�دد أمكنته بق�وة يف تجربتها، وهي التي 
غادرت لبنان يف ش�بابها ودرست الفلسفة 
يف »جامع�ة الس�وربون«، ث�م انتقل�ت إىل 
الوالي�ات املتح�دة، حي�ث عمل�ت مدّرس�ة 
دوميني�كان«  »جامع�ة  يف  الف�ن  لتاري�خ 
بكاليفورني�ا، وعاش�ت متنق�ة ب�ني لبنان 

والواليات املتحدة.
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حمافظة دياىل
قسم العقود

اعالن
اعالن مناقصة رقم )6( ملشاريع تنمية االقاليم 2019

اىل/ كافة الرشكات واملقاولني
تعلن محافظة دياىل / قس�م العقود عن اجراء مناقصة لتنفيذ املش�اريع الواردة بالقائمة املرفقة طياً ملش�اريع تنمية االقاليم 2019 وكما مبني بالقوائم املرفقة طيا . وحس�ب 
الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 علما ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطاء العطاءات كما ان للمحافظة الغاء 
املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات واستبعاد املقاول او الرشكة غري الكفوءة من خالل تجارب املحافظة السابقة وتعترب شخصية املقاول او الرشكة محل اعتبار وال يحق 
له احالة العمل او جزء منه اىل مقاول ثانوي ما لم تس�تحصل موافقة جهة التعاقد التحريرية املس�بقة وعىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم قانونا الحضور اىل مقر لجنة فتح 
العط�اءات الكائ�ن يف )بعقوبة/ش�ارع املحافظة/ مبنى ديوان محافظة دياىل( يف الزمان واملكان املحددين ادناه لغلق املناقص�ة املذكورة عىل ان يكون العطاء نافذ ملدة 120 يوم 
من تاريخ غلق املناقصة املذكورة ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة كافة اجور االعالن والرس�وم والرضائب واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات وس�يهمل اي عطاء غري 
مس�تويف للمستمس�كات املطلوبة اعاله وال يقبل اي عذر من جراء ذلك ويف حالة ثبوت عدم صحة صدور اي من املستمس�كات املقدمة من قبل املقاول او الرشكة سيتم مصادرة 
التأمين�ات واتخ�اذ االجراءات القانونية بحق الرشكة او املقاول وستحتس�ب الغرام�ات التأخريية عىل النحو التايل غرامة اليوم الواحد = )مبل�غ العقد )مبلغ العقد االصيل +- اي 
تغي�ري يف املبل�غ ( / م�دة العقد الكلية )مدة العقد العقد االصلية +- اي تغري يف املدة ( × )15%( كما تخضع جميع املواد للفحص املختربي وفقا لتوجيه اللجان املرشفه عىل العمل 
ودوائر املهندس املقيم . فعىل الرشكات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجات املذكورة ادناه والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة محافظة دياىل /قسم العقود/لجنة بيع العطاءات لغرض رشاء مستندات ورشوط ووثائق وبيانات املناقصة علما ان الرشاء يكون من قبل املدير املفوض حرصاً او وكيله 
عىل ان تكون الوكالة صادرة ضمن مدة ال تتجاوز )3 اش�هر( فقط قبل تاريخ نرش االعالن وان ال يحمل الوكيل وكالة عن رشكات اخرى )اي يكون موكل باعمال رشكة واحدة 
فقط( وان سعر العطاء الواحد كما مؤرش ازاء كل مرشوع غري قابل للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للمقاولني او الرشكات عند رشاء العطاء وسيكون اخر موعد 
الستالم العطاءات الساعة الثانية عرش من ظهر يوم )الثالثاء( املوافق )2021/8/10( ويكون موعد فتح العطاءات حال انتهاء الوقت املحدد لغلق املناقصة او اليوم التايل ويكون 
فتح العطاءات يف مقر اللجنة الفتح ويكون املكان الرئييس لتبليغ الرشكات واملقاولني هو لوحة االعالنات املوجودة يف قسم العقود ولكافة االجراءات التي تخص املشاريع ويعترب 
بمثابة تبليغ الرشكات واملقاولني وال يقبل االحتجاج بغري ذلك  علما ان عقد املؤتمر الخاص لهذا االعالن االجابة عىل استفسار االخوة املقاولني يوم )االحد( املوافق )2021/8/8( 

)Diyala Contracts( الساعة الحادية عرشة صباحا للمزيد من املعلومات االتصال بنا عرب الربيد االلكرتوني لقسم العقود

مستندات ورشوط املناقصة :
1-هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الصادرة من وزارة التخطيط نافذة و للدرجة املطلوبة واملثبتة امام كل مرشوع

2-شهادة تاسيس الرشكة +عقد تاسيس الرشكة + النظام الداخيل للرشكة + هوية غرفة التجارة + هوية اتحاد املقاولني + شهادة ممارسة مهنة نافذة
3-يلتزم املقاول او لرشكة بتثبيت عنوان الرشكة وعنوانه الشخيص يف اوراق العطاء ليتم اعتمادها عنوانا باملراسالت وتبليغات تقديم ما يثبت العنوان

4-تأمينات اولية بنسبة 1% من الكلفة التخمينية املخصصة االحالة بموجب خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية ويفضل من محافظة دياىل معنون اىل ديوان محافظة 
دياىل / قسم الحسابات عىل ان تكون التأمينات االولية نافذا ملدة 28 يوم بعد تاريخ مدة نفاذية العطاءات ال)120( يوم

5-براءة  ذمة نافذة اصلية ومصورة مصدقة / قسم الرشكات صادر من الهيئة العامة للرضائب
6-تك�ون االس�عار املقدم�ة بالدينار العراقي رقما وكتابتا وان توقع عىل جميع املس�تندات العطاءات وتك�ون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق 

مختومة بختم الرشكة او املقاول مع االلتزام بمدة االنجاز العمل حسب ما مثبت من قبل الدائرة املستفيدة من االعالن
7-العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف  والربيد االلكرتوني

8-استمارة تقديم العطاءات موقعه ومختومة من املقاول قبل الرشكة او املقاول
9-ع�ىل الرشكة ان تقوم بتقديم )CV( يتضمن اس�ماء الكادر الفن�ي )االختصاصيني املتفرغني والغري متفرغني( واالداري واالليات التي تعود اىل الرشكة معززة بوثائق رس�مية 

للعاملني لديها بموجب عقود التشغيل الصادرة عن نقابة املهندسني عند تنفيذ مشاريع املقاولة
10-تقديم كشف مايل من املرصف يبني القدره املالية وباالرقام

11-تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم والتي تفرض من الدولة
12-ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم نسخة اصلية ويكون باسم الرشكة او املقاول حرصا

13-يقدم العطاء بثالثة ظروف مختومة االول )العرض الفني( والثاني )قائمة االسعار( والثالث )املستمسكات املطلوبة(
14-عىل الرشكات واملقاولني ارفاق كافة املستمسكات )بطاقة موحدة ان وجدت + الجنسية+شهادة الجنسية وبطاقة السكن الخاصة باملدير املفوض للرشكة(

15-يعترب هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزء من العقد ويلتزم املقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء
16-ال يجوز ملقدمي العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها اي كان نوعه

17-تقديم كتاب رسمي صادر من جهة رسمية يؤيد حجب البطاقة التموينية ملقدمي العطاءات
18-عىل الرشكة او املقاول االلتزام بتقديم منهاج العمل املطلوب

19-يف حالة قيام الطرف االول بتنفيذ اي من التزامات الطرف الثاني بس�بب تلكئه يف تنفيذ ملقاولة او اي من التزاماته بموجب رشوط املقاولة يتحمل الطرف الثاني التحميالت 
االدارية لصالح الطرف االول بنسبة ال تزيد عن 20% من الكلفة الفعلية لتنفيذ االلتزام  الذي اخل الطرف الثاني بتنفيذه وتستحق تلك املبالغ بذمه الطرف الثاني وتستحصل منه 

دون الحاجة اىل انذار او حكم قضائي 
20-للطرف االول استقطاع كلفة الفقرات التي لم تنفذ او التي تقل كمياته عىل االنجاز الفعيل كما ورد يف جدول الكميات

21-تلت�زم الرشك�ة او املق�اول بيان املوقع االلكرتوني للرشكة وعنوانه�ا ورقم الهاتف للرشكة بموجب نموذج مس�تقل يحتوي كافة املعلومات املذك�ورة مختوم بختم الرشكة 
وتوقيع املدير املفوض وتقدم اىل ش�عبة املتابعة يحال رشاء وثائق املناقصة عىل ان تكون مطابقة للمعلومات املقدمة عىل الظرف الخاص بالعطاء ليتم اعتماد الربيد االلكرتوني 

كموقع رسمي للمخاطبات يف حال تعذر تبليغ الرشكة الي مخاطبة تحريريا«
22-عىل من ترسو عليه املناقصة تقديم صك مصدق بقيمة )5%( من قيمة االحالة مضافا اليها مبلغ االحتياط )عن كفالة حسن تنفيذ(

العدد: 13411
التاريخ: 2021/7/26

ت
التبويب 

الجهة  اسم المشروع
المستفيدة

اسم القضاء او 
الناحية

درجة التصنيف 
مدة العملالكلفة التخمينيةسعر العطاءالمطلوبة

التسلسلالنوعالمادةالفصل

هدم واعادة بناء مدرسة 35243
250,0001,081,024,200360ثامنة انشائيالخالصالتربيةابن حزم 18 صف

هدم واعادة بناء متوسطة 45243
250,0001,095,474,200360ثامنة انشائيالخالصالتربيةالرواد 18 صف

هدم واعادة بناء ثانوية 55243
250,0001,101,294,200360ثامنة انشائيالعبارةالتربيةدمشق 18 صف

مثنى عيل مهدي التميمي
حمافظ دياىل
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )406 يف 2021/2/4( .
ترس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقشة( مشروع  )تجهيز وفحص مواد مغذيات 11 ك.ف قابلوات ارضية )3*150 ( ملم 2 

مع وصالت ربطها املستقيمة ونهايات ربطها ومواد خطوط هوائية  ملديرية توزيع كهرباء البرصة (
- وبكلفشة  تخمينية قدرها)2,699,000,000(  اثنان مليار وسشتمائة وتسشعة وتسشعون  مليون دينار 

عراقي
- ضمشن  مششاريع الخطشة الطارئشة 2016واملدرجشة ضمشن الخطشة املسشتمرة لعشام 2019منهشاج 

)البرتودوالر(
- مدة التنفيذ ) 120  يوم (  .                 -موقع املروع ) عام (

- الدرجشة والصنشف املطلوبة : الدرجة / السادسشة  والصنف / كهرباء-ميكانيشك - كيمياوي  –رشكات 
متخصصة يف هذا املجال وان تكون الهوية نافذة   .

-بتبويب )2,5,12,2,1,47,3( وبعرض فني  
أوالً-  سشيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ 

العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع 
املتناقصني.

ثانيشاً- يمكشن للمناقصني ذوي األهليشة الراغبني أن يحصلوا عشى معلومات إضافية من )قسشم العقود 
الحكوميشة  / ششعبة اعالن املششاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السشاعة 8:00 صباحشا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عى ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :
*القدرة املالية:عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

1- متطلبشات السشيولة املاليشة : عشى مقشدم العطشاء ان يقشدم سشيولة نقديشة بمبلغ اليقل قشدره عن 
)539,800,000( خمسشمائة وتسشعة وثالثون  مليون وثمانمائة  الف دينار عراقي عى ششكل كششف 
مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية 

وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة 
2 - الخشربة والقدرة الفنية: عى مقشدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( العرة السابقة 

وبمبلغ اليقل عن )809,700,000( ثمانمائة وتسعة مليون وسبعمائة الف دينار عراقي 
لتنفيشذ عقشود مماثله ألعمشال هذا العقد و تم أنجازهشا بنجاح  بالكامل. و يعنشى باملماثلة  حجم العمل 
، تعقيداتشه ، األسشاليب والتكنولوجيا املسشتخدمة املششار اليهشا يف الفصل السشادس )متطلبات صاحب 

العمل(     
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
أدناه* ودفشششع رسششششم غيششششر مسشتشششرد  قشششدرة )150,000( مائشششششة وخمسشون الششششف 

دينششششار عراقشششي اعتبششششارا مششششن يششششوم الثالثاء  املصشششادف 2021/8/3  .
•تلتشزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصشدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافشة األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

•تلتزم الركات بتقديم تعهد باملبارشة بالعمل وعدم املطالبة  باملسشتحقات املالية اال بعد توفرالسشيولة 

املالية.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني   املصادف 2021/8/16   الساعة 

العارشة صباحاً.
سادسشاً -يجب تسشليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2021/8/22 الساعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يسشمح بها(. العطاءات املتأخرة سشيتم رفضها. 
سشيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور ششخصيا يف العنوان 

التايل  :
 الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االحد  املصادف 2021/8/22 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً – أ- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 26,990,000 ( ستة وعرون مليون 
وتسشعمائة وتسشعون الف  دينار عراقي عى شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 
يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . وفيما يتعلق بالركات االجنبية مراعاة ماورد يف كتاب البنك املركزي 
العراقشي /دائرة مراقبة الصريفة /قسشم مراقبة املصارف االسشالمي ذي العشدد )153/3/9( يف 5/17/ 
2020 املعمم بموجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قسشم االستششارات والتدريب ذي 

العدد 8566/7/4 يف 2020/6/30 .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – عى مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بش
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويشض تحريشري ملمثل مقدم العطاء املخشول بالتوقيع عى العطاء.4- الوثائشق املصادق عليها من 
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق 
بموجشب االسشتمارات املدرجة يف القسشم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الشذي تم قبول عطاءه . 

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النر واالعالن.

احدى عر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي 
ييل يوم العطلة.

اثنى عر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq . ثالثة عر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 
الرابع عر :-سشبب االعالن الثاني *السشعر املقدم من قبل الركة اعى مشن املبلغ التخميني *لم يقدم 
التامينشات االولية * العرض الفني مرفوض من قبل الجهة املسشتفيدة  حسشب توصيشات لجنة التحليل 

والتقييم الثانية  ذي العدد 3  ع يف 2021/5/25.

املهندس
مـحمـد طاهر التميمي 

النائب االول ملحــافــظ  البصــرة

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (

مناقصة )  1/  كهرباء توزيع /فرع شامل البرصة2021 ( 
)جتهيز وفحص مواد مغذيات 11 ك.ف قابلوات ارضية )3*150 ( ملم 2 مع وصالت ربطها املستقيمة وهنايات ربطها ومواد خطوط هوائية  ملديرية توزيع كهرباء البرصة (

 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 )الحرية ( وملدة  )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعى من يرغب باالشرتاك 
باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة  مراجعة بلدية الحرية او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى 
الصحف املحلية مسشتصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأسشتثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغبشون بالدخشول اىل املزايشدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحسشاب البلدية املذكورة 
استنادا 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 )30 ( يوما يف الساعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 

عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتتبة عى ذلك 

الروط املطلوبة :
1 ش عى املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 ش عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 ش عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 ش 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 عى االمالك التي تؤجر لهم

اعالن مناقصة رقم )2021/12( 
م/ نقل وتفريغ الطحني يف حمافظة )ذي قار(

1ش يشرس )الركشة العامة لتصنيع الحبوب( ان تعلن وللمرة ) الثانيشة ( عن مناقصة لش ) نقل وتفريغ الطحني يف محافظة 
ذي قار(

2 ش  تتوفشر لشدى )الركة العامة لتصنيع الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن )املوازنة االتحادية( وينوي اسشتخدام جزء 
منها لتنفيذ الخدمات نقل وتفريغ الطحني يف محافظة ذي قار

3  شبأمشكان مقدمي العطاء الراغبني رشاء وثائق املناقصشة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل  )الركة العامة 
لتصنيع الحبوب / القسم القانوني( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة )1000000 مليون دينار ( بموجب 
صشك مصدق مشن احد املصارف الحكومية بامكان مقدمشي العطاء الراغبني يف الحصول عى املزيشد من املعلومات مراجعة 

العنوان املبني يف اعاله
4 ش تسشلم العطشاءات اىل العنشوان االتي :  )الركة العامشة لتصنيع الحبوب / مكتب املدير العشام الكائن يف محافظة بغداد 
/ سشاحة عدن / مدخل مدينة الحرية ( يف املوعد املحدد  )اقصاه السشاعة العارشة صباحا من  يوم 2021/8/23 حسشب 

توقيت مدينة بغداد ( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات 

الوقت والتاريخ والعنوان 
)ترسي كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يف كل ما لم يرد به نص يف هذا االعالن 

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

1ش شهادة  تأسيس الركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة  عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الركات 
2 ش التأمينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ )95637897( خمسشة وتسعون مليون وستمائة وسبعة 
وثالثون الف وثمانمائة وسبعة وتسعون دينار  التي تمثل 3% من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر المر 
الركشة مشن قبل املناقص حشرصا او من يخوله قانونا عى ان ال تقشل نفاذيته )35( يوم من تاريشخ انتهاء نفاذية العطاء 

البالغة 120 مائة وعرون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء
3 ش كتاب عدم ممانعة من الدخول يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام 2021 ومعنون اىل الركة العامة لتصنيع 

الحبوب حرصا )عى ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته( 
4 ش وصل رشاء رشوط املناقصة 

5  ش تقديم اعمال مماثلة 
6  ش سشنويات سشيارات حمل عدد )21( سشيارة ال تقل حمولتها عن 16 طن تكون بأسشم الركة مقدمة العطاء او اي من 
املساهمني عى ان تدرج الحمولة ضمن السنوية 16 طن او اكثر وكونها حمل وليس قالب  او حوضية حيث تمثل مثل هذه 

السيارات ويف حالة تقديم اكثر من العدد يؤخذ حسب التسلسل املكتوب يف التندر واملطلوب تقديمها وتهمل االخرية
7 ش يف حالشة تقديشم وثائشق مصورة )مستنسشخة( يجب ان تكشون مصدقة ومختومشة طبق االصل من جهشة االصدار اما 
بخصوص املستمسكات الثبوتية )البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية  ، بطاقة السكن وغريها( تتم 

مطابقتها مع االصل عند االحالة
8  ش يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عى استفسشارات املششاركني يف هذه املناقصات يف السشاعة العارشة صباحا حسب 

توقيت بغداد من يوم 2021/8/16 يف مقر الركة / القسم القانوني 
9 ش  يف حال مصادفة يوم  غلق املناقصة  عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم  وفتح العطاءات 

مالحظة ))الكلفة التخمينية كما يف الجدول املرفق((

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

السعر / دينار/ كيس  الفقرة العاملة ت

460 اربعمائة وستون دينار نقل وتفريغ الطحين في محافظة ذي قار / المركز ويشمل )المثنى ـ الناصريةـ سومر  ـ 
صالحية ـ الشهداء ـ اريدو  ـ العسكري ـ المدينة  ـ اور (   1

727 سبعمائة وسبعة 
وعشرون دينار 

نقل وتفريغ الطحين في محافظة ذي قار/ االقضية وتشمل ) سوق الشيوخ ـ الجبايش ـ 
الشطرة ـ الرفاعي(  2

727 سبعمائة وسبعة 
وعشرون دينار 

نقل وتفريغ الطحين في محافظة ذي قار / النواحي وتشمل ) البطحاء ـ العكيكة  ـ كرمة بني 
سعيد  ـ الفضلية  ـ الطار  ـ الفهود ـ الحمار ـ االصالح ـ سيد دخيل ـ اكد ـ الغراف ـ النصر ـ 

الدواية ـ قلعة سكر ـ الفجر (   
3

اثري داود سلامن
املدير العام ورئيس جملس االدارة وكالة

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
الحرية 9,2م2 19/1 حانوت  1
الحرية 75,8م2 9/2 كشك 2
الحرية 6,25م2 10/2-20/2 اكشاك 3
الحرية 2,5م2 6/1 حانوت 4
الحرية 19,5م2 18/3 حانوت 5
الحرية 5,11م2 33/3 حانوت 6
الحرية 9م2 24/1 حانوت 7
الحرية 16م2 7/5 حانوت 8

العدد / 199
التاريخ 2021/8/1

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )886 يف 2021/3/11( .
ترس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقشة( مشروع  )تجهيز وفحص مواد مغذيات 11 ك.ف قابلوات ارضية )3*150 ( ملم 2 

مع وصالت ربطها املستقيمة ونهايات ربطها ومواد خطوط هوائية  ملديرية توزيع كهرباء البرصة (
- وبكلفة  تخمينية قدرها)2.314.800.000(  اثنان مليار وثالثمائة واربعة عر مليون وثمانمائة الف  

دينار عراقي
- ضمن  مشاريع الخطة الطارئة 2016واملدرجة ضمن خطة 2021املستمرة املقرتحة ) البرتودوالر (       

- مدة التنفيذ ) 50  يوم (  .
- الدرجشة والصنشف املطلوبة : الدرجة / السادسشة  والصنف / كهرباء-ميكانيشك - كيمياوي  –رشكات 

متخصصة يف هذا املجال وان تكون الهوية نافذة   .
- بتبويب )1,5,12,2,1,47,3( وبعرض فني  

أوالً-  سشيتم تنفيشذ العطشاء من خشالل إجراءات العطشاءات التنافسشية الوطنية التي حددتهشا تعليمات 
تنفيشذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسشنة 2014 والصادرة مشن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع  

املتناقصني.
ثانيشاً- يمكشن للمناقصني ذوي األهليشة الراغبني أن يحصلوا عشى معلومات إضافية من )قسشم العقود 
الحكوميشة  / ششعبة اعالن املششاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السشاعة 8:00 صباحشا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عى ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

*القدرة املالية:عى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلبشات السشيولة املاليشة : عشى مقشدم العطشاء ان يقشدم سشيولة نقديشة بمبلغ اليقل قشدره عن 
)462,960,000( اربعمائة واثنان وسشتون مليون وتسعمائة وستون الف دينار عراقي عى شكل كشف 
مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية 

وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة 
2 - الخشربة والقدرة الفنية: عى مقشدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عى تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( العرة السابقة 
وبمبلشغ اليقشل عن )694,440,000( سشتمائة واربعة وتسشعون مليون واربعمائة واربعشون الف  دينار 

عراقي 
لتنفيشذ عقشود مماثله ألعمشال هذا العقد و تم أنجازهشا بنجاح  بالكامل. و يعنشى باملماثلة  حجم العمل 
، تعقيداتشه ، األسشاليب والتكنولوجيا املسشتخدمة املششار اليهشا يف الفصل السشادس )متطلبات صاحب 

العمل(
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
أدناه* ودفشششع رسششششم غيششششر مسشتشششرد  قشششدرة )150,000( مائشششششة وخمسشون الششششف 

دينششششار عراقشششي اعتبششششارا مششششن يششششوم الثالثاء  املصشششادف 2021/8/3  .
• تلتشزم الشركات بتقديم تعهشد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافشة األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

• تلتزم الركات بتقديم تعهد باملبارشة بالعمل وعدم املطالبة  باملسشتحقات املالية اال بعد توفرالسيولة 

املالية.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني   املصادف 2021/8/16   الساعة 

العارشة صباحاً.
سادسشاً -يجب تسشليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2021/8/22 الساعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يسشمح بها(. العطاءات املتأخرة سشيتم رفضها. 
سشيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور ششخصيا يف العنوان 

التايل  :
 الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االحد  املصادف 2021/8/22 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سشابعاً –  يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )23.148.000( ثالث وعرون مليون 
ومائة وثمانية واربعون  الف  دينار عراقي عى شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 
يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . وفيما يتعلق بالركات االجنبية مراعاة ماورد يف كتاب البنك املركزي 
العراقشي /دائرة مراقبة الصريفة /قسشم مراقبة املصارف االسشالمي ذي العشدد )153/3/9( يف 5/17/ 
2020 املعمم بموجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قسشم االستششارات والتدريب ذي 

العدد 8566/7/4 يف 2020/6/30 .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – عى مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بش
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويشض تحريشري ملمثل مقدم العطاء املخشول بالتوقيع عى العطاء.4- الوثائشق املصادق عليها من 
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق 
بموجشب االسشتمارات املدرجة يف القسشم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الشذي تم قبول عطاءه . 

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النر واالعالن.

احدى عر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي 
ييل يوم العطلة .

اثنى عر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq . ثالثة عر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 
الرابع عر سبب االعالن الثاني *العرض الفني املقدم من قبل الركة غري مقبول   *لم يقدم التامينات 
االوليشة * لشم يقشدم اعمشال مماثلة حسشب توصيشات لجنة التحليشل والتقييشم االوىل  ذي العشدد 2  ع يف 

2021/5/11

املهندس
مـحمـد طاهر التميمي 

النائب االول ملحــافــظ  البصــرة

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (

 مناقصة )  3/  كهرباء توزيع /فرع البرصة2021 ( 
)جتهيز وفحص مواد مغذيات 11 ك.ف قابلوات ارضية )3*150 ( ملم 2 مع وصالت ربطها املستقيمة وهنايات ربطها ومواد خطوط هوائية  ملديرية توزيع كهرباء البرصة (
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حمافظة بغداد
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

قسم االرايض  التعاقد
انذار

اىل الفالح املرحتل )رائد توماس يوسف( 
بالنظشر لعشدم اسشتغالل املسشاحة املؤجشرة لشك بموجشب عقشدك املرقشم ) 4442( يف 
1999/11/20 املشربم عى القطعة املرقمشة )1/8015( مقاطعة /11 عريفيه البالغ 
مساحتها )-/1/6( دونم وفق احكام القانون 35 لسنة 1983 وعى ضوء القرار 103 
لسشنة 1097 وملجهوليشة محل االقامة والرتحالشك عن املنطقة وعشدم تبليغك باالنذار 

املوجه لك 
لشذا ننذرك بوجوب اسشتغاللك عقشدك خالل مدة )90( يوم من تاريخ النر وبعكسشه 

تتخذ االجراءات القانونية لفسخ عقدك واسرتداد االرضمنك وفق االصول

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لحصول حالة كرس قرار بالتاجري
تعلشن لجنة البيشع وااليجشار يف مديرية بلديات واسشط وللمشرة الثانية عن 
تاجشري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الزبيدية 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسشنة 2013 فعى الراغبني 
باالششرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الزبيدية خالل فرتة )7( 
سشبعة ايام  تبدأ من اليشوم التايل لنرها يف الصحف اليومية مسشتصحبني 
معهشم التامينشات القانونية البالغشة )30%( من قيمة الضشم االخري  بصك 
مصشدق او نقدا وسشتجري املزايشدة يف اليوم االخري من مشدة االعالن يف مقر 
مديريشة البلدية اعاله يف تمام السشاعة )العارشة صباحشا( واذا صادف يوم 
املزايشدة عطلة رسشمية تكون املزايدة يف يوم العمل  الشذي يليه ويتحمل من 
ترسشو عليشه املزايدة اجور النشر واالعالن وكافة املصاريشف االخرى وعى 
املسشتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصشورة واصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط والروط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلشن لجنشة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمشالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  
)سشنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسشنة 2013 فعى من يرغب باالششرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة  مراجعة 
بلدية الحرية او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة بأسشتثناء املسشتأجرين الششاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
لحسشاب البلدية املذكورة اسشتنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السشيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم 
االخشري مشن مدة االعالن البالغة )30 ( يوما يف السشاعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسشمية سشتكون 

املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتتبة عى ذلك 

الروط املطلوبة :
1 ش عى املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 ش عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 ش عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 ش اسشتنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السشيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية 
وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى االمالك التي تؤجر لهم

 5 ش يلزم املتقدم عى تأجري الكشك املشار اليه يف الفقرة 1 من االعالن بتنفيذ الكشك بموجب الكشف املعد من قبل لجنة اعداد الكشوفات يف البلدية  عى ان تؤول 
املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء مدة االيجار 

6 ش يلزم املتقدم عى تاجري الحانوت املششار اليه يف الفقرة 2 من االعالن بتنفيذ الحانوت بموجب الكششف املعد من قبل لجنة اعداد الكششوفات يف البلدية عى ان 
تؤول املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء مدة االيجار .

فقدان 
فقشدت منشي الهوية الصشادرة من معهد 
االدارة الرصافشة قسشم التقنيشات االدارة 
الرياضيشة باسشم / زهشراء الزم محمشد 
– فمشن يعثشر عليهشا تسشليمها اىل جهة 

االصدار .
شششششششششششششششششششششششششششششششششش

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاسشة محكمة اسشتئناف صشالح الدين 
االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/ 130/ش/2021

التاريخ/2021/8/1
اىل/ املدعشى عليشه )عبدالوحشد عجمشي 

حماد( 
الششخصية  األحشوال  أصشدرت محكمشة 
/130( املرقشم  قرارهشا  االسشحاقي  يف 

املتضمشن   2021/7/29 يف  ش/2021( 
تفريق للرضر ولعدم معرفة محل اقامتك 
تقرر تبليغك جريدتشني محليتني يوميتني 
ويف حالة عشدم اتباعك الطشرق القانونية 

يكتسب الحكم درجة البتات.
مع التقدير

القايض 
فائق مشعل صالح

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
امام الشارع العام 5*3م 27/2 كشك  1
امام الشارع العام 5*3م 27/2 حانوت 2

الشارع العام 7,5م2 18/4-18/5 حوانيت 3
السوق العصري/ الشارع العام 7,5م2 18/1 حانوت 4

داخل السوق العصري 9م2 11-9 حوانيت 5
سوق ذو الطابقين 16,5م2 5/3-¾ حوانيت 6
سوق ذو الطابقين 16م2 31/3-29/3-28/3-9/3 حانوت 7
الشارع العام  )24*259(م 259/22 كورنيش 8
الشارع العام  8,75م2 2/5 حانوت 9
الشارع العام  14م2 3/5 حانوت 10

السوق العصري /  الشارع الفرعي 17م2 18/12-18/11-18/10 حوانيت 11
السوق العصري / الشارع العام 24م2 18/14-18/13 حوانيت 12

السوق العصري 9م2 3/1 حانوت 13
17م2 مقابل السوق العصري 18/16-18/15 حوانيت 14

العدد / 198
التاريخ 2021/8/1

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 7898
التاريخ 2021/8/1

شاكر لعيبي بنيان
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد / الرصافة

العدد /2293
التاريخ 2021/8/1

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة 
االيجار الموقع المساحة 

م2 رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة قرب مركز 
الشباب 6م2 94 كشك 1
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )129(  والصادر يف 2021/7/29 
اشارة اىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات نينوىـ  قسم االمالك املرقم ) 9018( 
يف 2021/7/4 تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف 
ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية تلعفر  وفقا الحكام القانون )21( 
لسـنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنيـة  فعىل الراغبني بااليجار  مراجعة 
مديريـة بلديـة تلعفر  وخـالل مدة )30(  يـوم  تبدأ من اليـوم التايل لنرش 
االعالن بالصحف  مسـتصحبني معهم التامينـات القانونية البالغة )%50( 
من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم 
بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون 
يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املسـتاجر ناكال ويعاد 
االعـالن عـن تأجري امللك وعىل حسـاب الناكل وتحمله فـرق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح 
لـه بالدخـول باملزايدة مجددا مع عـدم جواز التنازل عـن االحالة وبخالفه 
يعد املسـتاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون 
املزايـدة يوم االربعاء املصادف 2021/9/1 يف مديرية بلدية تلعفر السـاعة 

)12( الثانية عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سبع سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )98(
تعلـن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسـنة )2013( 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 30( ثالثـون يومـا تبدا من اليوم التـايل لنرش االعالن يف الصحـف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف ديوان محافظة نينوى /قاعة الحدباء السـاعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعـالن ويف حالـة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسـمية او اي ظرف يحول دون 
اقامـة املزايـدة يف املوعد واملكان املذكـور تؤجل املزايدة  اىل يوم عمـل الذي يليه يف نفس 
املوقع اعاله  ويتحمل من ترسـو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسـبة )%2( 

من بدل االيجار 
1ـ دكان رقـم   )13( يف السـوق العـرصي / الرشـيدية املشـيد عىل القطعـة املرقمة ) 

112/2 ( م35 الرشيدية  وملدة ثالث سنوات 
2 ـ الدكاكني  املرقمة )11و12( املشـيدة عىل جزء من القطعة املرقمة )832/1(  م 37 

بعويرة والواقعة يف حي العربي  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 ـ الدكاكـني  املرقمـة )3و7و8و9و10و11( املشـيدة عـىل جزء مـن القطعة املرقمة 

)19/4263(  م 43 الجيلة بلبل تبه  وملدة ثالث سنوات
4 ـ القطع  املرقمة )12ب و176(  م 40  نينوى الرشقية املشيد عليها  )كراج حداد باب 

وشباك  (  وبمساحة )120( م2 لكل قطعة  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 ـ   القطع املرقمة )33و156و174 (  م 40  نينوى الرشقية املشيد عليها  )كراج حداد 
باب وشباك ( وبمساحة )240( م2  لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

6 ـ الفـرن الحجري املشـيد عىل جزء من القطعـة املرقمـة )2093/56( م 51 اربجية 
واملتخذة ) فرن حجري( يف حي القادسـية  وبمسـاحة )208( م2 وحسـب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
7 ـ الفـرن الحجري املشـيد عىل جزء مـن القطعة املرقمـة )13( م 51 اربجية ) افران 
عدنان( الواقع يف حي الشـيخكية قرب محطة تعبئة ارض النور  وبمساحة )150( م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
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اعالن رقم )97(
تعلـن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسـنة )2013( 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 30( ثالثـون يومـا تبدا من اليوم التـايل لنرش االعالن يف الصحـف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف ديوان محافظة نينوى /قاعة الحدباء السـاعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعـالن ويف حالـة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسـمية او اي ظرف يحول دون 
اقامـة املزايـدة يف املوعد واملكان املذكـور تؤجل املزايدة  اىل يوم عمـل الذي يليه يف نفس 
املوقع اعاله  ويتحمل من ترسـو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسـبة )%2( 

من بدل االيجار 
1ـ القطعـة  املرقمـة )147ب( م40 نينوى الرشقية  املشـيد عليهما كـراج )حداد باب 

وشباك( وبمساحة )120( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2ـ  القطـع  املرقمـة )88و127و123(  م 40  نينـوى الرشقيـة املشـيد عليهما )معمل 

نجارة(  وبمساحة )225( م2  لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 ـ القطـع  املرقمـة )376ج و376 ب (  م 40  نينـوى الرشقية واملتخذه )وكيل ادوات 

احتياطية(  وبمساحة )50( م2 لكل قطعة  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 ـ   القطعـة املرقمة )7037 بلـدي (  م 40  نينوى الرشقية واملتخذه )مجمع صناعي 
النزار(  يف املنطقة الصناعية  )مجمع حكمت دحام( وبمسـاحة )250( م2   وحسـب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5ـ  القطعة  املرقمة )1050(  م 40  نينوى الرشقية املشيد عليها  )معمل فافون لتصنيع 

االواني املنزلية (  وبمساحة )338( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 ـ القطعة املرقمة )5031 (  م 40  نينوى الرشقية املشـيد عليها  )ورشـة صناعية ( 

مقابل حي امليثاق  وبمساحة )135( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7ـ  القطعـة  املرقمـة )18 (  م 40  نينـوى الرشقية املشـيد عليها  ) ورشـة صناعية (  
مقابل حي امليثاق قرب الوادي وبمسـاحة )350( م2 وحسـب واقـع الحال وملدة ثالث 

سنوات
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اعالن رقم )101(
تعلن اللجنة وللمـرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( 
لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف ديـوان محافظة نينوى /قاعة الحدباء السـاعة العارشة صباحا لليوم 
االخـري مـن مدة االعـالن ويف حالة مصادفـة اليوم املحـدد لالعالن عطلة 
رسـمية او اي ظرف يحـول دون اقامة املزايدة يف املوعـد واملكان املذكور 
تؤجـل املزايدة  اىل يوم عمل الـذي يليه يف نفس املوقع اعاله  ويتحمل من 
ترسـو بعهدتـه اجور نـرش االعالن واجـور خدمة بنسـبة )2%( من بدل 

االيجار 
1ـ القطع  املرقمـة )101و103و105و107و109و110و111و113و11

5و119و121( م40 نينوى الرشقية  املشيد عليها )وكيل ادوات احتياطية 
( وبمساحة )50( م2 لكل قطعة  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2ـ  القطعـة  املرقمـة )315(  م 40  نينوى الرشقية املشـيد عليها )وكيل 
ادوات احتياطية (  وبمسـاحة )120( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
3 ـ الفرن الحجري املشـيد عىل جزء من القطعة املرقمة )89/11( م 19 
تل الرمان الشمالية قرب مدرسة ام الكتاب  وبمساحة )100( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )102(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة )2013( فعىل 
الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( 
خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة 
نينوى /قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويف حالة مصادفة 
الي�وم املح�دد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون اقامة املزاي�دة يف املوعد واملكان 
املذكور تؤجل املزايدة  اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله  ويتحمل من ترسو بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1� القطع  املرقمة )64و178و205و209( م40 نينوى الرشقية  واملشيد عليها كراجات )حداد 

باب وشباك( وبمساحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � القطع�ة  املرقم�ة )15( م40 نينوى الرشقية  واملش�يد عليها كراج )حداد باب وش�باك( 

وبمساحة )145,5( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � القطع�ة  املرقم�ة )96( م40 نينوى الرشقية  واملش�يد عليها كراج )حداد باب وش�باك( 

وبمساحة )420( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � القطعة  املرقمة )192( م40 نينوى الرشقية  واملش�يد عليها كراج )حداد باب وش�باك( 

وبمساحة )720( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � القطعة  املرقمة )213( م40 نينوى الرشقية  واملش�يد عليها كراج )حداد باب وش�باك( 

وبمساحة )390( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 � القطع�ة  املرقم�ة )666( م40 نين�وى الرشقي�ة  واملش�يد عليها كراج )بائع س�كراب  ( 

وبمساحة )240( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � القطع�ة  املرقم�ة )7017( م40 نينوى الرشقية  واملش�يد عليها )توكمجي( وبمس�احة 

)250( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
8 � القطع�ة  املرقم�ة )1120( م40 نينوى الرشقية  واملش�يد عليها )محل ح�داد تانكيات( 

وبمساحة )420( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
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اعالن رقم )99(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العق�ارات التالية وف�ق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 
30( ثالث�ون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة 
نينوى /قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويف حالة مصادفة 
الي�وم املح�دد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون اقامة املزاي�دة يف املوعد واملكان 
املذكور تؤجل املزايدة  اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله  ويتحمل من ترسو بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1� القطعة املرقمة  )118( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها ) معمل نجارة ( وبمس�احة 

)300( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � القطع�ة املرقم�ة  )156/16بلدي ( )156/126عق�اري( م 40 نينوى الرشقية واملتخذة  
) مجم�ع صناع�ي( الواقعة يف  ) املنطقة الصناعية مقابل مجمع حمو النيش ( وبمس�احة 

)1200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � القطع�ة املرقم�ة  )156/16بل�دي ( م 40 نينوى الرشقية واملتخ�ذة  ) مجمع صناعي/
معمل خراطة ومحالت ( الواقعة يف  ) املنطقة الصناعية الشارع العام فرع معمل البان ركن 

مقابل الغسوالت ( وبمساحة )600( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � القطعة املرقمة  )156/2357( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها   ) ورش�ة صناعية  ( 

وبمساحة )150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � القطعة املرقمة  )17( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها   ) ورشة صناعية  ( وبمساحة 

)250( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 � القطعة املرقمة  )3 بلدي( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها   ) مخبز( الواقع يف املنطقة 

الصناعية قرب مطعم املتوكل وبمساحة )35( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � القطع�ة املرقم�ة  )71/210( م 40 نين�وى الرشقية واملتخذة ) متن�زه خليل الرحمن ( 
الواقع يف حي الوحدة قرب اس�واق الس�بعاوي  وبمس�احة )4250( م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
8 � القطعة املرقمة  )13/33( م 37 بعويرة النش�اء متنزة ومطعم واكشاك عدد )2( يف حي 
العربي مقابل مدخل الرش�يدية   وبمس�احة )1900( م2 وحس�ب واق�ع الحال وملدة عرشة 

سنوات
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اعالن رقم )100(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش  يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزاي�دة يف ديوان محافظة نينوى 
/ قاعة الحدباء   يف الس�اعة العارشة صباح�ا لليوم االخري من مدة االعالن ويف 
حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة 
املزاي�دة يف املوعد وامل�كان املذكور تؤجل املزايدة  اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس 
املوقع اعاله  ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة 

)2%( من بدل االيجار.
1 � القطع املرقمة )660و650أو659( م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )حداد 
معام�ل حصو ( وبمس�احة )375( م2 لكل قطعة وحس�ب واق�ع الحال وملدة 

ثالث سنوات
2 � القطعة املرقمة )7أ( م28 الهرمات املشيد عليها )معمل نجارة( وبمساحة 

)120( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � القطعة املرقمة )78( م28 الهرمات املشيد عليها )معمل نجارة( وبمساحة 

)810( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � القطعة املرقمة )75 ب( م28 الهرمات املش�يد عليها )حداد باب وش�باك( 

وبمساحة )120( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � القطع�ة املرقم�ة )60و65( م28 الهرم�ات املش�يد عليه�ا )معمل نجارة( 

وبمساحة )450( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

رشكة توزيع املنتجات النفطية/ هياة توزيع الفرات األوسط / فرع الديوانية
م/ انذار

صادر بمقت�ى املادة الثالثة من قانون تحصي�ل الديون الحكومية 
رقم )56( لسنة 1977 

إىل املدين / ) محمد قاس�م عطية عبيد الحلفي ( حيث أنك لم تس�دد 
املبل�غ وق�دره ) 295386000( مائتان وخمس�ة وتس�عون مليون 
وثالثمائة وستة وثمانون ألف دينار الذي استحق عليك دفعة بتاريخ 
23/ 7/ 2021 لذل�ك ندعوك بهذا اىل تس�ديده خ�الل عرشة أيام من 
تاريخ نرش هذا االعالن واال س�وف نتخذ قرارا بحجز أموالك املنقولة 
وفق�ا للمادة الخامس�ة من قان�ون تحصيل الدي�ون الحكومية رقم 
)56( لس�نة 1977 وملجهولية محل إقامتك تقرر تبليغك باالنذار من 

خالل الصحف الرسمية

إىل الرشيك سليم حسني شمباره توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان 
العراق�ي فرع النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل قيام رشيك عذراء 
عفر محميد بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 49841/3 حي 
النداء خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من 

تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال
�������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3602/ب2021/4

التاريخ 2021/8/1
اعالن

اىل / املدعى عليه )يحيى حميد مجيد( 
اق�ام املدع�ي املدير املف�وض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة CHF اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك والذي يطلب فيه�ا الحكم  بالزامك 
بتاديت�ك له واملدع�ى عليه االخ�ر بالتكاف�ل والتضامن فيم�ا بينكم مبلغا 
قدره )1600$  عن القرض  املؤرخ يف 2020/3/5  ونظرا لثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك كون العنوان وهميا حس�ب رشح املبلغ القضائي  يف محكمة 
اس�تئناف الكرخ واش�عار مختار ناحية املنصور ح�ي الريموك محلة 616 
عب�د الرحمن محمود عليوي    ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموعد املرافعة 2021/8/4 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تاجري االمالك املدرجة 
اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية ناحية واسط وفق  الحكام املادة 
12 الفق�رة )ثالث�ا أ( م�ن قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013 فع�ىل الراغب�ني باالش�راك يف املزاي�دة العلنية مراجع�ة مديرية بلدية 
ناحي�ة واس�ط خالل فرة )30( ثالثون يوما  تبدأ م�ن اليوم التايل لنرشها يف 
الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة 
)الع�ارشة صباحا( واذا ص�ادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة 
املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

فالح حسن عيل
املوظف املخول

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

العدد /2290
التاريخ 2021/8/1

مدة 
االيجار الموقع المساحة 

م2 رقم الملك نوع الملك ت

سنة 
واحدة

على القطعة المرقمة 
1390/15 م47 نصف 

الدجيلة الشرقي 
169م 72 فرن صمون 1

العدد : 430
التاريخ : 2021/8/1

العدد : 428
التاريخ : 2021/8/1

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
العدد : 427

التاريخ : 2021/8/1

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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رسية التحقيق االبتدائي ونرش املحاكامت
           القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي  

ان  والقانوني�ة  الدس�تورية  املب�ادئ  م�ن 
املته�م بريء حت�ى تثبت ادانت�ه بمحاكمة 
عادلة، ومن اه�م مقتضيات العدالة حماية 
املجتم�ع من الجريمة، واألصل يف االجراءات 
الجنائية العالنية ،حي�ث ان القانون يهدف 
اىل تحقي�ق غاية كب�رة يف كل زمان ومكان 
وهي فكرة العدالة. فالقانون هو الوس�يلة 
لتحقي�ق العدال�ة ويف س�بيل تحقيقه لها ال 
يس�تند اىل مجموعة من الضمانات التي عن 
طريقها يمكن الوص�ول اىل محاكمة عادلة 
للمته�م وقد ن�ص الدس�تور العراقي النافذ 
لعام 2005 عىل هذا املبدأ ،حيث نصت املادة 
)19/س�ابعا ( ع�ىل ان جلس�ات املحاك�م 
علني�ة اال اذا ق�ررت املحكم�ة جعلها رسية 
وقد نص�ت امل�ادة )57( من قان�ون اصول 
املحاكم�ات الجزائية رقم 23 لس�نة 1971 

املعدل ب�ان للمتهم وللمدع�ي بالحق املدني 
وللمس�ؤول مدنيا عن فعل املتهم ووكالئهم 
ان يح�روا اج�راءات التحقي�ق وللقايض 
او املحق�ق ان يمنع أيا منه�م من الحضور 
اذا اقت�ى االم�ر ذل�ك ألس�باب يدونه�ا يف 
املح�ر و ال يج�وز لغر من تق�دم ذكرهم 
حض�ور التحقي�ق اال اذا اذن الق�ايض بذلك 
وبذل�ك يعترب اس�تثناء إلج�راءات التحقيق 
من العالنية وان رسي�ة االجراءات الجزائية 
التي تم ورودها يف محارض التحقيق تنتهي 
بمجرد احالة الدعوى اىل املحاكمة والس�بب 
يف ذل�ك ان االص�ل يف املحاكم�ة العالنية وقد 
نص قانون املطبوعات العراقي رقم )206( 
لس�نة 1968 »ال يج�وز ان ينرش يف املطبوع 
الدوري ما من شأنه التأثر يف الحكام بصدد 
الدع�اوى التي ينظرون فيه�ا ورأي العضو 
املخالف يف محكمة مؤلفة من هيئة وما من 
ش�أنه التأثر يف االدعاء العام او املحامني او 

املحققني او الشهود  او الراي العام يف قضية 
معروضة عىل القضاء وال يجوز ان ينرش يف 
املطبوع سر التحقيق يف الجرائم ومحارض 
الجلسات الرسية للمحاكم« ونجد يف الكثر 
من االحيان قيام وسائل االعالم بنقل اخبار 
اىل الجمهور عن الجرائم والحوادث الجنائية 
الت�ي تق�ع يف املجتم�ع، وملا كان�ت مرحلة 
التحقي�ق االبتدائ�ي تمت�از ب�ان اجراءاتها 
رسية وكذلك النتائج التي تس�فر عنها وان 
اجراءات التحقيق االبتدائي تستهدف البحث 
والتحري عن االدلة املتعلقة بوقوع الجريمة 
ونس�بتها اىل فاعله�ا باتباع اس�اليب فنية 
وعلمية لجمع االدل�ة وفحصها وقد اضفى 
املرشع العراق�ي الحماي�ة الجزائية لرسية 
التحقيق االبتدائي بان عاقب يف املادة )235( 
م�ن قان�ون العقوب�ات العراق�ي رقم 111 
لس�نة 1969 املعدل عىل النرش بإحدى طرق 
العالنية امورا من ش�أنها التأثر يف القضاة 

او غرهم من املوظفني بالتحقيق او التأثر 
يف الخرباء او املحكمني او الش�هود كما شدد 
العقوب�ة اذا كان القصد م�ن النرش احداث 
التأث�ر املذكور او كان�ت االخبار كاذبة كما 
عاقب�ت املادة )236( من قان�ون العقوبات 
عىل النرش بإحدى طرق العالنية اخبارا بشأن 
تحقيق قائم يف جناية او جنحة او وثيقة من 
وثائق التحقيق اذا كانت سلطة التحقيق قد 
حظرت اذاع�ة يشء منه وان حق الصحافة 
يف ن�رش االخبار ع�ن الجرائ�م والتحقيقات 
يجد اساس�ه يف بعض الترشيعات الجزائية 
ه�ذا م�ن جهة وم�ن جه�ة اخرى ان�ه البد 
من تحقق رشوط الس�تعمال الحق بصورة 
صحيحة وع�دم الخ�روج ع�ىل مقتضياته 
والتعسف يف استعماله، وللصحافة واالعالم 
وظيف�ة تؤديها بإعالم الجمه�ور بما يهمه 
م�ن اخب�ار بما يف ذل�ك ما يقع م�ن جرائم 
وح�وادث ويقت�ر حق الصحاف�ة يف نرش 

اخب�ار الجرائم والتحقيق�ات النهائية و ما 
يج�ري يف املحاكمات العلني�ة والعلة يف ذلك 
وجود موازنة بني حقني اولهما حق املجتمع 
يف اعالم جمهوره بم�ا يجري فيه وثانيهما 
ح�ق املواط�ن ال�ذي تناول�ه الن�رش يف عدم 
املس�اس برشفه او اعتب�اره والتي تفرتض 
براءت�ه اىل حني ادانته بحك�م قضائي بات، 
باإلضاف�ة اىل املحافظة عىل ارسار التحقيق 
االبتدائ�ي ورغ�م م�ا تحقق�ه العالنية من 
مصلح�ة للعدالة واملتق�ايض والجمهور اال 
ان النق�د قد وج�ه اليها إلرضاره�ا ببعض 
املصال�ح وه�ذه املصال�ح الت�ي ت�ر بها 
املته�م  اىل  االس�اءة  يف  تتلخ�ص  العالني�ة 
وإفش�اء االرسار والتأثر يف االخالق واآلداب 
العام�ة وتعليم االجرام وم�ع ان الهدف من 
تقرير العالنية ه�و تحقيق مصلحة العدالة 
ومصلحة املته�م وتحقيق املحاكمة العادلة 
اال ان ه�ذه العالني�ة ق�د ت�يء اىل املته�م 

خصوصا اذا اتضحت براءته بعد ذلك فليس 
من امليسور ان يمحى اثر اتهامه من اذهان 
الناس وقد انتقدت العالنية عىل انها تعرض 
االرسار العائلية لإلفشاء خصوصا يف قضايا 
االحوال الشخصية ومن االثار الهامة لرسية 
التحقيق االبتدائي انها تقي املتهم وس�لطة 
التحقي�ق من تأث�ر الراي الع�ام خاصة ان 
نرش اخبار التحقيق قبل بدء املحاكمة غالبا 
ما يصحبه تهويل واثارة خصوصا اذا كانت 
الجريمة التي ينرش عنها من الجرائم الهامة 
التي تش�غل الن�اس وان مب�ارشة اجراءات 
التحقي�ق يف رسي�ة من االمور التي تس�اعد 
س�لطة التحقيق يف تأدي�ة مهامها بفاعلية 
والتوصل اىل الحقيقة وتبقى الغاية املثىل من 
وراء اعتم�اد رسية التحقي�ق حماية قرينة 
الرباءة والتي تعد من الضمانات الدستورية 
لحماي�ة الحري�ة الش�خصية للمتهم حتى 

تثبت االدانة بمحاكمة عادلة.

رشكة احلفر العراقية  )رشكة عامة( 
اهلياة التجارية 

القسم العقود اللوجستية 
اىل / السادة املجهزين واصحاب الرشكات املختصة 

م / ) اعالن املناقصة 7 / جتهيز / 2021 / تشغييل / خمزنية ( للمرة الثانية )21 /جتهيز /2019( سابقا 
1 � يرس )رشة الحفر العراقية / رشكة عامة ( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز 

)SPARE PARTS FOR ROTARY TABALE 37 1/2 AMERICAN BLOCK MODEL NUMBER RK -37.5(
مختلف املواصفات والكميات والقياس�ات ومن منش�أ امريكي USA مع تقديم ش�هادة منشا مصدقة وحس�ب الضوابط مع شهادة فحص 
مصنعي )NDT( لل )Thread( مع شهادة UT )ULTRASONIC( للفقرتني 5,4 واملواد واصلة اىل مخازن الرشكة يف البرة / الربجسية بفرتة 

تجهيز )60( ستون يوم اعتبارا من تاريخ توقيع العقد 
2 � سيتم العمل وفق االليه املعتمدة للمناقصات الدولية والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف 

النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 
3 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب ) رشكة الحفر العراقية / قسم العقود اللوجستية 

Logistic.cont.s@idc.gov.iq
)8( ساعات يوميا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

4 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية بعد تقدي�م طلب تحريري اىل العنوان املح�دد  يف التعليمات ملقدمي 
العطاءات وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100000( مائة الف دينار 

5 �  اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي :
)مقر رشكة الحفر العراقية يف البرة  / الزبر � الربجسية � مقرر لجنة فتح العطاءات ( يف املوعد املحدد )يوم الثالثاء املوافق 2021/8/31 
الساعة الثانية عرش ظهرا ( العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثلهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان التايل ) مقر رشكة الحفر العراقية يف البرة / الزبر � الربجس�ية � مقرر لجنة فتح العطاءات ( يف الزمان والتاريخ )يوم الثالثاء 
املواف�ق 2021/8/31 الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا ( كل العط�اءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء ) خاب ضم�ان مريف او صك مصدق او 

سفتجة ( وبمبلغ )5,214,000( خمسة ماليني ومائتان واربعة عرش الف دينار عراقي 
6 � اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم االحد املصادف 2021/8/29 

7 � يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا للغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون موعد فتح العطاءات بنفس 
اليوم املحدد لغلق املناقصة 

8 � العناوين املشار اليها انفا )العراق / البرة / الربجسية / رشكة الحفر العراقية / الهيأة التجارية ( 
9 � الكلف�ة التخميني�ة االجمالية للمناقصة ) 173,768,000( مائة وثالثة وس�بعون مليون  وس�بعمائة وثمانية وس�تون الف دينار عراقي 

فقط 
10 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه يتم استبعاد عطائه 

11 � س�يتم اس�تبعاد العطاء الذي لم ترفق به معاير التاهيل املطلوبة )الس�يولة النقدية ( الواردة بتعليمات مقدمي العطاء )ورقة بيانات 
العطاءات (  بموجب وثائق املناقصة

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/359

التاريخ 2021/5/24
1 �الرتبة ن.ع 

2 � اس�م امل�دان الرباعي واللقب حس�ني فيص�ل محمد 
حسن

3 � الوح�دة : مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف االرشف 
واملنشات 

4 � رقم القضية : 2021/359
5 � امل�ادة القانوني�ة 5 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل 
6 � خالصة الحكم 

تبديل مادة االحالة من املادة 5 اىل املادة 5/اوال من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل لداللة املادة 31 من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
7 �  الحبس الشديد بحق املدان ن.ع حسني فيصل محمد 
حس�ن ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 13/اوال من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام املواد 

61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
لغيابه للفرتة من 2020/11/18 ولحد االن

8 � ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخ�يل كعقوبة 
تبعية اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم  17 لسنة 2008 
9 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار  ع�ن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
10 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 �  احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدبة ش�يماء حمزة 
مجيد البالغة 25,000 خمسة وعرشون الف دينار عراقي 
ترف لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
ق�رار صدر باالتف�اق غيابيا قابال لالع�رتاض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/5/24
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/428

التاريخ 2021/6/27
1 �الرتبة ر.ع 

2 � اس�م املدان الرباعي واللقب س�عدون ب�در عيل غانم 
الحبيب

3 � الوح�دة : مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف االرشف 
واملنشات 

4 � رقم القضية : 2021/428
5 � امل�ادة القانوني�ة 5 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل 
6 � خالصة الحكم 

1 �  الحبس الشديد بحق املدان ر.ع سعدون بدر عيل غانم 
الحبيب ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 13/اوال من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام املواد 

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

2 � ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخ�يل كعقوبة 
تبعية اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم  17 لسنة 2008 
3 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار  ع�ن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
4 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
5 �  احتساب اتعاب املحامية املنتدبة شيماء حمزة مجيد 
البالغ�ة 25,000 خمس�ة وع�رشون ال�ف دين�ار عراقي 
ترف لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
ق�رار صدر باالتف�اق غيابيا قابال لالع�رتاض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/6/27
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 1492/ج2021/2

التاريخ : 2021/7/28
اعالن

 اىل املتهم الهارب / عيل فاهم جرب
حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )1492/ج2021/2( 
والخاص�ة باملش�تكي )ع�يل فاضل عباس( وف�ق احكام 
املادة 446  من قانون العقوبات  وملجهولية محل اقامتك  
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعالنا يف  صحيفتني  رس�ميتني بوجوب 
الحض�ور يف موعد املحاكمة املص�ادف يوم 2021/8/30 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

اثر عبد الحر جرب
�����������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

مديرية  التسجيل العقاري يف غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بتاري�خ  الدائ�رة  ه�ذه  اىل  املق�دم  الطل�ب  ع�ىل  بن�اءا 
2021/12/20  لتس�جيل تمام العقار تسلسل  )1426( 
محلة الرشق  باس�م  / احالم عبد مج�ددا باعتبار حائزا 
ل�ه بصفة املالك   للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل 
العقاري رقم  )43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة  عىل هذا 
العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
ثالث�ون يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنرش االعالن وكذلك 
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
الي�وم التايل لن�رش هذا االعالن وكذل�ك الحضور اىل موقع 
العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 
م�دة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املالحظ

مطرش نعيم صرب

فقدان 
فق�د جواز الس�فر الباكس�تاني املرق�م AR9398423 صادر من 
دولة باكس�تان بااس�م/ الس�يد ابو الحس�ن نقوي سيد غضنفر 

صقلني نقوي من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار.
���������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / هادي مهدي درب 

اقت�ى حضورك اىل بلدية اىل مديرية ناحي�ة التاجي ) ام العظام 
( لغ�رض اس�تخراج اجازة بن�اء للقطعة املرقم�ة 178 / 2 – ام 

العظام .
الرشيك 

زينب جاسم زياد 
���������������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء
العدد 624/ب/2020
التاريخ:2021/8/1 

املدعي/ عادل محمد حسني 
املدعى عليهم / كيالن محمد حسني وجماعته

م / اعالن
بن�اء عىل ما جاء بقرار م�ن هذه املحكمة املوق�رة بالعدد 6۲4/ 

ب/ ۲۰۲۰ يف
2020/12/9 واملكتس�ب الدرجة  القطعية املتضمن ازالة شيوع 
العق�ار املرق�م )۹۷۱۳/71( مقاطع�ة ۲5 عرموش�ية بيعاً عليه 
تبي�ع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية ع�ىل العق�ار املرقم اعاله 
واملدرج�ة اوصافه ادن�اه فعىل من يرغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل للنرش يف 
صحيفتني محليتني يوميتني مس�تصحبا املستمسكات القانونية 
م�ع التأمينات البالغ�ة 10% من القيمة التقديري�ة لعموم العقار 
والبالغ�ة ) ۸5,۰۰۰,۰۰۰ ( خمس�ة وثمانون مليون دينار عراقي 
فق�ط بص�ك مصدق ألمر ه�ذه املحكمة أن لم يك�ن من الرشكاء 
وس�تجري املزايدة يف الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم األخر 
للمدة اعاله ويتحمل املشرتي اجور النرش علما بان املدعي يرغب 
بالبق�اء مس�تأجر للعقار بعد البي�ع عند رشائه م�ن غر املدعى 

عليهم. 
األوصاف 

دار س�كنية تق�ع يف قض�اء س�امراء _ ح�ي الرشطة مس�احتها 
ومس�قفة  بالبل�وك  مبني�ة  طابق�ني  م�ن  متكون�ة  )200م2( 
بالكونكريت املس�لح يحت�وي عىل غرفة نوم واس�تقبال ومطبخ 
وصحي�ات ومرافق صحية خارجي�ة وغرفتي نوم يف الطابق االول 
مبلطة بالكايش املرمر ويحتوي عىل حديقة صغرة ودرجة بنائه 

جيدة.
مع الشكر والتقدير...

القايض
طالل خليل محمود

���������������������������������������������������
إىل ال�رشكاء ام�ال كاظ�م محمود وحيدر حس�ن كاظ�م اقتى 
حضورك�م إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار 
املرق�م 39920/3 حي الس�الم خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه

 نوال عبد العزيز فرهود  شطنان
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3293/ب2021/2

التاريخ 2021/8/1
اىل املدعى عليه / كريم حسني خلف

اقام املدعي احس�ان طاهر هادي  الدعوى البدائية  املرقمة اعاله  
والت�ي يطلب فيه�ا الحكم بتاديتك ل�ه مبلغا مقداره س�تة االف 
وخمس�مائة دوالر امريكي وذلك بموجب وصل االمانة املس�تحق 
االداء ح�ني الطل�ب  ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي اشعار مختار حي املزارع د طه حيدر الحلفي  لذا 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك  اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم  2021/8/8 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة 
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 1154/ج3 موحدة/ مفردة /2020

التاريخ : 2021/8/1
اعالن

 اىل املتهم الهارب /خالد عبد الزهرة مظلوم 
حيث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )1154/ج3 موحدة/مفردة 
/2020( والخاصة باملش�تكي )ري�اض محمد رضا جعفر ( وفق 
اح�كام امل�ادة 1/456 /أ  وبداللة م�واد االش�رتاك 47 و48 و49 
من قان�ون العقوبات  وملجهولية محل اقامتك  حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف 
صحيفتني رسميتني بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
ي�وم 2021/9/9 وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3375/ب2021/5

التاريخ 2021/8/1
اىل املدعى عليه / صفاء نر صالح

اق�ام املدعي ياس�ني باقر عيل الدعوى البدائي�ة  املرقمة اعاله  
والت�ي يطلب فيها الحكم بتاديت�ك للمدعي اعاله ما بذمتك له 
مبلغا مقداره 128,569$ عن قرضة حسنة   ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
االمر 3 عبد الرحمن جبار الس�المي   لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغك  اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم  2021/8/15 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 4388/ب2019/3

التاريخ  :2021/6/23
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار 
املرق�م 72 م�رشاق   يف النج�ف  عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن 
بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )خمس�ة عرش 
( يوما من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق 
المر  هذه املحكمة بداءة النجف وصادر من مرف الرافدين  
رق�م )7( يف النج�ف  وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة عرش م�ن اليوم االخر م�ن االعالن يف ه�ذه املحكمة 
وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية 

العراقية 
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العق�ار املرق�م 72 م�رشاق يف النجف عب�ارة عن 
مح�الت ع�دد 2 وفضل�ة اضافية خلفي�ة يف الس�وق الكبر يف 
النج�ف االرشف املح�ل االول متخ�ذ لبيع الحلويات مس�احته 
7×2,5 مسقف بالس�قوف الثانوية اما املحل الثاني بمساحة 
7×2,5 مس�تخدم لبي�ع املصوغ�ات الذهبي�ة العق�ار مبل�ط 
بال�كايش يف جزئيه املذكورين مجهزين باملاء والكهرباء درجة 
عمرانه متوس�طة اما الجزء الثالث فهو مس�احة فارغة تقع 
خل�ف الجزئني املذكورين فضلة الجزء االول مش�غول من قبل 
املدعى عليه التاس�ع نوري جاسم امان وهو يرغب بالبقاء يف 
العق�ار بعد البيع بصفة مس�تاجر اما الجزء الثاني مش�غول 
من قبل طالب محس�ن وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع 
بصفة مس�تاجر علما ان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 
4,957,370,000 اربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وخمسون 

مليون وثالثمائة وسبعون الف دينار عراقي ال غر
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تنويه
ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 2417 يف 
2021/7/27 اسم الطفل حسني خالد حسني خطأ والصحيح 
هو حسني حمزة خالد الصادر من محكمة األحوال الشخصية 

يف الحر بالعدد 1441/ش/2021 لذا اقتى التنويه
���������������������������������������������������

تنويه
ن�رش اع�الن تنفيذ النجف يف جري�دة املس�تقبل العراقي العدد 
2418 يف 2021/7/28 ج�اء في�ه معرض االخوي�ن الواقع يف 
املعارض القديمة الواقع يف النجف الش�ارع الرسيع قرب فلكة 
الزه�راء ح�ي الوف�اء خط�أ  والصحيح هو مع�رض االخوين 

الواقع يف املعارض القديمة لذا وجب التنويه 
���������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2021/888

التاريخ : 2021/7/28 
اىل  /املنفذ عليه  / تحسني عبد الحسن جمعه

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خالل كت�اب مرك�ز رشطة 
الجوادي�ن ع بالع�دد 7961 يف 2021/7/26 ومرفقه اش�عار 
املخت�ار انك  مجهول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ الرميثة خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
منفذ العدل 

عالء حبيب الهدابي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الش�خصية  بالعدد 478 /ش/2021 يف 
2021/6/20 واملتضمن الزامك بتاديته الدائنة مها عيىس عبد 
الحس�ني واطفالها نفقة مستمرة مبلغ 500,000 خمسمائة 

الف دينار شهريا ونفقة ماضية ملدة سنة

املدير العام
عبد العزيز جبار كاظم 

مدير اهلياة التجارية
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»أزميت« و »ماربيال« جتهزان منتخبنا الوطني للتصفيات املونديالية
             المستقبل العراقي/ متابعة

رشع�ت الهيئة التطبيعي�ة بإجراءاتها 
اإلدارية والتنظيمية لتأمني معسكرين 
خارجيني ملنتخبنا الوطني بكرة القدم 
يقام�ان بالتتاب�ع يف مدينت�ي أزمي�ت 
الرتكية وماربيال االسبانية خالل االيام 
املقبلة من شهر اب الحايل، تماشياً مع 
أجن�دة امل�درب الجديد الهولن�دي ديك 
ادف�وكات الرامية اىل تجهي�ز الالعبني 
بدني�ا وخططياً قبل خوض التصفيات 
الت�ي س�تقام  املونديالي�ة الحاس�مة 

بنظام االياب والذهاب. 
 املعس�كر الخارج�ي االول س�يكون يف مدين�ة 
ازمي�ت الرتكية التي تبعد نح�و 100 كم رشق 
إسطنبول ملدة أسبوع واحد وسيكون مخصصاً 
ملعالج�ة التف�اوت الواض�ح يف مع�دل اللياق�ة 
البدني�ة ب�ني الالعب�ني الذي�ن دخل�وا يف راحة 
س�لبية بعد االنتهاء من االستحقاقات املحلية، 
فض�ال عن ان هناك العديد م�ن نجوم منتخبنا 
ليس�ت لديهم اندية وبحاجة ماسة اىل تمارين 

الجهد البدني باإلضافة اىل التمارين الخططية 
التكتيكية بشقيها الهجومي والدفاعي والقيام 
بالتدريبات الالزمة التي تدخل يف صلب العملية 
التدريبي�ة التطويري�ة وم�ن املؤمل ان يش�هد 
إقامة مباراة تجريبية ملنتخبنا ضد ليببا سيتم 
تحديدها خالل األس�بوع الحايل ».اما املعسكر 
الخارج�ي الثان�ي ال�ذي س�تحتضنه جزي�رة 
ماربيال الس�ياحية التي تق�ع يف مقاطعة ملقا 
جنوب اسبانيا، وهنا فّضل املدرب ادفوكات ان 
يكون هذا التجمع مرسحاً للتحضريات املركزة 

مع وضع فلسفته التكتيكية التي سيطبقها 
منتخبنا يف التصفيات املونديالية وستكون 
مدت�ه الزمنية اقل من اس�بوعني كما يتيح 
التواجد يف اسبانيا إمكانية اللعب مع العديد 
من األندي�ة املتقدمة ومواجه�ة املنتخبات 
االخ�رى التي تتواجد يف ه�ذا املكان من كل 
سنة وس�تحرص وزارة الشباب والرياضة 
وبالتع�اون م�ع الجه�ات املتخصص�ة يف 
وزارة الخارجي�ة  والس�فارة االس�بانية يف 
الع�راق ع�ى تذلي�ل املعوق�ات والحص�ول 

عى سمات التأش�ريات اىل أوروبا 
ممك�ن.يف  وق�ت  ب�أرسع 

سياق متصل تس�عى الهيئة 
مخاطب�ة  اىل  التطبيعي�ة 

م�ن  الس�عودي  االتح�اد 
اجل تنظيم مباراة ودية 
الرياض تجمع  تقام يف 
الس�عودي  األخ�ر 
واس�ود الرافدين قبل 
أيام من نهاية الشهر 
الح�ايل قبل الس�فر 

اىل كوري�ا الجنوبي�ة للقاء منتخبه�ا يف افتتاح 
التصفي�ات الحاس�مة لكاس العال�م 2022 يف 
العاصمة س�يئول . وكان امل�درب أدفوكات قد 
اعرب عن ارتياحه الكب�ري بعد معرفته بوجود 
طائرة س�فر خاصة ببعثة 
املنتخ�ب الوطني خالل 
ومشاركته  التصفيات 
الخارجي�ة تق����وم 
مبا����رشة  برحالت 
م�ن دون أي توق��ف، 
الخطوة “  واصفا ه�ذه 
باملتقدمة” ومن ش�أنها 
املعوق�ات  تذلي�ل 
التي  الجس�دية 
تأكل  كان���ت 
من  كثي����راً 
ج�رف الالعبني 
وتس�ه������م 
بعد  ارهاقه�م  يف 
الرح�الت  واثن�اء 

الجوية ».

اجتامع ملمثيل دوري السلة املمتاز
             المستقبل العراقي/ متابعة

ح�دد اتحاد كرة الس�لة الس�اعة الخامس�ة من 
ي�وم الخميس املصادف الثاني عرش من الش�هر 
الح�ايل، موع�دا لالجتم�اع م�ع ممث�ي اندي�ة 
ال�دوري املمتاز يف مق�ر االتحاد بقاعة الش�عب 
املغلقة، ملناقش�ة الية ولوائح انطالق منافسات 
الدوري للموس�م الجدي�د 2021 / 2022 ، بينما 

س�يكون ي�وم االربعاء 
الذي سيس�بقه موعدا 
لالجتم�اع م�ع اللجان 
االتح�اد  يف  العامل�ة 
ط�رح  خالل�ه  س�يتم 
املقرتح�ات ومناقش�ة 
الس�لبية  االم�ور 
وااليجابية التي رافقت 
مسرية الدوري املنرصم 
ووضع الحلول الناجعة 
وصوال اىل افضل نسخة 

للدوري املمتاز . 
وكان اتح�اد اللعبة قد 

اصدر قرارا يف وقت س�ابق ال يسمح به بتسجيل 
اي العب او مدرب او اداري يف كش�وفات االتحاد 
للموس�م الجديد ما لم يقدموا ال�كارت الخاص 
بتلقيح كوفي�د 19، ويأتي هذا االجراء تماش�يا 
م�ع ق�رارات وتعليمات خلي�ة االزم�ة الخاصة 
بالصحة والسالمة  .  يذكر ان نادي النفط احرز 
لقب دوري املوس�م املايض وحل الرشطة باملركز 

الثاني .

نفط الوسط: بيان 
الوحدات غريب

أليجري يفضل رامزي 
عىل نجم برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي نف�ط الوس�ط العراق�ي، 
اس�تغرابها من بيان الوحدات األردني، فيما يخص بطاقة 

الالعب محمود زعرتة.
وق�ال عضو الهيئ�ة اإلدارية لنفط الوس�ط، ف�راس بحر 
العل�وم، إن التح�ركات القانونية الرس�مية للحصول عى 

.)TMS ( بطاقة أي العب محرتف تتم عرب نظام
وأض�اف أن ذلك يأتي من خ�الل إدخال الوح�دات بيانات 
الالع�ب، بينم�ا يتق�دم االتح�اد األردن�ي بطل�ب لنظريه 

العراقي، ليسلمه األخري بطاقة الالعب.
وتاب�ع: »نظام انتقاالت الالعبني معتم�د منذ زمن طويل، 
األندية ال دخل لها يف البطاقات، واملخاطبات تتم عن طريق 
االتح�ادات الوطنية، واالتحاد العراق�ي لم يتلق عرب نظام 

انتقال معلومات الالعبني أي إشعار من نظريه األردني«.
وأك�د بحر العلوم أن نفط الوس�ط ال مانع لديه يف تس�ليم 
بطاقة زعرتة، لكن عرب الطرق القانونية، مبديا استغرابه 
من بيان الوحدات.يش�ار إىل أن نفط الوس�ط استغنى عن 
خدمات الالعب األردني، محمود زعرتة، مع نهاية املوس�م 

املنرصم.

حتديد موعد بطولتي أجسام العراق للشباب واملاسرتز

صداقة مييس وسواريز مستمرة رغم الرحيل

              المستقبل العراقي/ متابعة

ح�دد االتح�اد املرك�زي ببن�اء االجس�ام 
العرشين من الش�هر الحايل موعدا القامة 
بطولتي اندية العراق للش�باب واملاسرتز، 
وس�يتم تحدي�د مكان االس�تضافة خالل 
اليوم�ني املقبل�ني. وق�ال رئي�س االتحاد 
املركزي لبناء االجس�ام فائز عبد الحسن 
يف ترصي�ح: إنن�ا نح�رص ع�ى تطبي�ق 
املنهاج الس�نوي لالتحاد بحسب املواعيد 
املعلن�ة س�ابقا، وبالت�ايل فس�ح املج�ال 
ام�ام املدربني والعبيهم للتحضري بش�كل 
جيد، ومن املقرر ان يش�ارك يف منافسات 
الش�باب الالعبون من موالي�د 1997 فما 
دون، وبالنسبة لبطولة املاسرتز سيسمح 
لالعبني من موالي�د 1981 وصاعدا، مبينا 

ان مكان اقامة االستعراض سيحدد 
خالل االجتماع املقب�ل، وهناك عدد 
من االتحادات الفرعية ابدت رغبتها 
الحدث.واض�اف  ه�ذا  باس�تضافة 
عب�د الحس�ن ان بطولتي الش�باب 
واملاس�رتز لم تتم اقامتهما يف العام 
امل�ايض لتوق�ف االنش�طة بس�بب 
جائحة كورونا، وكان من املقرر ان 
يش�ارك الالعبون من مواليد 1997 

وم�ن اجل فس�ح املج�ال امامه�م قررنا 
السماح لهم يف التواجد بالنسخة الحالية، 
موضحا ان املؤتمر الفني يعقد صباح يوم 
العرشين من الشهر الحايل ملدربي وممثي 
االندي�ة من اج�ل تحديد اس�ماء الالعبني 
واعتم�اد اوزانه�م يف املنافس�ات لتجاوز 
حدوث االخطاء االدارية، فضال عن اعالن 

عدد االندية املش�اركة، ثم تقام منافسات 
ان  الحس�ن  عب�د  الرسي.واك�د  ال�وزن 
االتحاد يملك كف�اءات وامكانيات برشية 
متميزة، وقد اش�ادت به�ا الوفود العربية 
الت�ي ح�رت اىل بطول�ة اندي�ة الع�راق 
الت�ي اختتم�ت الش�هر امل�ايض يف مدينة 
السليمانية، ومنهم رئيس االتحاد العربي 
واالفريقي ع�ادل فهيم، ورئي�س االتحاد 

الس�وري من�ار هي�كل، الذي�ن اكدوا 
قدرة العراق عى استضافة البطوالت 
العربية والعاملي�ة، منوها بان الهدف 
من اقامة البطول�ة هو اختيار العبي 
املنتخ�ب لفئ�ة الش�باب وزجه�م يف 
معايشات تدريبية مع املنتخب االول، 
لالستفادة منهم وتطوير مستوياتهم 
ليكون�وا جاهزين للبط�والت الدولية 
االتح�اد يح�رص  ان  املقبل�ة. وب�ني 
ع�ى االهتم�ام بالفئ�ات العمري�ة الت�ي 
تعد االس�اس يف رف�د املنتخب�ات الوطنية 
االس�ماء،  وتجدي�د  الش�باب  بالالعب�ني 
الس�يما بع�د انتش�ار املراك�ز التدريبي�ة 
االهلية التي اخ�ذت عى عاتقها احتضان 
الالعبني وتهيئتهم للبط�والت املحلية بعد 

انضمامهم اىل االندية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يحافظ الثنائي ليونيل مييس ولويس سواريز، عى صداقتهما، 
رغم رحيل النجم األوروجوياني عن برشلونة يف الصيف املايض.
ومن املع�روف أن مييس وس�واريز تجمعهم�ا عالقة صداقة 

قوية، منذ أن انتقل الثاني للعب يف برشلونة عام 2014.ورغم 
رحيل سواريز عن برشلونة الصيف املايض، وانتقاله ألتلتيكو 
مدريد، بل وقيادة الفري�ق لتحقيق لقب الليجا، إال أن عالقته 
بمي�يس ل�م تتغري.ونرش مييس عرب حس�اباته ع�ى منصات 
التواصل االجتماعي، اليوم األحد، صورة تجمعه بس�واريز يف 

مدينة »إبيزا« اإلسبانية، حيث يقضيان عطلتهما قبل انطالق 
املوس�م الجديد.ولم يجدد مييس عقده املنتهي مع برش�لونة 
حت�ى اآلن، وبالتايل لن يش�ارك يف التدريب�ات قبل توقيع عقٍد 
جديد.ويس�عى برش�لونة بكل ق�وة حالًيا لتخفي�ض فاتورة 

يف  الفريق، من أجل تجديد عقد مييس.الروات�ب 

حلم ديوكوفيتش يتحول لكابوس.. ورقم قيايس سلبي
              المستقبل العراقي/ متابعة

اُختتم�ت األحد منافس�ات التن�س يف دورة األلعاب األوملبية 
»طوكي�و 2020«، وتمك�ن األملان�ي ألكس�ندر زفرييف من 
الفوز بامليدالي�ة الذهبية لفردي الرجال، ليدخل التاريخ من 

أوسع أبوابه.
وه�ذا بينما تحول حلم النجم الرصبي، نوفاك ديوكوفيتش، 

إىل كابوس مريع، بعدما فش�ل يف تحقي�ق أحد أبرز أحالمه، 
وهو الف�وز بامليدالي�ة الذهبي�ة األوملبية، خالل مش�اركته 

الثالثة يف هذا الحدث العاملي. 
ودخ�ل نوفاك األوملبياد ويف رصيده 22 ف�وزا متتاليا، وكان 
يأم�ل يف الحص�ول عى امليدالي�ة الذهبية يف إطار مس�اعيه 
لتحقي�ق »الجولدن س�الم«، لكنه تع�رض للهزيمة يف الدور 

نصف النهائي أمام زفرييف. 

ول�م تتوق�ف أحزانه عند ذلك، بل فش�ل يف تحقي�ق امليدالية 
الربونزي�ة لفردي الرج�ال، بالهزيم�ة أمام بابل�و كارينيو 
بوس�تا، كم�ا انس�حب م�ن مب�اراة الربونزي�ة يف الزوجي 

املختلط، ليخرج من طوكيو خايل الوفاض. 
ورغم أن الرصبي وصل إىل فوزه رقم 13 يف األلعاب األوملبية، 
ليعادل الرقم القيايس لغريمه فيدرر، إال أنه سجل أيضا رقما 
سلبيا، حيث أصبح أكثر الالعبني خسارة يف تاريخ األوملبياد، 

بواق�ع 6 مرات.كم�ا تواصل�ت اللعن�ة التاريخ�ة للمصنف 
األول عاملي�ا، يف دورات األلعاب األوملبية، حيث لم يتمكن أي 

متصدر للتصنيف من الفوز بذهبية األوملبياد.
وبعدما فشل نوفاك يف الظفر بالذهب األوملبي، بات األمريكي 
أندري�ه أجايس الالعب الوحيد يف التاريخ، الذي اس�تطاع أن 

يجمع يف س�جله األلقاب التالية »بطوالت الجراند س�الم، 
كأس املاسرتز، امليدالية الذهبية األوملبية.

أرتيتا يقول كلمة الفصل يف مستقبل تشاكا
              المستقبل العراقي/ متابعة

حسم اإلس�باني ميكيل أرتيتا، املدير الفني 
آلرس�نال، موق�ف نادي�ه من رحي�ل العبه 

السويرسي جرانيت تشاكا، هذا الصيف.
وارتبط اس�م تش�اكا )28 عاًما( بالرحيل 
ع�ن الجانرز إىل روما، يف ظ�ل رغبة املدرب 

الربتغايل جوزيه مورينيو يف ضمه للذئاب.

وكان آرسنال عى استعداد للسماح لتشاكا 
باملغادرة، إذا وصل عرض بالسعر املطلوب 

»15 مليون جنيه إسرتليني«.
لك�ن بع�د فش�ل روم�ا يف ذل�ك، س�يبقى 

السويرسي يف ملعب اإلمارات.
وق�ال أرتيتا، يف ترصيحات نقلتها صحيفة 
»م�رتو« الربيطاني�ة، بعد الهزيم�ة الودية 
أم�ام تش�يليس: »جرانيت س�يبقى معنا.. 

نق�دره  الع�ب  إن�ه 
مؤثر  وعن�رص  كثريًا، 

يف الفريق«.
وأضاف: »لقد أراد اللعب اليوم، وأعتقد أنه 
من الواضح ج�ًدا، من جانبه، أنه يريد أن 

يكون هنا«.
ويرتبط تش�اكا بعقد مع آرسنال، يمتد 

حتى صيف 2023.

القطري معتز برشم حيصد ذهبية 
القفز العايل بأوملبياد طوكيو

              المستقبل العراقي/ متابعة

تقاسم القطري معتز برشم واإليطايل 
جيانمارك�و تامب�ريي ذهبي�ة القف�ز 
العايل بألعاب الق�وى بأوملبياد طوكيو 

اليوم األحد.
 وبع�د حديث قصري م�ع الحكم وافق 
برشم وتامبريي عى عدم خوض جولة 

فاصلة ليتقاسما الذهبية.
 وكان برشم وتامبريي نجحا يف تجاوز 
ارتف�اع 2.37 م�رت م�ن املحاولة األوىل 
وفشل كل منهما يف املحاوالت الثالث يف 

عبور ارتفاع 2.39 مرت. 
ون�ال ماكس�يم نيداس�يكاو الق�ادم من 

روسيا البيضاء امليدالية الربونزية.
وهذه هي الذهبية الثانية لقطر يف أوملبياد 
طوكي�و بعدما توج الرب�اع القطري -من 
أص�ول مرصية- فارس إبراهيم حس�ونة 

بامليدالية الذهبية أمس يف منافس�ات رفع 
األثقال للرجال وزن 96 كيلو جراًما.

وحق�ق ف�ارس إبراهي�م حس�ونة رقًم�ا 
أوملبًيا يف املجموع بلغ 402 كيلو جرامات، 
ليمنح قطر أول ميدالية ذهبية يف تاريخها 
باألوملبي�اد قب�ل أن يضيف برش�م الثانية 

اليوم.

               المستقبل العراقي/ متابعة

علق ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، عى إمكانية 
تعاق�د بيانكونريي مع أحد العبي برش�لونة هذا الصيف.
ونفى املدرب اإليطايل أن يكون عى علم بوجود مفاوضات 
ب�ني إدارت�ي ي�ويف وبرش�لونة الس�تعادة الع�ب الوس�ط 
البوس�ني مريالي�م بيانيتش.وقال أليج�ري يف ترصيحات 
أبرزها موقع »فوتب�ول إيطاليا: »التعاقد مع بيانيتش؟ ال 
أعرف شيًئا عن هذا األمر. إن النادي من يهتم بإدارة سوق 
االنتق�االت، لكنن�ا نتحدث كل يوم«.وأض�اف: »لعب آرون 
رامزي بش�كل جي�د للغاية أم�ام خط الدف�اع وأعتقد أنه 
قد يصبح العًبا مهًم�ا يف هذا املركز )يف طريقة 3-3-4(«.
وتابع: »سأحرص عى تحية بيانيتش يف مباراة برشلونة، 
ألننا قضينا 4 سنوات مًعا وحققنا انتصارات عظيمة. إنه 
العب يف البارسا اآلن، ونحن نملك العبني موهوبني«.وتابع: 
»أعتقد أنه يف حال اقتناع رامزي باللعب أمام الدفاع، فإنه 
يس�تطيع أداء هذا الدور بش�كل جيد. إنه يس�تطيع رؤية 
امللعب وتقدير املساحات ومن ثم إرسال التمريرات بتميز، 
ويمكنه الس�يطرة عى الكرة بشكل أكرب مما يحصل عليه 
عن�د اللع�ب يف املقدمة«.واختتم: »غي�اب رونالدو وديباال 
أم�ام مونزا؟ كريس�تيانو وصل متحمًس�ا مث�ل الجميع، 

بينما باولو يعاني من مشكلة عضلية يف قدمه اليرسى.

إيسال: فيدال حيلم باللعب مع فالمنجو
              المستقبل العراقي/ متابعة

الع�ب  إيس�ال،  ماوريس�يو  التش�يي  أرص 
أن  ع�ى  الس�ابق،  ويوفنت�وس  أوديني�زي 
مواطنه أرتورو فيدال، نجم خط وسط اإلنرت، 
يحلم باالنضم�ام واللعب بقمي�ص فالمنجو 
الربازيي.وق�ال إيس�ال الع�ب فالمنجو الحايل 

يف ترصيح�ات لقن�اة ناديه: »لق�د تحدثت إىل 
أرت�ورو عدة مرات، لقد مر بوقت عصيب ولم 
يك�ن يف أفضل حاالت�ه خالل كوب�ا أمريكا«.
وأضاف الالعب التش�يي »إن�ه يتدرب مع إنرت 
لكن�ه يحلم باللعب مع فالمنجو، لقد أعطيته 
بالفع�ل أحد قمص�ان فالمنج�و الخاصة بي 
وأحد قمص�ان رافينيا. خ�الل مباريات كوبا 

أمري�كا، ش�اهدنا مب�اراة فالمنجو 
مًعا«.وتشري تقارير صحفية إىل أن 

إنرت يحاول التخل�ص من فيدال، 
م�ن خ�الل بيع�ه خ�الل فرتة 

الجارية،  الصيفية  االنتقاالت 
يف ظل رغبة النادي يف توفري 

النفقات.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كشف موعد عودة إريكسن إلنرت ميالن
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، موع�د ع�ودة النج�م 
الدنماركي كريس�تيان إريكس�ن إىل فريق�ه إنرت ميالن، 

استعداًدا للموسم الجديد.
وتعرض إريكس�ن لسكتة قلبية، خالل أوىل مواجهات منتخب بالده 
يف يورو 2020 أمام فنلندا، ولم يس�تكمل البطولة، وتردد أن حياته 

ستكون يف خطر لو عاود ممارسة كرة القدم.
وبحس�ب صحيف�ة »الجازيتا ديلو س�بورت« اإليطالي�ة، فإن إنرت 

س�يعود للتدريبات مجدًدا بعد ثالثة أيام من الراحة، كما سيس�تعيد 
نجوم�ه الدولي�ني الوت�ارو مارتيني�ز، ونيك�وال باريال، وأليس�اندرو 

باستوني.
وتوقعت الصحيفة عودة إريكسن يف منتصف األسبوع الجاري، حيث 
س�يلتقي النجم الدنمارك�ي بمدربه الجديد س�يموني إنزاجي للمرة 
األوىل، قبل الخضوع للفحوصات الطبية الالزمة للتعرف عى حالته.

وس�توضح االختبارات متى وما إذا كان م�ن املمكن، تخلص الالعب 
م�ن جهاز إزال�ة رجفان القل�ب املثبت داخله، وه�و رشط رضوري 

للعب يف إيطاليا.
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من جاسم أبو اللبن اىل الشعب العراقياألشياء ال تتشابه.. لكّن األلـم واحد

واثق الجابريفؤاد الجشي

عندما تفكر خارج النطاق املألوف، س�رى كّل األش�ياء غري متش�ابهة، بل 
اخ، االحرام،  س�رى الوجود كلّه بع�ن مختلفة؛ الح�ركات، الهدوء، ال��رُّ
الس�ببية بأنواعه�ا، تظ�ّل ت�راوح يف امل�كان نفس�ه. كّل الصور املكتس�بة 
واإليم�اءات ال تش�كل الواقع الذي تس�عى أن�ت وراءه؛ ألنك تفك�ر بالواقع 

امللهم، إنه رساب ال تستطيع أن تصل إليه.
البعد أو املس�افة تظ�ّل حائلاً للوص�ول إليهما، جميع األش�ياء تتضارب يف 
عقلك، والصور ال تتش�ابه مع اإليقاعات الت�ي تعتقد أنك أبدعت يف جمالها، 
جميع املكتسبات ما زالت غري قادرة عىل إيصال الفكرة؛ ألنك قد تكون خارج 

ا غري محّدد للبعض. النمطية القاتلة لإلبداع، تظّل فكرة االستسلم وهماً
وحدها األحلم ترس�م املسارات والطرقات التي تسعى الوصول إليها خارج 
املرافئ، تجول البحار والصحاري دون أن تتوقف للتزود بس�بل الحياة، إّنها 

الطاقة التي تعيد إنتاج نفسها للستمرار، ترفض فكرة اإلذعان النهائي.
والّس�ؤال: هل الوهم حائل بن اإلجابة والوص�ول؟ أم العقل بقعره قد نفد 

منه كّل يشء وال يشء؟
والسؤال اآلخر: من املسؤول؟ البرش أم الطبيعة وحدها؟ هل هي من صنعت 

الفنتازيا التي ال تقهر أو تنتهي؟ 
األش�ياء تحدِّد نفسها، تموت ثم تعود بشكل آخر، إنه سحٌر لن تراه إالاَّ مرة 
واحدة، تتوقع ارتداد جمال األش�ياء وإن كانت سيئة. الظنرُّ بأّن كّل األشياء 
�وء ليس كلّه قبيح، والجمال ليس كلّه جميل!  تنظر نفس�ها بنفس�ها، السرُّ
امليزان وحده يش�عرك بالعدالة، الب� والفؤاد وحدهما من يصنعان الحب 
والك�ره معااً، واأله�م الخوف الذي ال يتوق�ف، الوحدة التي تش�عرها برغم 
حقيقة الوجود، العائلة، األقرباء، األصدقاء، تظّل تبحث وتبحث عن األجوبة 

الغامضة لتضع حّدااً، لكّنك ال تستطيع!
اآلخ�ر أو اآلخرون ربما يعتقدون الس�يكوباتية، ذلك الع�ى الذي أعمى كّل 
يشء، املع�ارك ما زالت مس�تمرّة، تجدها تارة حربااً، ح�ن تتناقض تجدها 
س�لمااً ب�ارد الّصقيع يف�رض فروته، بع�د تناثر تل�ك البل�ورات الثلجية ال 
تس�تطيع إاّل أن ترك�ن جانبااً، حظر تجوال مؤقت، تع�ود األفكار والخياالت 
املتحّررة أو املتش�ّددة كما كان�ت تهدم بعض األعمدة ثم تعيد إنش�اءها، ال 
يشء يتوق�ف، يهب�ط العجز أحيان�ااً اضطراريااً أو مجربااً، ق�وة هائلة تعيدك 
إىل التم�وج الفكري يزيده�ا غليان حاقد، مما يزيد الفاقة ش�دة عىل عقلك 
ونظامك الداخيل، ترتل بعض األش�ياء حتى تهدأ ثم تعود تبحث عن الضالة 
األصلية، قالت الفلس�فة: قد يضع العلم ح�دودااً للمعرفة، لكّنه ال يجب أن 

يضع حدودااً للخيال. 
أم�ا الوهم فه�ي الحال�ة اللإرادية يف مجمل�ه يبعدك عن الواقع مس�افات 
طويلة، لكّنها تظّل مرتبطة بالحالة النفس�ية يف نوعية الوهم املتبّدد أحيانااً 
باإلحس�اس االختياري، العاطفي أو العظمة أو الشعور بالذنب، مع األنواع 
التي ال تنتهي، تظّل متلزمة بسبب االعتقاد الخاطئ الذي يقوم عىل تفسري 
خاطئ للواقع، اعتقادااً، زائفااً بحكم ش�خيص، يمكن أن ننظر إليه باعتباره 
وهم�ااً عندما يكون مفرط�ااً يف تطرفه إىل درجة تجعله يتح�دّى املصداقية. 
وألّن القناعات الوهمية تتم يف صورة سلسلة متصلة، فإنه يمكن االستدالل 

عىل وجودها من سلوك الفرد املتكرر.   

وجه املواطن »جاس�م أبو اللبن« رسالة اىل الشعب العراقي قبيل االنتخابات، 
مثلما  كان قد فعلها يف رسائل سابقة اىل رئييس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
وع�ادل عبدامله�دي، م�ع بداية تش�كيل كل حكوم�ة، ولم يوج�ه اىل حكومة 
الكاظم�ي؛ بإعتبارها أش�به بحكومة إنتقالية، ولها واجب�ات محددة أهمها 
ضبط األمن واإلعداد لإلنتخابات. تحدثت رسائل جاسم السابقة، عن أمنيات 
مواطن وطموحاته يف العيش الكريم، وضمان قوت عائلة، ال يطلب فيها قربااً 
، بل كل ما يريده هو أن يكون فردااً وس�ط  من مس�ؤول وال جاهااً وال ش�هرةاً
مجتمع، تسوده عىل األقل أبس�ط مقومات العدالة االجتماعية، وفسحة من 
الرفاهية واألمان، وشعور بانتماء لوطن عاش يف داخله وهو جزء ال يتجزأ منه. 
يسرزق جاسم عىل حركة املوظفن واملتبضعن، لذلك يكره العطل الرسمية 
وحظ�ر التجوال والح�وادث، وال يحب الش�تاء ويكره الطائفي�ة واإلرهاب.. 
فه�و يبي�ع اللبن العتقاده أن لبن�ه يهدأ االعصاب ويذه�ب الغضب، ويرشب 
من�ه أبناء م�ن مختلف املكون�ات، وال يحب االتفاقيات التجاري�ة، ألنها تأتي 
ببضاعة مس�توردة ويبقى لبنه املحيل. وجدت أبو اللبن هذه املرة جالسااً عىل 
الرصيف، يس�أل عن كيفية الحصول عىل راتب الرعاية االجتماعية، بعد عمر 
طويل قضاه يف البيع عىل أرصفة باب املعظم، وال يوجد له ضمان اجتماعي، 
بع�د أن تص�ور يف أحيان كثرية أن مهنته ربما تفتحه�ا درجة وظيفية، لعلها 
تربد األعصاب وتغري من تعامل املوظفن مع املواطن، ولعله صاحب خربة من 
تس�عينات القرن املايض، وبعد أن دخل اللبن املس�تورد ل�م يعد لديه كثري من 
الزبائ�ن، حتى ج�اءت كورونا وحظر تجوالها، فأمتن�ع كثريون عن رشب ما 
يباع عىل األرصفة، فتحول اىل بيع الجواريب واألحزمة الجلدية، فوجد مشكلة 
أخ�رى أن كثري من الش�باب ال يلبس�ون أحزمة، وجواريب جاس�م طويلة ال 
يرغبها شباب كثريون. أجبته عندما سألني عن الرعاية االجتماعية، وملاذا لم 
يناله منها يشء، فرشحت له تعطل املوازنة التي أقرت يف وقت متأخر مثل كل 
ع�ام، ومع ذلك هنالك خلفات بن الحكومة والربملان عليها ونحن يف الش�هر 
الثام�ن، وأن أق�رت فهن�اك أرقام كبرية م�ن الفقراء والعاطلن منذ س�نوات 
ولم يصلهم الدور، بس�بب الفس�اد وتس�جيل أشخاص ال يس�تحقون وتجار 
وموظفن، وأحزاب جعلت من املعوزين مادة انتخابية. إن جاسم أصبح يدرك 
أن ال س�بيل لحل مش�كلته وغريه إال بالتغيري واإلصلح، وقال أنا لم أتظاهر 
بس�بب انش�غايل بالكد اليومي، ولكني مع كل اعراض عل س�وء إدارة وعمل 
س�يايس فاشل، ولكن لس�ت مع التظاهرات التي تعطل املؤسسات وتحرقها 
وتقطع الش�وارع، ولست مع من يؤثر عىل الحياة العامة، أو ال يقبل بالحلول 
الديمقراطية، وس�يذهب يف الس�اعة الثامنة للنتخابات، وينرش صورته بعد 
التصويت، لعلها تكون وس�يلة تش�جيع لزبائنه. تلخصت رس�الة جاسم أبو 
اللبن اىل الش�عب العراقي، بالدعوة للمشاركة يف االنتخابات، وحسن االختيار 
والتدقيق بن الشخصيات، حس�ب الكفاءة والنزاهة، وال سبيل للتغري اال من 
صندوق االقراع والتبادل الس�لمي للسلطة، وهي فرصة حقيقية لرجمة كل 
االعراض�ات عىل األخطاء التي ارتكبتها بعض القوى السياس�ية، ويعتقد أن 
التغي�ري واإلصلح، عىل األقل س�يضمن ل�ه كما لغريه عيش�ااً كريمااً يف بلده، 
ويعطيه دور يف ممارسة مسؤولياته كمواطن يف صناعة السلطات، وإالّ فهو 

عليه أن يتوقع أسوأ من هذا الواقع.

فوائد غري متوقعة ألوراق شجر املوز حلل مشكلة الصلع.. عالجات وأغذية تعرف عليها
تعت�رب أوراق امل�وز كجزء من ش�جرة امل�وز، من 
النباتات العشبية التي تتميز بقلة اآلثار الجانبية 
الس�تخداماتها الش�عبية التقليدية م�ع وفرة يف 
فوائده�ا الطبية. ال تتوافر الكثري من الدراس�ات 
العلمي�ة الت�ي تدعم بعض ه�ذه الفوائ�د إال أن 
معظم الفوائد واالس�تخدامات تستند إىل تجارب 
ش�خصية وعادات متوارثة، تبدأ من علج بعض 
األم�راض وتص�ل إىل اس�تخدامها يف الطه�ي أو 
كعلف للماش�ية. ولكن ينصح موقع Boldsky يف 
تقرير حول أوراق شجر املوز برضورة استشارة 
الطبي�ب عند اس�تخدامها ألغ�راض علجية، مع 
التنوي�ه إىل أن أوراق امل�وز مغذي�ة وصحية مثل 

ثمار املوز.
1. نزالت الربد واإلنفلونزا: أظهرت نتائج دراس�ة 
علمي�ة أن األعش�اب الطبي�ة، ومن بينه�ا أوراق 
ش�جر امل�وز، يمكن اس�تخدامها كعلج عش�بي 
لن�زالت ال�ربد واإلنفلون�زا ألنه�ا تحت�وي ع�ىل 

مضادات أكسدة قوية.
2. خاف�ض للح�رارة: تحدثت دراس�ة عن التأثري 
النافع لجميع أجزاء املوز ضد الحمى، بما يف ذلك 
أوراقه. تساعد املواد الكيميائية النباتية املوجودة 
يف أوراق امل�وز يف منع أو علج حاالت مثل الحمى 
بس�بب آثاره�ا الخافض�ة للح�رارة ومض�ادات 

امليكروب�ات وااللتهاب�ات. ويعترب تناول مرشوب 
مغيل أوراق املوز معززاًا للصحة بصفة عامة.

ا لدراس�ة، ُتعد أوراق  3. ضم�ادات للجروح: وفقاً
امل�وز ضم�ادات رخيص�ة وفعال�ة للج�روح يف 
العدي�د من البلدان النامية نظراًا لتميزها ورخص 
ثمنه�ا وخصائصها املتاحة بس�هولة. تتس�اوى 
الخصائ�ص املض�ادة للميكروب�ات وااللتهابات 
ألوراق املوز مع تلك املوجودة يف ضمادات الفازلن، 
وبالتايل يمكن أن تس�اعد يف علج والتئام الجرح 

يف وقت أق�.
أن  املناع�ة: وج�دت دراس�ة  4. تقوي�ة جه�از 

الليكتن، وهو نوع من الربوتن، يتوافر بكثرة يف 
أوراق امل�وز. يتمتع الليكت�ن بخصائص مناعية 
قوي�ة يمك�ن أن تس�اعد يف زي�ادة ع�دد الخليا 
ا من  التائي�ة يف الجس�م. تعد الخلي�ا التائية جزءاً
الخليا املناعية التي تس�اعد يف اكتشاف وتحديد 
مس�ببات األمراض يف الجسم وإرسال إشارات إىل 

الخليا البائية ملكافحتها والقضاء عليها.
أوراق ش�جر  الس�يلوليت: تس�تخدم  تقلي�ل   .5
امل�وز يف الهن�د كع�لج موضعي يس�هم يف تقليل 
التهاب النس�يج الخلوي يف الجسم، والذي ُيعرف 
باس�م »س�يلوليت«. يتم هرس أوراق شجر املوز 
ووضعه�ا عىل الجلد حيث يوجد التهاب النس�يج 
الخلوي. وتس�اعد م�ادة البوليفينول املوجودة يف 
األوراق عىل خفض نس�بة الكوليسرول يف خليا 
الجلد املسؤولة عن تطور التهاب النسيج الخلوي 

وبالتايل تؤدي إىل تقليلها.
6. علج ملشاكل الشعر:  تعمل أوراق املوز كمكون 
رائ�ع للش�عر وتس�تخدم للتخل�ص م�ن بع�ض 
مش�اكله مثل قرشة الرأس والشيب. تقول بعض 
التجارب الشخصية لألفراد أن تقطيع أوراق املوز 
وس�حقها الستخراج املاء ثم وضعها عىل الشعر، 
ا،  ا فاحماً يمكن أن يس�اعد يف جعل الش�عر أس�وداً

ا. ويقلل من الشيب مع تقوية البصيلت أيضاً

ُيع�رف الصلع باالس�م الطب�ي »الثعلبة 
األندروجيني�ة« وه�و ترق�ق الش�عر يف 
منطقة الرأس ويعد مشكلة نمطية لكل 
من الرجال والنس�اء، لكنه أكثر شيوعا 

عند الرجال.
وذكر موقع »أونيل ماي هيلث« عددا من 
امل�واد الطبيعية املفي�دة يف علج الصلع 

والتخفيف من آثاره النفسية، منها:
الث�وم: يحت�وي الث�وم ع�ىل خصائص 
مض�ادة لللتهابات تس�اعد يف محاربة 
العدي�د م�ن املش�اكل الصحي�ة، وذل�ك 
ع�ن طري�ق أخ�ذ بض�ع فص�وص من 
الث�وم واس�تخراج ث�لث ملع�ق كبرية 

م�ن العصري منه، ثم وضعه ع�ىل فروة الرأس 
وشطفه خلل 20-25 دقيقة، كما يمكن مزج 
البص�ل وعصري الثوم معا ملزيد من الفعالية يف 

إصلح نمط الصلع.
البصل: يعترب ماء البصل علجا طبيعيا ممتازا 

إلصلح الصلع النمطي، وإعادة نمو الشعر.
الزيوت األساسية: يساعد تدليك فروة الرأس يف 
تنظيم تدفق الدم وبالتايل إصلح نمط الصلع، 
ويمك�ن أن تك�ون ج�ودة الزي�وت العطري�ة 
ميزة إضافية يف مثل ه�ذه الحاالت، مثل زيت 

الزنجبيل وزيت جوز الهند.
الش�اي األخ�رض: يس�اعد الش�اي األخرض يف 
نمو الش�عر بش�كل أفض�ل وهو ع�لج منزيل 
ش�ائع للصل�ع النمطي، ويكف�ي تحضريه يف 
املاء وتطبيقه عىل فروة الرأس ملدة ساعة عىل 

األقل قبل غسل الشعرك.
تجنب التدخن: يؤدي التدخن إىل تلف الش�عر 
ألنه قد يزعج الدورة الدموية، ويمكن أن يكون 
ضارا بنمو الش�عر وصحته، ال يعد اإلقلع عن 
التدخن مفيدا لنمو الش�عر فحسب، بل يمنع 
العدي�د م�ن الح������االت الصح������ي�ة 

األخرى التي تهدد الحياة.
الدراس�ات  أثبت�ت  التوت�ر:  الح�د م�ن 
أن اإلجه�اد املف�رط ه�و أحد األس�باب 
الرئيس�ية للعديد من الحاالت الصحية، 
وأن الكث�ري من األش�خاص يعانون من 
مشاكل تساقط الشعر بسبب تعرضهم 
يج�ب  وبالت�ايل،  التوت�ر،  م�ن  للكث�ري 
ممارسة التأمل أو الرياضة أو االنغماس 
يف هوايات وأنشطة أخرى لتقليل التوتر 

والتعامل مع الصلع النمطي.
النظام الغذائي الغني بالربوتن: يحتاج 
الجس�م إىل نظام غذائي غني بالربوتن 
لينم�و ش�عر جدي�د، ويمك�ن تضمن 
أطعمة مثل البيض واللحوم والحليب والزبادي 

إىل النظام الغذائي اليومي.
بالربوت�ن  البي�ض  غن�ى  يس�اعد  البي�ض: 
يف الحف�اظ ع�ىل الش�عر الكثي�ف والطوي�ل، 
ويستخدم عن طريق تدليك فروة الرأس بقناع 

البيض ثم شطفه.
أوراق الحناء: تس�تخدم ب�ودرة الحناء لتلوين 
الشعر ولكنها مفيدة أيضا إلعادة نمو وصحة 
الش�عر، كم�ا أنها تعد بلس�م طبيعي للش�عر 

يساعد يف تقويته. 

يق�وم فريق م�ن العلم�اء يف جامع�ة بنس�لفانيا بدراس�ة بروتن يس�مى 
“س�يتوكن” )TSLP( ، والذي يلعب دوراًا يف جه�از املناعة ألنهم الحظوا أنه 
يمك�ن أن يقلل م�ن وزن الفرئان بطريقة غري معت�ادة ، ويقلل من مخاطر 

اإلصابةبمرض السكري من النوع 2.
كما الحظ العلماء إمكانية وجود صلة بن هذا الربوتن يف معالجة “مقاومة 

ا محتملاً لعلج مرض السكري من النوع 2. األنسولن” ، مما يجعله هدفاً
و ُيج�ري العلم�اء ع�ادةاً تجارب عىل الف�رئان أوالاً ، ويف التج�ارب الرسيرية 
يختربون األدوي�ة عىل البرش أوالاً ، ألن األعضاء الداخلية لإلنس�ان والفرئان 

متشابهة.
وق�د ق�ام الباحث�ون بحق�ن الف�رئان البدين�ة بكمي�ة كب�رية م�ن بروتن 
“الس�يتوكن” وفريوس متعلق بالغ�دد الدهنية ، ووجدوا أن هذا الربوتن لم 
يقلل فقط من خطر اإلصابة بمرض الس�كري من النوع الثاني ، بل قلل من 

ا فقط. الوزن بنسبة 44٪. استغرقت هذه الفرئان 28 يوماً

عالج سحري جديد يقوم بحرق الدهون
 و مكافحة السكري

ألتهاب املفصال العظمي هو نوع ش�ائع نس�بياًا من التهاب املفاصل يحدث 
غالباً�ا يف اليدي�ن والورك�ن ومفاص�ل الركب�ة. م�ع تقدمنا   يف العم�ر ، يبدأ 

الغرضوف يف املفاصل بالتحلل ، وتبدأ العظام أدناه يف التغري.
ا بمرور الوقت. قد يؤدي  ع�ادة ما تتطور هذه التغيريات ببطء وتزداد س�وءاً
األل�م والتصل�ب والت�ورم ويف بع�ض الح�االت إىل اإلعاق�ة ، ويصبح بعض 

األشخاص غري قادرين عىل أداء املهام أو العمل اليومي.
أسباب التهاب املفاصل :

1- التقدم يف السن  2-زيادة الوزن  3-ألوراثة 4-ألحركة ألخاطئة 
طرق الوقاية من املرض :

1-ألحفاظ عىل وزن صحي و مناسب للجسمك .
2-ألتوقف عن تعاطي ألدخان و رشب أملرشوبات ألكحولية .

3-ألحفاظ عىل ممارسة ألرياضة .
4-التأك�د م�ن خلو موق�ع العمل م�ن مخاطر الس�قوط، وأن يك�ون لديه 

املساحة واملعدات واألدوات التي تناسب قدرتك البدنية.

تعرف عىل أسباب التهاب املفاصل
 وطرق التخلص منه

اجللوس لفرتات طويلة يؤثر عىل الصحة العقلية
حذرت دراس�ة جديدة من أن الجلوس لفرة 
طويل�ة يمك�ن أن يكون له آثار س�لبية عىل 

صحتك العقلية ورفاهيتك.
وأضاف معدو الدراس�ة الذين نظروا يف تأثري 
جائحة فريوس »كورونا« املستجد عىل حياة 
الن�اس، أن الجلوس لس�اعات طويلة يفوق 

فوائد ممارسة الرياضة بانتظام.
تأت�ي نتائج الدراس�ة التي ن�رشت يف دورية 
وأجرته�ا   »Sport Science for Health«
جامع�ة هيدرس�فيلد الربيطاني�ة أن العديد 
من األش�خاص أصبح�وا يقض�ون أكثر من 
8 س�اعات يوميا وهم جالس�ن، إما بسبب 
العمل من املنزل أو أثناء فرة إجازتهم، وأكد 
الباحثون أن هذا بدوره تسبب يف آثار ضارة 

بصحتهم العقلية.

وأجرت الدراس�ة اختبارات عىل عينة مكونة 
مما يقارب من 300 شخص، الذين رغم أنهم 
كانوا نشطن للغاية إال أنهم كانوا يجلسون 
لفرات أط�ول مع جلوس أكثر من 50 باملئة 

ألكثر من 8 ساعات يف اليوم.
ووجد الباحثون أن وق�ت الجلوس إىل جانب 
مع بع�ض العوام�ل الديموغرافية والحاالت 
الصحي�ة املوجودة مس�بقا، كانت املتغريات 
الرئيس�ية الت�ي تؤث�ر س�لبا ع�ىل الصح�ة 

والعافية العقلية.
وشددوا عىل أن تقليل وقت الجلوس له تأثري 
إيجابي عىل الصحة العقلية، وأوصوا بزيادة 
النش�اط البدني م�ن أجل التغل�ب عىل هذا، 
موضح�ن أنه ليس مج�رد الذهاب إىل صالة 

األلعاب الرياضية.
وبن الباحثون أن الذهاب يف نزهة خاصة يف 
املس�احات الخرضاء أمر مهم حقا وأي نوع 
م�ن النش�اط املعتدل له فوائ�د للتخلص من 

اآلثار السلبية للجلوس لساعات طويلة.

يب�دو أن عم�لق محت�وى الفيدي�و يوتي�وب 
)يوتيوب( قد سئم من التنافس مع تطبيق تيك 
توك وقرر محاربته بنفس الطريقة ويف مرحلة 
خ�روج املغل�وب م�ن خ�لل إط�لق “يوتيوب 
ش�ورت” عاملياًا. أطلق YouTube الخدمة ألول 
مرة عىل أس�اس تجريبي يف الهند العام املايض 
ألنه تم حظر Tik Tok ثم توس�عت إىل 26 دولة 

بما يف ذل�ك الواليات املتح�دة واململكة املتحدة. 
وه�ي متاحة اآلن يف أكثر م�ن 100 دولة حول 
العال�م ، ع�ىل الرغم من أنها ال ت�زال يف املرحلة 
التجريبي�ة. من خ�لل هذه الخدم�ة ، يحاول 
YouTube اللحاق ب� Tik Tok من خلل منصة 
 YouTube Short فيدي�و قص�رية جدي�دة ، ألن
يش�به Tik Tok من نواح كثرية. و يس�مح كل 

النظامن للمس�تخدمن بتسجيل 15 ثانية من 
الفيديو )أو أطول إذا ل�زم األمر( ، كما يوفران 
القدرة عىل تحمي�ل مقاطع فيديو متعددة من 
خارج التطبي�ق. باإلضافة إىل ذل�ك ، يوفر كل 
النظام�ن خيار تنزيل املوس�يقى من املكتبة ، 
ويمكنك إضافة نص ، وتغيري الرسعة ، وتعين 

مؤقت للعد التنازيل.

BTS يوتيوب يعلن احلرب عىل تيك توك بالتعاون مع

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


