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كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس الثالث�اء، عن نيته تخيري الوزراء بني البقاء 
النيابي�ة  أو الرتش�ح لالنتخاب�ات  يف الحكوم�ة 
املقبل�ة، فيم�ا لف�ت اىل ان هن�اك ش�كاوى عىل 
مرش�حني يغررون بالناس الأغ�راض انتخابية، 

بان يتم تعيينهم يف الحشد العشائري.    
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي لرئيس مجل�س الوزراء 
يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »اه�م ما تح�دث به رئي�س مجل�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي خالل جلسة مجلس الوزراء 
التي عقدت اليوم الثالثاء، هو ان هناك ش�كاوى 
عن وج�ود اس�تغالل مل�وارد الدول�ة يف الحمالت 
االنتخابية م�ن قبل وزراء مرش�حني او من قبل 

مسؤولني لديهم نفوذ يف الدولة«.  
واض�اف »يج�ب ان ال يك�ون هن�اك تداخ�ل يف 
املسؤولية التنفيذية يف هذه الحكومة، التي نؤكد 
دوم�ا انها حكوم�ة خدم�ات وافع�ال، وتعهدنا 
ب�ان نك�ون محايدين م�ع الجمي�ع«، معلناً عن 
»بدء التحقي�ق يف وزارتني، وس�تفتح تحقيقات 
اخ�رى يف حال ثبت وجود اس�تغالل ملوارد الدولة 
يف االنتخاب�ات، س�نخريرّ ال�وزراء ب�ني البق�اء يف 
الحكوم�ة او الرتش�ح لالنتخاب�ات، ملنع حصول 
مث�ل ه�ذه االزدواجي�ة الت�ي تتس�بب يف احراج 

الحكومة امام الشعب«.  
وق�ال الكاظم�ي: »ع�ىل الصعي�د الش�خيص لم 
ارش�ح نف�ي يف االنتخابات، حتى ابعث رس�الة 
للمواطنني بان ه�ذه الحكومة جاءت لخدمتكم 

وتقف عىل مسافة واحدة من الجميع«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال إبراهيم رئيي، أم�س الثالثاء، خ�الل حفل تنصيبه 
رئيس�ا إليران إننا »أينما تغافلنا عن نصائح املرشد األعىل 

والخط الثوري تعرضنا للمشاكل«.
وقال رئي�ي إن االنتخاب�ات بثت اليأس بني أع�داء إيران 
وجس�دت س�لطة الش�عب، مش�ريا إىل أن الش�عب حاول 
إيصال العديد من الرسائل من خالل املشاركة باالنتخابات 

ومنها تأكيده عىل مكافحة الفساد والتمييز.
وأض�اف أن »الش�عب أراد تغيري الوضع الح�ايل من خالل 

املشاركة يف االنتخابات«.

وق�ال: »الوضع املعي�ي للمواطنني ليس جيدا«، مش�ددا 
عىل أن�ه »من الرضوري إيجاد حلول لألزمات واملش�كالت 

االقتصادية«.
وأك�د أن�ه »إضاف�ة إىل ترضر الوض�ع املعيي، ف�إن ثقة 
املواطن�ني بالحكومة أيضا مت�رضرة، والحكومة الجديدة 

ستعمل عىل تغيري الوضع بناء عىل رؤية املرشد«.
وق�ال رئيي إننا »س�نعمل عىل رف�ع العقوبات عن إيران 
لكنن�ا ال نرب�ط امللف�ات االقتصادي�ة بالعقوب�ات«، وأكد 
أن »الصعوب�ات املعيش�ية واالقتصادي�ة وجائحة كورونا 
ومش�كالت املياه والخدمات هي من أب�رز التحديات التي 

نواجهها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثالثاء، جلسة 
اعتيادية برئاسة رئيس املجلس مصطفى 

الكاظمي، واتخذ خاللها قرارات عدة.
إن  بي�ان،  يف  الكاظم�ي  مكت�ب  وق�ال 
»الجلسة شهدت استضافة رئيس مجلس 
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات، 
ال�ذي ع�رض آخ�ر إج�راءات املفوضي�ة 
يف التحض�ري إلج�راء االنتخاب�ات املبكرة 
بموعده�ا املق�رر يف العارش م�ن ترشين 

األول 2021«. 
كما شهدت الجلسة أيضاً »مناقشة واقع 
املنظوم�ة الكهربائي�ة الوطنية والخدمة 
وج�رت  املواطن�ني،  لعم�وم  املقدم�ة 
اس�تضافة وكي�ل وزارة الكهرب�اء به�ذا 
الشأن، الذي قدرّم بدوره عرضاً شاماًل عن 

وضع منظوم�ة الكهرباء، واتخذ املجلس 
املقررات الالزمة يف هذا املجال؛ بما يضمن 
الكهربائي�ة  الطاق�ة  انس�يابية وص�ول 
وتفعي�ل  الع�وارض،  وتج�اوز  املنتج�ة، 
املش�اريع املتعلق�ة وترسي�ع إنجازها«. 
وش�هدت جلس�ة مجلس الوزراء بحسب 
البيان »اس�تعراض التقري�ر الوبائي عن 
جائحة كورونا، ومس�تجدات عمل لجنة 
تعزيز اإلج�راءات الحكومي�ة يف مجاالت 
الوقاي�ة والس�يطرة الصحي�ة التوعوية؛ 
للح�د م�ن انتش�ار الف�ريوس، والجهود 
املبذول�ة م�ن قب�ل املؤسس�ات الصحية 
وامل�الكات الطبي�ة يف تقدي�م الخدم�ات 
للمصابني، والحد من تفشٍّ أكرب للمرض، 
تطعي�م  يف  الكب�رية  الجه�ود  جان�ب  إىل 
املواطنني، وتحقيق االنسيابية املطلوبة يف 
منافذ التلقيح املنترشة يف عموم العراق«.

أوالً/ املوافق�ة ع�ىل تعديل ق�رار مجلس 
ليصب�ح   )  2021 لس�نة   146( ال�وزراء 

بالنحو اآلتي:
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  تعاق�د   -
لالنتخابات بأس�لوب التعاقد املبارش مع 
مطبعة شبكة اإلعالم العراقي لطبع سجل 
الناخبني العام والخاص النهائي، وکررّاس 
الناخبني،  املرش�حني، و)بوسرت( س�جل 
 )110( رق�م  الش�كاوى  واس�تمارات 
واملطبوع�ات األخرى غري الحساس�ة من 
مس�تلزمات العملية االنتخابية، استثناًء 
من تعليم�ات تنفيذ العقود الحكومية )2 

لسنة2014(، والضوابط امللحقة بها.
بتش�غيل  النف�ط  وزارة  قي�ام  ثاني�اً/- 
ش�خص من ذوي الش�هداء م�ن الدرجة 
األوىل أو الثانية لحادثة حريق مستش�فى 
اإلمام الحس�ني )ع(، من حملة الشهادة 

املتوسطة فأعىل.
ش�هداء  ل�ذوي  مالي�ة  إعان�ة  من�ح   -
يف  )ع(،  الحس�ني  اإلم�ام  مستش�فى 
النارصية بح�د أدنى عرشة ماليني دينار، 
وبحد أعىل خمسة وعرشين مليون دينار، 
بواقع خمس�ة ماليني دينار لكل ش�هيد، 

من الرشكات الرابحة يف وزارة النفط.
ثالث�اً/ قي�ام وزارة املالي�ة بتخصي�ص 
مبل�غ )3( مليارات دين�ار، من احتياطي 
لك�رة  التطبيعي�ة  الهيئ�ة  إىل  الط�وارئ 
القدم لتغطي�ة نفقات التعاقد مع املدرب 
الهولندي )ديك أدفوكات( واملالك املساعد 
له، وإقامة معس�كرات تدريبية اس�تناداً 
إىل أحكام امل�ادة )5( من قان�ون املوازنة 

العامة االتحادية للسنة املالية/2021.
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وزارة الرتبية: نسعى لتثبيت املحارضين عىل املالك الدائم
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد مسؤول كبري يف وزارة الرتبية أن 
وزرارته تسعى لتثبيت املحارضين 

املجانيني عىل امللك الدائم.
وق�ال وكي�ل وزارة الرتبي�ة، فالح 
صحف�ي،  ترصي�ح  يف  القي�ي، 
قوله، إن الوزارة »تسعى إىل تثبيت 

املحارضين عىل املالك الدائم«.
ق�د  ال�����وزراء  مجل�س  وكان 
ق�رر، يف وق�ت س�ابق، التعاقد مع 
ومنحه�م  املجاني�ني  املحارضي�ن 

أجور شهرية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس الثالثاء، عن نيته تخيري الوزراء بني البقاء يف 
الحكومة أو الرتش�ح لالنتخاب�ات النيابية املقبلة، 
فيم�ا لف�ت اىل ان هناك ش�كاوى عىل مرش�حني 
يغ�ررون بالن�اس الأغ�راض انتخابي�ة، ب�ان يتم 

تعيينهم يف الحشد العشائري.    
وذكر املكت�ب اإلعالمي لرئيس مجل�س الوزراء يف 
بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»اهم ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي خالل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت 
الي�وم الثالث�اء، ه�و ان هناك ش�كاوى عن وجود 
اس�تغالل ملوارد الدولة يف الحم�الت االنتخابية من 
قبل وزراء مرش�حني او من قبل مس�ؤولني لديهم 

نفوذ يف الدولة«.  
تداخ�ل يف  يك�ون هن�اك  ان ال  »يج�ب  واض�اف 
املس�ؤولية التنفيذية يف هذه الحكومة، التي نؤكد 
دوما انه�ا حكومة خدمات وافع�ال، وتعهدنا بان 

نكون محايدين مع الجمي�ع«، معلناً عن »بدء التحقيق 
يف وزارتني، وستفتح تحقيقات اخرى يف حال ثبت وجود 
استغالل ملوارد الدولة يف االنتخابات، سنخريرّ الوزراء بني 
البقاء يف الحكومة او الرتش�ح لالنتخابات، ملنع حصول 
مث�ل هذه االزدواجية التي تتس�بب يف اح�راج الحكومة 

امام الشعب«.  
وقال الكاظمي: »عىل الصعيد الشخيص لم ارشح نفي 

يف االنتخاب�ات، حتى ابعث رس�الة للمواطنني بان هذه 
الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف عىل مسافة واحدة من 
الجمي�ع«، موضحاً ان »م�وارد الدولة مخصصة لصالح 
الش�عب، وأحد اس�باب الفش�ل واالخفاق يف العراق هو 
اس�تغالل موارد الدولة لصالح بعض االحزاب واصحاب 

النفوذ عىل حساب العراق عموما«.  
وتاب�ع »اعلنا عن تطبيق الورقة البيضاء لالصالح، وهي 
ورقة لالصالح االداري ومعالجة اسباب تراجع االقتصاد 

العراق�ي، لذل�ك لي�س م�ن املعق�ول ان نتق�دم بخطوة 
اصالحي�ة من جه�ة ونقوم بخطوة اخ�رى تعيق عملية 
اإلص�الح«، الفت�ًا اىل ان »هناك ش�كاوى عىل مرش�حني 
يغ�ررون بالناس الغ�راض انتخابية، بان يت�م تعيينهم 
يف الحش�د العش�ائري ه�ذه الش�كاوى واالتهامات يتم 
التحق�ق منها واي وع�ود مقابل االنتخاب�ات وعود غري 

قابلة للتحقيق ووعود خادعة«.  
بدع�م مفوضي�ة  ال�وزارات  لجمي�ع  »التوجي�ه  وأك�د 

االنتخاب�ات بكل م�ا تحتاج�ه من دع�م«، مبيناً 
ان »وزارة املالي�ة لديه�ا تحديات كبرية وتش�كو 
من عدم تس�ديد بعض ال�وزارات لاليرادات املالية 
ه ال�وزارات املتلكئة باالرساع يف  املس�تحقة، ونوجرّ

التسديد«.  
واش�ار رئيس الوزراء اىل ان »زيارتنا اىل واشنطن 
كان�ت ناجحة بكل املعاي�ري، وانطوى هدفها عىل 
تطوي�ر العالق�ات الثنائية بني الع�راق والواليات 
املتحدة األمريكي�ة، وتنظيمه�ا يف الجانب االمني 
وبناء عالقات اس�رتاتيجية يف مج�االت االقتصاد 
والصحة والثقافة والبيئة والطاقة، ونحتاج اىل ان 
تق�وم الوزارات املعنية بخط�وات لتوفري الظروف 
املالئمة م�ن اجل تنفيذ ما تم االتف�اق عليه الذي 

يصب يف خدمة البلد وشعبه«.  
ب�دوره، قرر مجلس الوزراء منح 10 - 25 مليون 
دينار لكل عائلة من عوائ�ل ضحايا الحريق الذي 
اندلع يف مستشفى الحس�ني يف النارصية، الشهر 

املايض، وأودى بحياة العرشات.
وق�ال املتح�دث باس�م الحكومة حس�ن ناظم يف 
مؤتم�ر صحفي تابع�ه موق�ع IQ NEWS، إن »مجلس 
ال�وزراء صوت عىل تش�غيل ش�خص م�ن كل عائلة من 
عوائل ضحايا حريق مستشفى الحسني، وقرر منح كل 

عائلة من هذه العوائل مبلغ 10 -25 مليون دينار«.
ولفت إىل أن »الورقة البيضاء تعد خطة إصالح اقتصادية 
والحكومة تس�عى إىل تطبيق بنودها بش�كل كامل ومن 

دون استثناء الي بند«.

حذر املواطنني من »الوعود املخادعة«.. وقرار مبنح 10 - 25 مليون دينار لعوائل ضحايا حريق مستشفى احلسني

الكاظمي للوزراء: البقاء يف احلكومة أو الرتشح لالنتخابات
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      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس الوزراء، اليوم الثالثاء، جلس�ة 
اعتيادية برئاس�ة رئي�س املجلس مصطفى 

الكاظمي، واتخذ خاللها قرارات عدة.
وقال مكتب الكاظمي يف بيان، إن »الجلس�ة 
ش�هدت اس�تضافة رئيس مجلس املفوضية 
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات، ال�ذي عرض 
آخ�ر إجراءات املفوضي�ة يف التحضري إلجراء 
االنتخابات املبكرة بموعدها املقرر يف العارش 

من ترشين األول 2021«. 
كما ش�هدت الجلس�ة أيضاً »مناقش�ة واقع 
والخدم�ة  الوطني�ة  الكهربائي�ة  املنظوم�ة 
املقدمة لعموم املواطنني، وجرت اس�تضافة 
وكيل وزارة الكهرباء بهذا الش�أن، الذي قدرّم 
ب�دوره عرض�اً ش�اماًل عن وض�ع منظومة 
الكهرب�اء، واتخ�ذ املجلس املق�ررات الالزمة 
يف ه�ذا املجال؛ بما يضمن انس�يابية وصول 
وتج�اوز  املنتج�ة،  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
العوارض، وتفعيل املشاريع املتعلقة وترسيع 
إنجازها«. وش�هدت جلس�ة مجلس الوزراء 
بحسب البيان »اس�تعراض التقرير الوبائي 
عن جائحة كورونا، ومس�تجدات عمل لجنة 

مج�االت  يف  الحكومي�ة  اإلج�راءات  تعزي�ز 
الوقاية والس�يطرة الصحية التوعوية؛ للحد 
من انتش�ار الفريوس، والجهود املبذولة من 
قبل املؤسس�ات الصحية وامل�الكات الطبية 
يف تقدي�م الخدم�ات للمصاب�ني، والح�د من 
تفشٍّ أكرب للمرض، إىل جانب الجهود الكبرية 
يف تطعي�م املواطن�ني، وتحقيق االنس�يابية 
املطلوب�ة يف منافذ التلقيح املنترشة يف عموم 

العراق«.
أوالً/ املوافقة عىل تعديل قرار مجلس الوزراء 

)146 لسنة 2021 ( ليصبح بالنحو اآلتي:
- تعاقد املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
بأس�لوب التعاقد املبارش مع مطبعة ش�بكة 
اإلعالم العراقي لطبع س�جل الناخبني العام 
املرش�حني،  وک�ررّاس  النهائ�ي،  والخ�اص 
و)بوس�رت( س�جل الناخب�ني، واس�تمارات 
الش�كاوى رق�م )110( واملطبوعات األخرى 
غ�ري الحساس�ة م�ن مس�تلزمات العملي�ة 
االنتخابي�ة، اس�تثناًء م�ن تعليم�ات تنفيذ 
لس�نة2014(،   2( الحكومي�ة  العق�ود 

والضوابط امللحقة بها.
ثانياً/- قيام وزارة النفط بتش�غيل شخص 
من ذوي الشهداء من الدرجة األوىل أو الثانية 

لحادث�ة حريق مستش�فى اإلمام الحس�ني 
)ع(، من حملة الشهادة املتوسطة فأعىل.

- منح إعانة مالية لذوي ش�هداء مستشفى 
اإلم�ام الحس�ني )ع(، يف النارصية بحد أدنى 
ع�رشة مالي�ني دين�ار، وبح�د أعىل خمس�ة 
وعرشين مليون دينار، بواقع خمسة ماليني 
دينار لكل ش�هيد، من ال�رشكات الرابحة يف 

وزارة النفط.
ثالث�اً/ قي�ام وزارة املالي�ة بتخصيص مبلغ 
)3( مليارات دينار، م�ن احتياطي الطوارئ 
إىل الهيئ�ة التطبيعي�ة لك�رة الق�دم لتغطية 
نفق�ات التعاقد م�ع امل�درب الهولندي )ديك 
ل�ه، وإقام�ة  املس�اعد  أدف�وكات( وامل�الك 
معسكرات تدريبية اس�تناداً إىل أحكام املادة 
)5( م�ن قان�ون املوازن�ة العام�ة االتحادية 

للسنة املالية/2021.
رابعاً/ املوافقة عىل ما يأتي:

- ت�ويل وزارة اإلعم�ار واإلس�كان والبلديات 
واألش�غال العام�ة توجي�ه دع�وات مبارشة 
تنفي�ذ  يف  الخ�ربة  ذات  ال�وزارة  ل�رشكات 
املش�اريع املماثلة، بحس�ب ما جاء يف كتاب 
ال�وزارة املذكورة آنفاً املرق�م بالعدد )م. خ/ 
474(، وامل�ؤرخ يف 10 تموز 2021، عىل وفق 

جداول زمنية تلتزم بها الرشكات املنفذة. 
- ت�ويل وزارة اإلعم�ار واإلس�كان والبلديات 
ف بمبل�غ االعتماد  واألش�غال العام�ة الترصرّ
املس�تندي، باالتج�اه ال�ذي يخ�دم املرشوع 
وبحس�ب مراح�ل التنفي�ذ، ع�ىل أن يق�وم 
امل�رصف العراق�ي للتجارة )TBI( بتس�هيل 

اإلجراءات يف ذلك.
خامس�اً/ تأليف لجنة برئاس�ة وكيل وزارة 
الخارجية ن�زار الخري الله، وعضوية ممثلني 
والنق�ل،  والداخلي�ة،  الع�دل،  وزارات  م�ن 
والهجرة، وجهاز املخابرات الوطني العراقي، 
تتوىل دراس�ة مس�ألة هج�رة العراقيني من 
طالبي اللجوء إىل بيالروسيا وليتوانيا، وترفع 
توصياتها إىل األمانة العامة ل مجلس الوزراء 

يف مدة أقصاها أسبوعا عمل.
سادساً/ املوافقة عىل تخويل وزارة الداخلية 
لتنفي�ذ نظ�ام م�روري  التعاق�د  صالحي�ة 
 ،)BOT(��ال بأس�لوب  متكام�ل  إلكرتون�ي 
استثناًء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
)2 لس�نة 2014( والضواب�ط امللحق�ة بها، 
وم�ن تعليمات تنفيذ قان�ون املوازنة العامة 
االتحادية، مع مراعاة أحكام املادة )43( من 

قانون املرور )8 لسنة 2019(.

س�ابعاً/- تحديد حصة مساهمة العراق من 
األس�هم يف البنك اآلسيوي لالس�تثمار بالحد 
األعىل ب�)250( س�هماً من أسهم رأس املال، 
تك�ون )50( س�هماً منها مدفوع�ة وتعادل 
20%، وتبقی )200( سهم التي تعادل )%80( 

غري مدفوعة وعند االستدعاء.
- تخوي�ل وزارة الخارجي�ة صالحية توقيع 
طلب انضمام جمهورية الع�راق إىل اتفاقية 

بنك االستثمار اآلسيوي للبنى التحتية.
- تس�ديد مس�اهمة العراق يف رأسمال البنك 
اآلس�يوي من ضم�ن تخصيص�ات امليزانية 
االتحادية العامة ل �وزارة املالية لعام 2021، 

وعن طريق إجراء املناقلة.
ثامناً/ املوافقة عىل التس�وية بش�طب دين 
الرشك�ة العامة للنق�ل البحري ال�ذي بذمة 
رشكة عالية للنقل والتجارة املراد تصفيتها، 
أردني�اً،  دين�اراً   )2060955.223( البال�غ 
اس�تناداً إىل أح�كام امل�ادة )46( م�ن قانون 
اإلدارة املالي�ة االتحادي�ة )6 لس�نة 2019( 
املعدل، مقابل شطب دين رشكة عالية بذمة 
رشكة الخطوط الجوي�ة العراقية، والرشكة 
العام�ة لنقل الوف�ود واملس�افرين، ورشكة 

الظالل لنقل األشخاص واملسافرين.

بالتفاصيل.. »املستقبل العراقي« تنرش قرارات جملس الوزراء

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئي�س الجمهوري�ة بره�م 
صال�ح، أمس الثالثاء، عىل رضورة 
كشف مصري االيزيديني املختطفني 
ل�دى عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة 

حتى اآلن.
ع�ىل  تغري�دة  يف  صال�ح  وق�ال   
تويرت:«اإلبادة الجماعية لاليزيديني 
جرح كل الوطن و جريمة نكراء ال 

ُتغتفر«. وأض�اف، ان »اإلقتصاص 
ل�ن  ح�ق  اإلب�ادة  مرتكب�ي  م�ن 
يس�قط، واجبنا انص�اف الضحايا 

وتعويضهم«.
وش�دد صالح »أمامنا استحقاقات 
�ة يف إع�ادة النازح�ني واعمار  ملحرّ
س�نجار وابعادها ع�ن التجاذبات، 
والكش�ف ع�ن مصري نح�و 2700 
ايزيدي مختطف حتى االن مهمٌة ال 

تقبل التهاون«.

رئيس اجلمهورية: كشف مصري االيزيدين 
املختطفني مهمة ال تقبل التهاون

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثالثاء، دعوة ألمري الكويت 
ن�واف األحمد الصباح، دع�وة لحضور مؤتمر دول الج�وار العراقي املقرر 

عقده يف العاصمة بغداد هذا الشهر.
وحمل وزير التخطيط خالد بتال النجم، رس�الة الكاظمي اىل أمري يف زيارة 

رسمية للوزير. 
واوض�ح النج يف ترصيح صحفي، انه يحمل رس�الة خطية من الكاظمي، 
اىل أمري دولة الكويت تتضمن دعوته اىل حضور مؤتمر دول الجوار العراقي 
الذي سيعقد يف بغداد قبل نهاية شهر اب الجاري، بمشاركة أوروبية عالية 

املستوى. 
وأض�اف، ان »الزيارة س�تتضمن ايضا اج�راء عدد من اللق�اءات الثنائية 
مع املس�ؤولني الكويتيني، لبحث ومناقش�ة عدد من امللفات ذات االهتمام 

املشرتك وبما يسهم يف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

إس�تضافت اللجنة املالية برئاس�ة هيثم الجبوري رئي�س اللجنة وحضور 
اعضائه�ا ورئي�س لجن�ة الزراعة واملياه واالهوار س�الم الش�مري، أمس 
الثالث�اء، وكيل وزير املالية ومدير عام دائرة املحاس�بة ومدير عام الدائرة 

القانونية يف وزارة املالية.
وبحس�ب بيان اللجنة، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان االجتماع 
ال�ذي عقد يف مقر اللجن�ة املالية، بحث متابعة تنفي�ذ قانون املوازنة لعام 
2021 عىل الوزارات والهيئات كافة وحس�ب التخصيصات املرصودة لها ، 
ومناقش�ة ملف دفع مستحقات الفالحني. وش�ددت اللجنة عىل« رضورة 
اإلرساع بدفع مس�تحقات ه�ذه الرشيحة املهمة وجعله�ا أولوية قصوى 
لضم�ان ديمومة الزراع�ة وتحقيق إي�رادات اقتصادية لخزين�ة الدولة«، 
مؤكدة« أنها س�تتابع م�ع البنك املركزي تمويل هذه املس�تحقات لدفعها 
بأرسع وق�ت«. كما بحث�ت، التخصيص�ات املالية واملوازنة االس�تثمارية 
والتش�غيلية وكيفية تعامل وزارة املالية بهذا الصدد ، فضالً عن مناقش�ة 
اإليرادات املتحققة وكيفية توجيهها يف ضوء األزمة املالية ومواجهة جائحة 
كورون�ا وتوفري تخصي�ص للقاحات. واك�دت اللجنة عىل« الت�زام جميع 
الوزارات والهيئات واملؤسس�ات بتطبيق قانون املوازنة بعد إش�ارة وزارة 
املالي�ة لعدم التزام بعض ال�وزارات بتطبيق القانون«. فيما تطرقت املالية 
النيابية، لقضية التعيينات يف عام 2021 املخالفة لقانون املوازنة، موجهة« 
كتاباً لإلدعاء العام وهيئة النزاهة لتش�كيل لجنة تحقيقية بهذا الش�أن«. 
ويف حت�ام االجتماع، بحثت اللجنة الس�بل الكفيلة لحل كافة اإلش�كاليات 
التي تحول دون رصف هذة املستحقات املالية ألكثر من 15 سنة، مؤكدة« 

أنها ستتابع هذه القضية لحني رصف املستحقات لذويها«.

رئيس الوزراء يدعو أمري الكويت حلضور 
مؤمتر دول اجلوار العراقي

املالية الربملانية ختاطب جهتني للتحقيق 
بتعيينات خمالفة ملوازنة 2021

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثالثاء، 
الحكومية  اس�تمراريتها بالخط�ة 
املوس�عة ملضاعفة أعداد اللقاحات 
املض�ادة لفريوس كورون�ا وزيادة 
مناف�ذ أخ�ذ التلقي�ح يف العاصمة 

بغداد وباقي املحافظات. 

وقال املتحدث باس�م الوزارة سيف 
الب�در يف ترصيحات ع�رب صفحته 
الرسمية يف الفيس بوك، »مستمرون 
بتطبيق الخطة الحكومية املوسعة 
ملضاعفة أع�داد اللقاحات املضادة 
لفريوس كورونا وزيادة منافذ أخذ 
التلقي�ح يف ال�����عاصم�ة بغداد 

وباقي املحافظات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نفذت الرشط�ة االتحادي�ة عملية 
أمنية واسعة اسفرت بالعثور عىل 
أوكار لداع�ش وعبوات ناس�فة يف 

كركوك. 
وجاء يف بيان لها، تلقت املس�تقبل 
ذت  العراق�ي نس�خة من�ه، ان« نفرّ
ق�وة من الفرقة الخامس�ة رشطة 
اتحادي�ة وتش�كيالتها م�ن اللواء 
ع�رش  والتاس�ع  ع�رش  الثام�ن 
باالش�رتاك م�ع قس�م  ووحدات�ه 
اس�تخبارات الفرقة ولواء املهمات 
الخاص�ة رشط�ة اتحادي�ة عملية 

أمني�ة واس�عة النط�اق ب�إرشاف 
قائ�د الفرقة اللواء حيدر املطوري، 
لتفتي�ش سلس�لة ت�الل حمري�ن 
وقرية طويلع�ة باإلضافة إىل وادي 
وقري�ة  الج�ال  وقري�ة  زغيت�ون 

الكبة«. 
واض�اف« أس�فرت العملي�ة عن« 
العثور عىل 4 أوكار لفلول عصابات 
اإلرهاب ، ونفقني ، 6 عبوات ناسفة 
، موضع قديم ، مواد طبية ، كتب، 
حي�ث ت�م تدم�ري األوكار واألنفاق 
ومعالجة العبوات الناس�فة واملواد 
األخ�رى م�ن قب�ل مف�رزة كتيبة 

هندسة ميدان الفرقة«.

الصحـة توجـه نـداًء للمواطنيـن: 
اللقاحات مفتوحة 

االحتادية تنفذ عملية أمنية واسعة 
يف كركوك: احلصيلة املثمرة 

      بغداد / المستقبل العراقي

لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  ب�ارشاف 
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محم�ود، 
أعلنت وكالة شؤون الرشطة التابعة لوزارة 
الداخلي�ة القب�ض ع�ىل متهم�ني بالرسقة 
وترويج املخدرات ومواد قانونية مختلفة يف 

ثالث محافظات. 
وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، أن »مفارزها تمكنت 
م�ن القبض ع�ىل متهم بالقت�ل العمد وآخر 
بالرسقة، اضافة اىل انه�ا ألقت القبض عىل 

)49( متسوآل يف العاصمة بغداد«.
واشارت اىل »ضبط )2 كليو غرام( من مادة 

الكريستال املخدرة يف محافظة ميسان«.

وأضافت الوكالة، ان »مفارزها ألقت القبض 
عىل )7( متهمني بم�واد قانونية مختلفه يف 

محافظة صالح الدين«.
وم�ن جهة اخ�رى أعلن�ت مديري�ة رشطة 
محافظة ميس�ان عن القاء القبض عىل 31 
مطلوب�اً بينهم باإلرهاب والنصب واالحتيال 

ضمن قاطع حطني.
وقال�ت مديري�ة الرشطة إن »مفارز قس�م 
رشطة حطني تمكنت من إلقاء القبض عىل 
31 مطلوباً للعدالة صادرة بحقهم مذكرات 
قب�ض م�ن املحاك�م املختص�ة وف�ق مواد 
جنائية ومخالفات متنوعة خالل االس�بوع 
امل�ايض«. وأضافت املديرية إن »من بينهم 6 
متهمني باإلرهاب الرتكابه�م جريمة الدگة 
العشائرية، باإلضافة اىل متهمني باالحتيال، 

والتهديد، وااليذاء، وحيازة األس�لحة النارية 
غري املرخصة، وأحكام القرار 570، باإلضافة 

اىل مواد قانونية أخرى«.
وأشارت املديرية اىل إن »رشطة حطني نقلت 
جميع املعتقلني اىل مراك�ز االحتجاز األمني 
وإحالتهم اىل القضاء لينالوا عقابهم العادل« 
. بدوره�ا، أعلن�ت مديرية مكافح�ة إجرام 
بغداد عن تنفيذ العديد من املهام والواجبات 

بجانبي الكرخ والرصافة.
وقالت املديرية يف بي�ان ان »املديرية بارشت 
بنرش املفارز والدوريات وإجراء املمارس�ات 

األمنية يف عموم العاصمة بغداد«. 
املديري�ة يف مكت�ب  ان »مف�ارز  واضاف�ت 
مكافح�ة إج�رام ح�ي العام�ل تمكنت من 
إلق�اء القبض عىل مته�م بجريمة قتل وفق 

أح�كام امل�ادة 406 م�ن قان�ون العقوبات، 
كما تمكن�ت مفارز املديرية يف مكتب الكرخ 
ملكافح�ة جرائ�م االتج�ار بالب�رش، وتجارة 
االعض�اء البرشي�ة م�ن إلق�اء القبض عىل 
متهمة لقيامها باالتج�ار بالبرش واملتاجرة 
باألطف�ال وفق أح�كام املادة 6 م�ن قانون 

مكافحة االتجار بالبرش«. 
واش�ارت املديرية اىل ان »مف�ارز املديرية يف 
مكتب مكافحة إجرام املدائن تمكنت من إلقاء 
القبض ع�ىل متهم قام بالنص�ب واالحتيال 
عىل احد املواطنني وأخذ مبلغ مايل منه وفق 
أح�كام امل�ادة 456 م�ن قان�ون العقوبات، 
يف ح�ني نفذت مف�ارز املديري�ة أوامر قبض 
قضائية يف مكاتب مكافحة إجرام املنصور، 
والش�عب، وبغ�داد الجدي�دة، والصالحي�ة، 

بح�ق أربع�ة متهمني لقيامه�م برسقة دور 
ومح�الت تجارية ومبالغ مالي�ة ومطلوبني 
بقضايا جنائية وف�ق املواد القانونية 446 ، 
443 ، 444 م�ن قانون العقوبات«، »وقامت 
مف�ارز املديري�ة يف مكاتب مكافح�ة إجرام 
التاج�ي، والبياع بالقبض عىل متهمني اثنني 
لقيامهما بعمليات تزوي�ر لكتب ومحررات 
رس�مية وفق امل�ادة 298/292 م�ن قانون 
العقوب�ات، وتابعت مف�ارز املديري�ة إلقاء 
القبض عىل ثمانية متهمني آخرين لقيامهم 
برسق�ة دراج�ات ناري�ة ودراج�ات التك تك 
ضم�ن مكاتب مكافحة إجرام باب الش�يخ، 
والحري�ة، والكرادة، والكاظمي�ة، والقدس، 
وحس�ينية املعام�ل، واالعظمي�ة، والكرامة 

وفق املادة 446 من قانون العقوبات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العدل، أمس الثالثاء، تش�كيل 
لجاٍن لدراسة عائدية أرايض الدولة والنظام 

البائد ،وكشف التالعب والتزوير فيها.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الع�دل، أحمد 
لعيب�ي، إن »عمليات التالع�ب يف نقل امللكية 
وخاصة امللكي�ات التي تعود للنظ�ام البائد 

،وكذلك امللكي�ات التابعة للدول�ة تعترب إرثاً 
ثقي�اًل«، الفت�ًا إىل أن »وزارة الع�دل ش�كلت 
لجاناً أخذت عىل عاتقها دراسة عائدية هذه 
األرايض وال�دور ،وطريق�ة التعام�ل معه�ا 
،وتصنيف ش�اغليها السابقني من مجموعة 

ال�)55( وغريهم من أزالم النظام البائد«.
وأض�اف لعيب�ي أن »بع�ض األرايض تم�ت 
مصادرته�ا إىل وزارة املالي�ة وبعضها كحق 

شخيص شكلت الوزارة لجاناً لغرض كشف 
التالعب والتزوير يف عمليات نقل عائديتها«، 
مبين�اً أن »هناك مواد قانوني�ة خولت وزير 
العدل بإبطال بعض القيود التسجيلية ومن 
ضمنه�ا عمليات التالع�ب والتزوير والقيود 
املزورة وغريها«. وأش�ار إىل أن »وزير العدل 
أبطل بحس�ب الصالحي�ات املمنوح�ة إليه، 
بع�ض القيود التس�جيلية التي لم تكتس�ب 

الدرجة القطعية، والبعض منها أحيل ذويهم 
اىل املحاكم املختصة إلثبات العائدية«.

ونوه إىل أن »وزارة العدل تحفظت يف تسجيل 
الكثري من أموال النظام البائد أو مناقلتها أو 
بيعها ،إال بعد التدقيق القانوني والتدقيق يف 
سجالت التس�جيل العقاري وقرارات رئيي 
الوزراء السابق واألس�بق اللذين كانت لهما 
ن  بعض القرارات الخاصة يف رفع الحجز عمَّ

يمتل�ك ثالث�ة دور اىل دار واح�دة وفق لجنة 
مختصة بذلك«.

وأك�د أن »وزارة العدل س�عت كث�رياً اىل حل 
األزم�ة، ووزي�ر الع�دل القايض س�االر عبد 
الستار، يتابع بنفسه أحياناً ويجري جوالت 
تفقدية وتفتيش�ية اىل كل مالحظيات دائرة 
التس�جيل العقاري، ويوجه ويش�دد عىل أن 

يكون العقار ملالكه األصيل«.

القبض عىل متهمني بالرسقة واملواد املخدرة ومتسولني يف ثالث حمافظات

العدل تشكل جلاٍن لكشف التالعب والتزوير بعائدية أرايض الدولة والنظام البائد

بإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أقـدمـت وزارة الـنـفــط عـلـى زيــادة الخطوط 
االنـتـاجـيــة لـــورش نـصــب مـنـظـومــات 
الـغــاز للعجـات وزيادة منافـذ توزيعهـا يف بغداد 
واملحافظـات بعـد أن شـهدت املــدة املاضيـة إقبال 

املواطنني عىل اقتنائها.
 وقــال وكـيــل وزارة الـنـفـط حامد الـزوبـعـي 
يف ترصيح صحفي إن »مـشـروع إضافة منظومات 
الـغــاز للعجات كـوقــود لغرض االسـتهاك يعد 
مـن املشـاريع الحيوية املهمـة ملا يمثله مـن أهمية 
اقتصادية وبيئية للدولة واملواطن عىل حد سـواء، ألن 

الغاز كوقود للسيارات يعد صديقا للبيئة«.
وأوضح »أما مـن الناحية االقتصادية ملستهلك الوقود 
أو لـصـاحـب الـســيـارة فـانـه يـعـد األفـضـل 
إذ يحمـل الـغــاز كـمـواصـفــات نـقــاوة تصل 
درجتها الـى 110 % أمـا البنزين املحسن فـيـحـمـل 

نـسـبـة نــقــاوة تـصـل الــى 95 %، وهـذا يعني 
أن كفاءة الغاز للسيارة أعىل بكثري مـن الـبـنـزيـن 
املـحـســن وبـســعـر أقــل بخمسـني باملائة من 

سعر البنزين العادي«.
وأضـاف أن »العامـل اآلخر الذي يشـجع عىل تفعيل 
هذا املرشوع أن مادة الغـاز متوفرة فــي الــبــاد 
وعـمـلـيــة تـطـويــر اســتـخـدامـهـا كوقود 
للسـيارات سـيغني عن اسـتخدامات البنزين والذي 
تعمل الـوزارة عىل اسـترياد كـمـيـات مـنـه لـسـد 
توسـيع  وعمليـة  االســتـهـاكـيـة،  الـحـاجــة 
املـشــروع سـيكون لها أثر إيجابي جداً للمواطن و 

للدولة من الناحية االقتصادية«.
وأكــد الـزوبـعـي أن »االجـــراءات املـتـخـذة من 
قـبـل الـــوزارة لتفعيل املــشــروع وإنـجـاحـه 
تطلب أمرين؛ األول نصب منافذ توزيعية لــغــرض 
تـعـبـئـة وقـــود الــغــاز لـلـسـيـارات املتوفر 
يف املحطات، والثاني إنشاء ورش إلضـافـة منظومات 

الـغـاز الـى الـسـيـارات«.
وبني أنه »تم الرشوع بهذا العمل من قبل وزارة النفط 
ونجحت بإنشاء ورش كثرية يف جميع املحافظات بعد 
أن شـهدت املدة األخرية قناعـات للمواطنني بأهمية 
نصـب املنظومـات يف سـياراتهم من خـال التجربة 
والتـي بـدأت عـام 2016 وارتفعـت تدريجيـاً، واآلن 
هنـاك تفاعـل كبري من قبـل املواطنـني القتناء هذه 

املنظومات«.
عـلــى  حـرصــت  »الـــــوزارة  إن  وتــابـــع: 
إقـامـة الــورش يف جميع املحافظـات، إذ تجاوزت 
أعدادهـا 40 ورشـة يف بغـداد واملحافظـات، والعمل 
مسـتمر يف تطويرهـا وفـق أحـدث التقنيـات، الـى 
جـانــب ذلــك فــان املنظومـات التي يتـم نصبها 
للسـيارات يتم توريدهـا من مناشـئ عاملية رصينة 
وتعد آمنة جداً، اضــافـــة الــى الـعـمـل عـلـى 
أن تـكــون جميع محطات تعبئة الوقود فيها منافذ 

لتوزيع الغاز للعجات«.

وأوضـــح الـزوبـعــي أن »الــــوزارة عـمــدت 
الــى زيــادة الخطوط االنتاجيـة لـلـورش العاملة 
كـإجـراء الســتـيـعـاب األعــداد املـتـزايـدة من 
الـراغـبــني بـإضـافـة املـنـظـومــات، ومـثـال 
ذلـك الـــورشــــة املــخــصــصـــة لــهــذا 
الــغــرض فـي مجمع الــدورة النفطي، إذ أصبح 
بإمكانهـا أن تضيـف 36 منظومة للعجـات بمدة ال 
تتجاوز ساعتني، ومن املؤمل أن يشمل هذا املـوضـوع 

جميع الـورش العاملة يف بغداد واملحافظات«. 
مــــن  كــبــيـــرا  »عــــــددا  أن  وأكـــــد 
الــــــوزارات واملـؤسـسـات الحكومية أرسـلـت 
عجاتهـا إلضافة هـذه املنظومات، وباملقابل عمدت 
وزارة النفـط اىل نصـب منافـذ توزيعيـة يف مقـرات 
الــوزارات«، مبيناً بأن »هذا املرشوع مدعوم من قبل 
الدولة من جانبني )أسعار الـغـاز مـن جهة وسـعـر 
املنظومة مـن جهة أخرى( وذلك ألهميته االقتصادية 

والبيئية«.

النفط: كفاءة منظومات الغاز للعجالت أعىل من البنزين املحسن ووقودها أرخص ثمنًا

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلـن وزير الخارجية فؤاد حسـني يف مؤتمر 
صحفـي مشـرك مع وزيـر الثقافة حسـن 
ناظـم، الخاص عن تسـلم الخارجية للثقافة 
اآلثار املسردة من الواليات املتحدة االمريكية.
وقال حسـني ان »سـفارة العراق يف واشنطن 
تسلمت ملكية اآلثار املهربة واثبات عراقيتها 

كما تسلمنا لوح كلكامش من واشنطن«. 

وأضـاف »عملنـا عـىل تفعيل ملف اسـرداد 
اآلثار املهربة« مشريا اىل ان »سفارة العراق يف 
واشنطن تسلمت ملكية اآلثار املهربة واثبات 
عراقيتها«. ولفت حسـني اىل »تسـليم خمس 
دفعـات من الوثائق واآلثـار اىل وزارة الثقافة 
ويف 2021 نعلن تسـليم 17 الفا و321 قطعة 
أثرية من الواليات املتحدة و9 قطع أثرية من 
اليابـان و7 قطع من هولنـدا وقطعة واحدة 
مـن إيطاليا ليكـون املجموع الـكيل 17 الفا 

و338 قطعة منذ بداية هذا العام فقط«. 
مـن جانبـه قال وزيـر الثقافة حسـن ناظم 
:«سـنعمل بتنسـيق وتعاون أكرب مـع وزارة 
الخارجية السـرداد املزيد من اآلثار العراقية 

املهربة واملنهوبة يف الخارج«. 
وأضاف »جهـود حثيثة عملت عىل اسـرداد 
القطـع اآلثاريـة مـن واشـنطن« مبينـا ان 
»عملية اسـرداد القطـع اآلثارية من امريكا 

هي األكرب بتاريخ العراق«.

اخلارجية تسلم الثقافة أكثر من 17 ألف قطعة أثرية 
مسرتدة من اخلارج

كشفت مصري »حلم كلكامش«

مركز اقتصادي يعلن الفائض الرتاكمي 
إليرادات النفط: 8.9 مليار دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

ان مجمـوع الفائض الراكمي من ايرادات النفط بلغ يف 
2021 مقارنة مـع االرقام املخطط لها يف موازنة 2021 

لغاية شهر تموز بحدود 8.9 مليار دوالر.
وقـال رئيـس املؤسسـة منـار العبيـدي يف بيـان تلقت 
املسـتقبل العراقـي نسـخة منـه ان الفائـض جاء عىل 
اعتبـار ان ايرادات النفط املخطط لهـا يف موازنة 2021 
بلغت 30.7 مليار دوالر بينما ما تم تحقيقه من ايرادات 
نفطيـة لغايـة تمـوز 2021 بلغـت 39.6 مليـار دوالر 

امريكي.
واضـاف انه : من املتوقع اذا ما اسـتمر معدل االسـعار 
بنفس املعدل الحايل والبالغ 72 دوالر لغاية نهاية السنة 
فـأن مقـدار الفائـض املتوقع حصولـه من االيـرادات 
النفطيـة سـيبلغ 19 مليـار دوالر وهذا املبلـغ مرهون 
بتقلبات اسـعار النفط ومقدار املبيعات اليومية للنفط 

العراقي .
واشـار العبيدي اىل ان : التحدي االكرب يكمن يف االيرادات 
غري النفطية والتي خطط لها يف موازنة 2021 ان تكون 
بحدود 20 ترليون دينار عراقي وبحسـب بيانات وزارة 
املالية لاشهر املاضية واستقراءات االشهر القادمة فأن 
من الصعب تحقيق هذه االيرادات والتي ستكون بحدود 

6-7 ترليون دينار عراقي فقط .
وتابـع انـه : اعتمـادا عىل االيـرادات النفطيـة التي من 
املتوقع ان تبلغ لغاية السـنة بحـدود 103 ترليون دينار 
عراقـي وباعتمـاد ان االيـرادات غري النفطية سـتكون 
بحـدود ال 7 ترليـون فعليـه ان مجمل ايـرادات الدولة 
العراقيـة املتوقعة لغايـة نهاية 2021 سـتكون بحدود 
120 ترليون دينار . وذكر العبيدي انه : بحسـب موازنة 
2021 فأن املرصوفات الكلية سـتبلغ بحدود 128 مليار 
دوالر فأن مقدار العجز /اذا ما تم رصف مجمل املوازنة 

املخططة/ سيكون بحدود 8 ترليون دينار .
وقـال ان: تأخـر العمـل باملوازنـة وعـدم رصف املبالغ 
الخاصـة باملرصوفـات التشـغيلية واالسـتثمارية فمن 
املتوقع ان يحقق العراق يف 2021 فائضا قد يصل يتجاوز 
حاجز ال 30 ترليون دينار عراقي خصوصا وان معدالت 
االنفـاق الحالية الشـهرية بحسـب وزارة املالية يبلغ 6 
ترليـون دينار مـع امكانية زيادة هذا املعدل يف االشـهر 
القادمة خصوصا مع بدء رصف املوازنات االسـتثمارية 

والتشغيلية كما مخطط يف موازنة 2021.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كشـفت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية، أمـس الثاثاء، عن وجود 
طـرح إلعادة قانون الطرق اىل الحكومة إلجـراء تعديات عىل بعض 
مواده، فيما أكدت سـعيها عرض القانون عىل مجلس النواب خال 

الدورة النيابية الحالية.
وقـال رئيس اللجنة، وليد السـهاني، إن »اللجنة بذلت جهوداً كبرية 
من أجل ترشيع قانون الطرق الذي أجرت تعديات عىل بعض مواده 
وأعطـت مجاالً فيه لاسـتثمار«، الفتـًا إىل أن »قـدرة الحكومة عىل 
إنجـاز الطرق وخصوصـاً الخارجية تحتـاج اىل وقت طويل وإرشاك 

القطاع الخاص بشكل مبارش«.
وأضاف السـهاني أن »التجارب العامليـة واالقليمية تؤكد اعتمادها 
عىل القطاع الخاص يف قضية انشـاء الطرق«، مشـرياً إىل أن »رئاسة 
الربملان لم تتفاعل مع قانون الطرق بسبب وجود بعض اإلشكاليات 

وكان هناك طرح العادة القانون اىل الحكومة ».
ولفت إىل ان »لجنة الخدمات تسـعى خال ما تبقى من عمر الربملان 
اىل عـرض القانون عـىل مجلس النـواب ألنه الحل األمثـل واألفضل 
لقضيـة الطـرق »، منوها بأن »املنح التي تعطى مـن البنك الدويل أو 
التخصيصـات املالية لوزارة البلديات مهمـا كانت فهي يف ظل مئات 
املشـاريع الكبرية االسـراتيجية الخدمية ال تكفي لتحسـني شبكة 

الطرق بني املحافظات«.
وبـني أن »املعالجات جيدة مـن قبل هيئة الطرق إلجـراء الكثري من 
الصيانة عىل الكثري من الطرق ضمن مبادرة البنك الدويل«، مؤكداً أن 
»اللجنة تسعى إىل أن تكون الطرق كما موجود يف باقي الدول بشكل 
مثايل ،وفيهـا خدمات صحية وأمنية ومروريـة وواردات ،فضاً عن 

الصيانة املستمرة لها«.
وأشـار إىل أن »عـدم وجود صيانة للطرق يؤثر بشـكل كبري عليها«، 
مضيفـاً أن »اللجنـة تتابع مع هيئة الطـرق ووزارة البلديات لوضع 

النقاط األساسية عىل بعض الطرق املخترصة«.
وتابـع أن »هنـاك طرقاً مخترصة تقـوم بها رشكـة حمورابي مثل 
اختصار املنفذ الجنوبي للعاصمـة بغداد منذ فرة طويلة ،ولكنه لم 
ينجـز«، الفتـاً اىل أن »إعاقة تنفيذ هذه املشـاريع يرجع إىل الحاجة 

لوجود تعديل يف ترشيع قانون الطرق«.
ونبـه السـهاني عـىل أن »القانـون عرض لثـاث مرات عـىل هيئة 
الرئاسـة وكانت هناك بعض املاحظات والتعديات من قبل رئاسـة 
الربملـان والتـي أخذت وقتـاً طوياً«، مشـرياً إىل أن »هنـاك من يرى 
أهمية إرجـاع القانون اىل الحكومة لتعديل بعـض النقاط ومنها ما 
يتعلـق باملخالفات املرورية بـدالً من رجوع األمـوال اىل املالية حيث 

يمكن االستفادة منها لتحسني الطرق«.

اخلدمات الربملانية تتحدث عن مساِع لعرض 
قانون الطرق خالل الدورة احلالية

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعلـن محافظ ذي قـار، الدكتـور أحمد غنـي الخفاجـي، اليوم 
الثاثـاء، عن احالة وتسـليم اغلب املشـاريع الخدمية التي اقرت 
ضمـن خطـة صنـدوق اعمـار املحافظـة اىل الـرشكات املنفذة 

للمبارشة باجراءات العمل بشكل فوري.
وقـال الخفاجي، عقـب لقائه برفقة وفد مـن الحكومة املحلية، 
بمديـر ادارة صندوق االعمار، املهندس رزاق الركابي يف بغداد، أن 
» أغلب املشـاريع املقرة ضمن خطة الصندوق سيتم املبارشة بها 
بشكل فوري، ومن املؤمل ان تحدث نقلة نوعية يف واقع الخدمات 
يف عمـوم املحافظـة، وتحـل الكثـري مـن املشـاكل يف قطاعـات 

متعددة«.
وبني أن » ادارة املحافظة تتابع العمل بشـكل مسـتمر مع ادارة 
صنـدوق االعمار لغـرض اختزال الكثـري من االجـراءات وتذليل 

الكثري من املعوقات التي قد تعرقل العمل«.

حمافظ ذي قار: سلمنا اغلب مشاريع صندوق 
االعامر للرشكات املنفذة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنـة املالية النيابية، أمس الثاثاء، اسـتضافة محافظ 
بغداد محمد جرب العطا، ملناقشـة خطة إعمـار العاصمة، ضمن 
مخصصـات موازنـة 2021.وقالـت الدائـرة اإلعاميـة ملجلـس 
النواب، يف بيان تلقت املسـتقبل العراقي نسـخة منه إن »اللجنة 
املالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضائها وعدد من 
أعضاء اللجان النيابية األخرى، اسـتضافت اليوم، محافظ بغداد 
محمـد جابر العطـا«. وبّينت أنه »جرى خال االسـتضافة، التي 
عقدت يف مقر اللجنة املالية، مناقشة خطة إعمار محافظة بغداد 
يف ضـوء التخصيصات املالية املرصـودة لها يف قانون موازنة عام 
2021«.وشـددت اللجنة، بحسـب البيان، عـىل »رضورة اإلرساع 
بإكمال خطة اإلعمار وااللتزام التام أثناء إعدادها بفقرات قانون 
املوازنة ومراعاة النسـب السـكانية ودرجـة املحرومية يف توزيع 

املشاريع عىل مناطقة العاصمة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنـت وزارة الربيـة، أمـس الثاثـاء، عـن ضوابـط الحصـول 
عـىل إجازة دراسـية، فيما حددت أخر موعد لتسـلم اسـتمارات 

الرشيح. 
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املسـتقبل العراقي نسـخة منه إنها 
»أعلنـت عـن ضوابط وخطة قبـول املعلمني واملعلمـني املهنيني، 
للحصول عىل إجازة دراسـية إلكمال دراسـتهم الجامعية األولية 

»البكالوريوس«، للعام الدرايس 2021- 2022«.
وأضافت الوزارة، أن »آلية التقديم تتضمن إدخال معلومات املعلم 
الراغب بالحصول عىل إجازة دراسية عن طريق مديرية اإلجازات 
الدراسـية يف الـوزارة حرصاً، ومـلء البيانات املطلوبة لرشـيح 
املعلـم، حيـث ُيدخـل املعلم إىل القنـاة عن طريق الجـزء الخاص 
باملعلمـني ويقوم بإدخال بعض املعلومـات الخاصة به، للتحقق 
والتأكيـد مـن معلوماته املدخلة من قبلنـا، ويف حالة وجود خطأ 
يف املعلومات يقوم املعلم بمراجعة مديريتنا )العاقات الثقافية/ 
االجـازات األولية( لتصحيحها، اما يف حالة صحتها يقوم بإدخال 
خياراتـه بنفسـه وبـدون تدخل الـوزارة وبحسـب االختصاص 

املطلوب«. 
 وأشـارت إىل أن »أخر موعد لتسلم استمارات الرشيح هو نهاية 
الدوام الرسمي ليوم )الخميس 19 آب لعام 2021(، وستهمل أي 

استمارة ترد بعد املوعد املحدد«.

املالية الربملانية تستضيف حمافظ بغداد 
ملناقشة خطة إعامر العاصمة

الرتبية تعلن ضوابط احلصول عىل إجازة 
دراسية للمعلمني واملهنيني

  بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

أصـدرت محافظـة بغداد، امـس الثاثاء، 
توضيحـا بشـأن الحريـق الـذي اندلع يف 
مبنـى دائـرة تعويضات ضحايـا اإلرهاب 
يف منطقـة السـنك. وأوضح بيـان إلعام 
املحافظـة، »أن حريـق نشـب يف الغـاف 
الخارجي ملبنى دائرة التعويضات، تحديدا 
يف كرفـان الحرس األمنـي املوجود خارج 
الدائـرة، وتـم عـىل إثرهـا صعود ألسـنة 

النريان إىل الغاف الخارجي » الكابوند«.
وأشار البيان إىل أن »الحريق نشب الساعة 
الثانيـة والنصـف مسـاًء، اي بعـد الدوام 
الرسمي، ولم يتسـبب باي أرضار برشية 
الخاصـة  املعامـات  يف  وال  للموظفـني، 

بضحايا االرهاب«.
واضـاف، »أن فـرق الدفـاع املدني هرعت 

إىل إخمـاد الحريق بالرسعـة املمكنة، قبل 
وصولـه إىل دواخـل املبنـى, وأنـه سـيتم 
استئناف العمل يف الدائرة وبشكل طبيعي، 

حسب الجدول املبني أدناه«.
جدول مراجعات اللجنة الفرعية الرابعة 

االحـد / أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، 
ذ ، ر .

االثنـني / ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ 
، ع ، غ .

الثاثـاء/ف ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، ه ، و ، 
ي .

ماحظة : 
1- تكـون املراجعة من قبـل ذوي العاقة 

حرصا.
2- متابعـة النرش االلكرونـي عىل موقع 
محافظة بغداد/ قسـم االعـام واالتصال 

الحكومي.

حمافظة بغداد تطمأن بشأن حريق دائرة التعويضات: 
ال يوجد أرضار برشية وال يف معامالت الضحايا

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلـن مرصف الرافدين، أمس الثاثاء، رصف رواتـب موظفي عدد من مديريات الربية يف 
بغداد وعدد من املحافظات.وقال املكتب اإلعامي للمرصف انه تم دفع رواتب موظفي عدد 
من مديريات الربية بعد وصول اشعارات الصكوك الخاصة بهم.وأضاف أن الرصف تم عن 
طريق أدوات الدفع االلكروني وبإمكان املوظفني استام رواتبهم من أي مكان يتواجدون 

فيه من شبكة فروعنا املنترشة يف بغداد واملحافظات او منافذ الرصف الخاصة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكـدت وزارة االتصـاالت، أمـس الثاثـاء، 
املبـارشة باعتمـاد تقنيات حديثـة لتقديم 
خدمـات انرنت جيدة وبأسـعار مسـيطر 
عليهـا، فيما كشـفت عـن أسـباب القيام 
بأكـرب عملية تحديث للبنـى التحتية.وقال 
مديـر مديريـة البنـى التحتيـة يف الرشكة 
العامة لاتصاالت واملعلومات عيل محمود، 
إن »التقنيات املستخدمة من قبل الرشكات 
اليصال خدمات االنرنت اىل املواطن تعتمد 
بصـورة كبرية عـىل تقنيات )الـواي فاي( 
أي الـرددات املجانيـة«، مبينـاً أن »كثـرة 
االستخدام بشكل عشـوائي أدت اىل ضعف 
الخدمـة املقدمـة وصعوبة السـيطرة عىل 
اىل  املقدمـة  الخدمـات واألسـعار  كفـاءة 
املواطنني«.وأوضـح أن »وزارة االتصـاالت 
تعمـل عىل املبـارشة بنرش تقنيـات جديدة 
ستمكن من تقديم خدمات جيدة وبأسعار 
مسـيطر عليها، حيـث بـدأت بالعمل عىل 
تحسـني الخدمـات املقدمة عىل مشـاريع 
الوزارة وبشـكل تدريجي، فضاً عن تنفيذ 
شـبكة FTTH جديـدة وحديثـة يف عمـوم 

العـراق وبسـعة إجماليـة تصل اىل سـبعة 
مايني خط«.وأكد أن »نحو 3 مايني و500 
ألـف خط تمـت املبـارشة بتنفيذ الشـبكة 
الخاصة بما يعرف باملرشوع الوطني، الفتاً 
اىل أن »هنالـك 16 رشكـة يف طـور اإلحالة 
والتعاقد من أجل إطاق الـ 3 مايني و500 
ألف خـط األخرى«.من جانب آخر كشـف 
محمود عن »مساعي الوزارة لتوفري أفضل 
الخدمات املقدمة اىل املواطنني واملؤسسات 
باالنفتاح عىل الرشكات العاملية مثل رشكة 
وغريهـا،   )Facebook( و   )WhatsApp(
وافتتـاح مكاتـب لهـا يف العراق«، مشـرياً 
اىل أن »مـداوالت عديدة مع تلـك الرشكات 
مـن أجل توفري متطلبـات العمل، وبارشت 
الوزارة بأكرب عملية تحديث وتوسيع لبناها 
التحتية من خال مشـاريع املد واسـتبدال 
مقاطع كبرية من الشبكة الوطنية الحالية 
،والتعاقـد عـىل تحديـث وتوسـيع أجهزة 
الراسـل الوطنـي DWDM مـن الرشكات 
العامليـة الرصينة مثـل رشكات )ciena( و 
كبـرية  وبسـعات   )Nokia( و   )Huawei(
،وبما يضمـن توفري بيئة مناسـبة لتوفري 

الخدمات للمواطنني«.

الرافدين يعلن توزيع رواتب مديريات 
الرتبية يف بغداد وعدد من املحافظات

االتصاالت تكشف أكرب عملية حتديث للبنى 
التحتية وتعتمد تقنيات حديثة لالنرتنت

حمافظ البرصة يوجه بنقل وحماسبة املقرصين برفع النفايات يف بعض القواطع
أمر حبملة لرفع جتاوزات بائعي املواشي

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وّجـه محافـظ البـرصة املهندس اسـعد 
العيدانـي، أمـس الثاثاء، إنـذاراً اىل دوائر 
البلدية والبلديات بنقل املقرصين وتوجيه 
عقوبـات صارمة ونقل املـدراء عىل ضوء 

تقصري بعض القواطع يف رفع النفايات.
وقـال املكتـب اإلعامي ملحافـظ البرصة 
يف بيـان تلقت املسـتقبل العراقي نسـخة 
منه أن محافـظ البرصة املهندس اسـعد 
العيدانـي وجـه إنـذاراً اىل دوائـر البلديـة 
وتوجيـه  املقرصيـن  بنقـل  والبلديـات 
عقوبـات صارمة ونقل املـدراء عىل ضوء 

تقصري بعض القواطع يف رفع النفايات.
بدورهـا، اعلنـت دائـرة البيطـرة احـدى 
تشـكيات وزارة الزراعة عن مسـاهمتها 

الفعالـة يف تنفيذ حمات لرفع تجاوزات بائعي املوايش 
يف محافظة البرصة.

وذكر الدكتور ثامر حبيب حمزة الخفاجي املدير العام 
ان »مـاكات دائرتـه املتمثلـة باملستشـفى البيطـري 
يف البـرصة مـن خـال لجنة الحـد من الذبـح والرعي 

العشـوائي وعـىل توجيهات مـن محافظ 
البـرصة ومديـر بلديـة البرصة تشـكلت 
لجـان برئاسـة بلدية البـرصة و عضوية 
املستشـفى البيطـري يف البـرصة متمثله 
بالدكتـور ماجد حميـد الغانـم و الدوائر 
السـاندة )دائرة صحة البـرصة , مديرية 
بيئـة البـرصة , االمـن الوطنـي, ولجنـة 
و  العشـار  التجـاوزات , مركـز رشطـة 
وقيـادة عمليات البرصة ( حيـث تم ازالة 
مواقـع الرعي العشـوائي و بيـع املوايش 
واالغنام يف منطقة حي الحسـني )شـارع 

النبع («.
هـذه  »مثـل  ان  العـام  املديـر  واوضـح 
الحمات التي يكـون الطبيب البيطري له 
دور واضح من اجل حماية املجتمع وذلك 
ملا تسببه هذه الظاهرة من تشويه ملنظر 
املدينة وتجمع مخلفات الذبح العشـوائي مما يسـبب 

تجمع الكاب السائبة والقوارض«.

النقل تستقبل ثالث سفن جتارية 
وناقلتي نفط

    بغداد / المستقبل العراقي

اسـتقبلت وزارة النقـل - الرشكـة العامـة 
ملوانـئ العراق ثاث سـفن تجاريـة متنوعة 
البضائـع وناقلتي نفط رسـت عـىل أرصفة 

مينائي أم قرص الشمايل والجنوبي .
وقـال مديـر عام املوانـئ الدكتـور املهندس 
فرحان الفرطويس : حسـب توجيهات وزير 
النقـل الكابتـن نارص حسـني بندر الشـبيل 
تسـتمر عمليات رسو السفن والناقات عىل 

أرصفة موانئ العراق  
الفتا اىل ان ميناء ام قرص الشـمايل اسـتقبل 
السـفينة )  GFS .PERFECT (  بحمولـة 

902 حاوية رست عىل رصيف  11
والسـفينة ) THORSKY ( بحمولة 216 حاوية رست عىل 
رصيف 21 فيما اسـتقبلت ارصفة ميناء ام قرص الجنوبي 
السفينةCAPEQUEST وعىل متنها 924 حاوية رست عىل 

رصيـف 5 وناقلة النفط VAUGHAN رسـت عىل رصيف 9 
وناقلة النفط ARIS رسـت عىل رصيف 8 والعمل مسـتمر 
لشـحنهما بمـادة النفط الخـام وجرت العمليـات البحرية 

بالتنسيق والتعاون مع إدارة املينائني.
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وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة

قسم الشؤون التجارية
اىل : السادة الراغبني باملشاركة

اعالن مناقصة عامة
ي�ر) وزارة الصناعة واملع�ادن / الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز )تجهيز ونصب وتش�غيل ورش�ة ميكانيكية تخصصية( ضمن املناقصة 4/ م/ GCCEP/2021 مع مالحظة ما 

ياتي:
1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ) الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة(  

)7 ساعات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � متطلبات التاهيل املطلوبة : ) جميع الراغبني باملشاركة من ذوي الخربة واالختصاص (  رشكات 

3 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع 
قيمة البيع للوقائق البالغة )150 الف دينار عراقي (

4 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي : ) الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة يف املجمع السكني يف قضاء الدور (  يف املوعد 
املحدد ) 2021/8/24( والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثلهيم الراغبني 
بالحضور يف العنوان االتي : ) مقر الرشكة يف املجمع السكني ( يف الزمان والتاريخ ) الساعة 12 ظهرا من يوم تاريخ الغلق املحدد( 

5 � يجب ان يتضمن العطاء الرشوط واملستمسكات التالية :
6 � شهادة تاسيس الرشكة مصورة ملون , والرشكات واملكاتب غري العراقية تكون شهادة التاسيس مصدقة من امللحقية التجارية 

يف السفارة العراقية يف بلد التاسيس
7 � التامين�ات االولي�ة : مبل�غ مقطوع وكما مبني الحقا عىل ش�كل خطاب ضم�ان او صك مصدق او س�فتجة من مرصف عراقي 
معتمد وتس�تبدل لتكون كفالة حس�ن االداء بنس�بة 5% من مبلغ العقد عىل ش�كل خطاب ضمان بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل 

توقيع العقد 
8 � كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ عىل ان تكون باسم الرشكة او املكتب وليس باسم الشخص

9 � وصل رشاء املناقصة
10 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

 11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 
12 � يهمل اي عطاء غري مستويف للرشوط اعاله

http://www.qccep.net 13 � يمكن االطالع عىل مواصفات املادة املطلوبة وكذلك الرشوط العامة للمناقصة عىل موقع الرشكة
14 � تسلم العطاءات يف صندوق العطاءات يف مقر رشكتنا يف مجمع الدور الكائن يف قضاء الدور حرصا

15 � تدعو الرشكة كافة املشاركني لحضور اجراءات فتح العطاءات يف الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الغلق املحدد( 
16 � كما تدعو رشكتنا كافة املش�اركني لحضور املؤتمر املزمع عقده يف مقرها لالجابة عىل استفس�ارات املجهزين قبل اسبوع من 

موعد الغلق
www.industry.gov.iq 17 � يمكنكم زيارة موقع وزارة الصناعة واملعادن لالطالع عىل رشوط املناقصة

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة

قسم الشؤون التجارية
اعالن مناقصة عامةاىل : السادة الراغبني باملشاركة

ي�ر) وزارة الصناع�ة واملعادن / الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم )لتجهيز ونصب وتشغيل معمل النتاج محوالت التوزيع الكهربائية( ضمن املناقصة 2/ م/ GCCEP/2021 مع مالحظة 

ما ياتي:
1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ) الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة(  

)7 ساعات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � متطلبات التاهيل املطلوبة : ) جميع الراغبني باملشاركة من ذوي الخربة واالختصاص (  رشكات 

3 � بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العن�وان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد 
دفع قيمة البيع للوقائق البالغة )150 الف دينار عراقي (

4 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي : ) الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة يف املجمع السكني يف قضاء الدور (  يف املوعد 
املحدد ) 2021/8/24( والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثلهيم الراغبني 
بالحضور يف العنوان االتي : ) مقر الرشكة يف املجمع السكني ( يف الزمان والتاريخ ) الساعة 12 ظهرا من يوم تاريخ الغلق املحدد( 

5 � يجب ان يتضمن العطاء الرشوط واملستمسكات التالية :
6 � شهادة تاسيس الرشكة مصورة ملون , والرشكات واملكاتب غري العراقية تكون شهادة التاسيس مصدقة من امللحقية التجارية 

يف السفارة العراقية يف بلد التاسيس
7 � التامين�ات االولي�ة : مبل�غ مقطوع وكما مبني الحقا عىل ش�كل خط�اب ضمان او صك مصدق او س�فتجة من مرصف عراقي 
معتمد وتس�تبدل لتكون كفالة حس�ن االداء بنس�بة 5% من مبلغ العقد عىل ش�كل خطاب ضمان بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل 

توقيع العقد 
8 � كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ عىل ان تكون باسم الرشكة او املكتب وليس باسم الشخص

9 � وصل رشاء املناقصة
10 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

 11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 
12 � يهمل اي عطاء غري مستويف للرشوط اعاله

http://www.qccep.net 13 � يمكن االطالع عىل مواصفات املادة املطلوبة وكذلك الرشوط العامة للمناقصة عىل موقع الرشكة
14 � تسلم العطاءات يف صندوق العطاءات يف مقر رشكتنا يف مجمع الدور الكائن يف قضاء الدور حرصا

15 � تدعو الرشكة كافة املشاركني لحضور اجراءات فتح العطاءات يف الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الغلق املحدد( 
16 � كما تدعو رشكتنا كافة املش�اركني لحضور املؤتمر املزمع عقده يف مقرها لالجابة عىل استفس�ارات املجهزين قبل اسبوع من 

موعد الغلق
www.industry.gov.iq: 17 � يمكنكم زيارة موقع وزارة الصناعة واملعادن لالطالع عىل رشوط املناقصة

ضيف فيحان حممود
املدير العام وكالة

ضيف فيحان حممود
املدير العام وكالة

سعر وصل شراء 
المناقصة د.ع الكلفة التخمينية التامينات 

2% المادة المطلوبة تاريخ الغلق رقم المناقصة

150000 دينار 
عراقي 5,120,000000 102,400

تجهيز ونصب وتشغيل 
معمل النتاج محوالت 

التوزيع الكهربائية
2021/8/24  2021/GCCEP /2/ م 

سعر وصل 
شراء 

المناقصة د.ع
الكلفة التخمينية التامينات 2% المادة المطلوبة تاريخ الغلق رقم المناقصة

 150000
دينار عراقي 2,873,000,000 57,460,000

تجهيز ونصب 
وتشغيل ورشة 

ميكانيكية تخصصية
2021/8/24  2021/GCCEP /4/ م

اعالن للمرة الثانية
تعلن جامع�ة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العق�ارات املدرجة تفاصيلها 
ادناه بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل  وتدعو  

الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
 1 � مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :

*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرشيد ال تقل قيمتها عن %20  
من مبلغ التقدير  يف قس�م الش�ؤون املالية ويف حال رس�و املزايدة يعاد احتس�اب 

فرق التأمينات 
*تقديم براءة ذمة رضيبية 

*جلب املستمسكات التالية  )  هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية، او البطاقة 
الوطنية  ( وبطاقة السكن

*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من قيادة كل حسب محافظته لدخول املزايدة
*توقيع تعهد يف قس�م الشؤون القانونية يتضمن جلب عدم محكومية من وزارة 
الداخلي�ة يف بغداد يف حال رس�و املزايدة عليه يؤيد فيه س�المة موقفه وعند عدم 
التايي�د يعترب ناكل ويتحمل كافة التبعات املنص�وص عليها يف القانون اعاله مع 

كافة التعهدات املطلوبة 
*عند وجود اي نقص يف االوليات يهمل الطلب

*تع�د قائمة املزايدة  مفتوحة ملدة )15( ي�وم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحيفة الرسمية وتبدأ املزايدة يف تمام الساعة التاسعة صباحا 

 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم الذي يليه
 2 �  يتحمل من ترسو عليه املزايدة  :

* � اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
* � ايداع اجور خدمة ال تقل عن )2%( من مبلغ العقد

* � جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
* � تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف القادسية االحتادية

جلنة تثبيت امللكية يف املهناوية 
اعالن

بناءا عىل صدور قرارات لجنة تثبيت امللكية  يف املهناوية املدرجه اعدادها وتواريخها ادناه مؤرشا ازاء 
كل واحد منها رقم العقار واس�م طالب التس�جيل املجدد عليه واس�تنادا الحكام املادة 49 من قانون 
التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 نعلن هذه القرارات ملدة ثالثني يوما بصحيفتني محليتني وعىل 
من لديه اعرتاض الطعن بها امام رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادس�ية االتحادية بصفتها التمييزية 
واعتب�ارا م�ن اليوم التايل لنرش هذا االعالن وعن�د انتهاء املده وعدم تقديم طع�ن اىل هذه املحكمة او 
ورود اش�عار بوقوعه امام املحكمة اعاله ستبارش مالحظية التسجيل العقاري يف املهناوية باجراءات 

التسجيل وفقا لقرارات تثبيت العائدية

حمكمة بداءة البرصة 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه / حقي إس�ماعيل محم�د إضافة لرتكة 
مورثته والدته )ناهدة احمد ياسني(

اق�ام املدع�ي )حس�ني عيل حس�ني فال�ح إضاف�ة لرتكة 
مورث�ه والده املتويف )عيل حس�ني فالح االم�ارة( الدعوى 
البدائية املرقمة 1441/ب/2021ضدك يطلب فيها الزامك 
بالتعوي�ض مبلغاً وقدره ملياري�ن دينار عراقي وذلك عن 
بي�ع مورثة املدع�ي عليه ناهدة احمد ياس�ني س�هم من 
العقار تسلس�ل 46/136 الفريس وملجهولية محل اقامتك 
وحسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 

العباسية. 
قررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالناً يف صحيفتني محليتني 
ي�وم  املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف  للحض�ور  يوميت�ني 
2021/8/17 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 

عنك قانوناً فسوف تجري املرافعة بحقكم غيابياً وعلناً.

القايض / حممد نزار هاشم البعاج

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن بيع )امل�وايش ( املدرجة اوصافها 
ادن�اه وذلك بعد م�رور ) 7( يوم تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن يف اح�دى الصحف اليومية فعىل 
الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني 
معهم صك او وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة ولكامل مبلغ البيع  ونسخة 
من هوية االحوال املدنية  وبطاقة السكن  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ 
االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال 
يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني وفقا لقانون 
بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل  وع�ىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل 

رشوط املزايدة

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / 

الرصافة االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الرصافة 
العدد : 654 / ش / 2021 

التاريخ : 1 / 8 / 2021 

م / اعالن 
اقامت املدعية ) حسنه هادي غائب 
( الدعوى الرشعية املرقمة 654 / ش 
/ 2021 عىل الس�يد مدير عام دائرة 
رعاية القارصين / اضافة لوظيفته 
طالبة الحك�م بوفاة زوجها املفقود 
) ابراهيم محمود كاظم ( كونه فقد 
من�ذ تاري�خ 22 / 7 / 2015 ولح�د 
االن وال يعرف مص�ريه حيا كان ام 
ميت�ا فمن لدي�ه اي�ة معلومات عن 
املوم�ا اليه اع�اله مراجعة املحكمة 
خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ 
النرش وبخالفه سوف تنظر املحكمة 

يف الدعوى وفق القانون .
القايض 

عماد عباس سلمان 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف 

الرصافة

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة اس�تئناف بغداد / الرصافة 

االتحادية 
دار القضاء يف الزهور 

يف  الش�خصية   االح�وال  محكم�ة 
الزهور 

العدد : 1871 / ش / 2021 
التاريخ : 2 / 8 / 2021 

املدعي / مروة فاخر الزم 
املدعى عليه / يارس مؤيد مدحت 

اقامت املدعية ) م�روة فاخر الزم ( 
املتضمن�ة طلب الحكم ) مش�اهدة 
واتع�اب ( وملجهولية مح�ل اقامتك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالحضور 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
والحضور بموع�د املرافعة املصادف 
15 / 8 / 2021 او ارسال من ينوب 
عنك قانون�ا ويف حالة عدم حضورك 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول .
القايض 

شيماء كريم القرييش 
�����������������������������

إىل الرشيك زيد ناطع ناجي
 اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة 
النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
612667/3ح�ي  املرق�م  للعق�ار 
الس�الم خالل عرشه ايام من تأريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك باالعرتاض مستقبال 
 طالب االجازه 

فاطمه عبد االمري عبد النبي

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

الموقع مبلغ التقدير  طبيعته نوع العقار ت

كلية 
العلوم 

10,000,000 استنساخ وبيع 
المستلزمات الدراسية 

كشك 
استنساخ 1

كلية 
الزراعة 6,000,000 استنساخ وبيع 

المستلزمات الدراسية 
كشك 
استنساخ 2

العدد : 1512/جمدد/2021
التاريخ : 2021/7/4

القايض
منري محزة اجلوراين

قايض حمكمة بداءة املهناوية

اسم طالب التسجيل رقع العقار تاريخ القرار رقم القرار ت
احمد عبود عبد الجاسم 256 ـ مهناوية 2021/6/28 1/مجدد/2021 1

عقيل عدنان محمد 257 ـ مهناوية 2021/6/28 2/مجدد/2021 2
رباب كاظم حسين 255 ـ مهناوية 2021/6/28 3/مجدد/2021 3
عقيل جمال كردي 252 ـ مهناوية 2021/6/28 4/مجدد/2021 4
فاضل شاكر جابر 259ـ  مهناوية 2021/6/28 5/مجدد/2021 5
حسين عبود حسين 254 ـ مهناوية 2021/6/28 6/مجدد/2021 6
علي عبد حسين 260 ـ مهناوية 2021/6/28 7/مجدد/2021 7

لؤي كامل شهيد  258 ـ  مهناوية 2021/6/28 8/مجدد/2021 8
فارس حسن عبد االمير 253 ـ  مهناوية 2021/6/28 9/مجدد/2021 9
جمال كردي جاسم  150 ـ  مهناوية 2021/6/28 10/مجدد/2021 10
حميد كاظم حمود 264 ـ  مهناوية 2021/6/28 11/مجدد/2021 11

العدد:1441 /ب/2021 
التاريخ: 2021/8/1

العدد : 28970
التاريخ 2021/8/1

م . ر مهندسني
عبري سليم نارص

مدير بلدية كربالء املقدسة

المالحظات  بدل البيع الكمية نوع المواشي ت

يتم استالم المواشي بعد المصادقة على البيع مباشرة 2000000 مليونا دينار 3 ابقار 1
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اس�تنادا اىل كتاب قسم التخطيط  واملتابعة – شعبة تخطيط القطاعات يف محافظة البرصة املرقم 
) ت /2672 يف 2021/8/1( . 

يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة 
لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( ملرشوع)تنظيف شعبتي العشار والخليج العربي (

- وبكلفة  تخمينية قدره)16,008,500,000( س�تة عرش مليار وثمانية مليون وخمسمائة  الف 
دينار عراقي  .

- بمدة االنجاز  ) 365 ( يوم.
- ضمن املوازنة التشغيلية املناقلة من البرتودوالر

-موقع املرشوع )املركز (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الثانية  / انشائية 

أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي�ذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والص�ادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح 

لجميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 

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

• الق�درة املالية : عىل مقدم العطاء أن يقدم أدل�ة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية 
اآلتية:

1- الحسابات الختامية  تقديم امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسبني القانونيني تعرض الوضع 
املايل الخر س�نتني ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني 

تسبق االزمة املالية لعام 2014
2-معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )4,802,550,000( اربعة 
مليار وثمانمائة واثنان مليون وخمس�مائة وخمس�ون الف دينار عراقي  محس�وبا من الدفعات 
الكلية املس�تلمة عن األعمال املنفذة للعقود املنجزة اوتلك املستمرة  وملدة ال تقل عن سنتني والتزيد 
عن عرش س�نوات من تاريخ غلق املناقصة ويتم احتس�اب معدل االيراد الس�نوي وفقاً للس�نوات 

املقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم رضورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة  .
3-متطلب�ات الس�يولة املالية : عىل مقدم العطاء ان يقدم س�يولة النقدية بمبل�غ اليقل قدره عن 
)4,802,550,000( اربعة مليار وثمانمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسون الف   دينار عراقي 
عىل ش�كل كش�ف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة مالي�ة باملبلغ املطلوب من 

خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة .
• الخربة والقدرة الفنية عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
• - عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية  ) الخربة 
التخصصية املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( 
العرشة الس�ابقة قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء  وبمبلغ اليقل عن)9,605,100.000( تس�عة 
مليار وس�تمائة وخمس�ة مليون ومائة الف دينار عراقي  .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد 
و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا 

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
• توف�ر الك�وادر واملع�دات وحس�ب ما مطل�وب ضمن معاي�ر التأهيل ) القس�م الثال�ث وثيقة 

االشغال(
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربي�ة من قبل املناقصني الراغبني يف  
العن�وان أدناه* ودف���ع رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق���درة )250,000( مائتا وخمس�ون 
ال����ف دين����ار عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم الخميس   املص���ادف 2021/8/5  
• تلت�زم ال�رشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة 

من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 

• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
• تلت�زم ال�رشكات بتقدي�م تعهد باملب�ارشة بالعمل وع�دم املطالبة  باملس�تحقات املالي�ة اال بعد 

توفرالسيولة املالية.
• يلت�زم مق�دم العطاء بتقديم فواتر الجباي�ة للكهرباء والهاتف واملاء واملجاري وجميع الرس�وم 
االخ�رى قبل اس�تالم قرار االحالة اس�تنادا اىل احكام امل�ادة )16/اوال ( من قان�ون املوازنة العامة 

االتحادية لسنة 2021 وكتاب وزارة املالية ذي العدد 5589 يف 2021/4/13 
خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2021/8/17   

الساعة العارشة صباحاً.
سادساً -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2021/8/24 الساعة 2:00 ظهرا 
حس�ب التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح به�ا(. العطاءات املتأخرة 
س�يتم رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور 

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

التاريخ : يوم الثالثاء  املصادف 2021/8/24 
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 160,085,000 ( مائة وس�تون 
مليون وخمس�ة وثمانون  الف  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان 
ناف�ذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العط�اءات . وفيما يتعلق بالرشكات االجنبية مراعاة ماورد يف 
كتاب البنك املركزي العراقي /دائرة مراقبة الصرفة /قس�م مراقبة املصارف االس�المي ذي العدد 
)153/3/9( يف 5/17/ 2020 املعم�م بموج�ب كتاب وزارة التخطيط دائ�رة العقود الحكومية – 

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

تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رس�الة العطاء وملحق العطاء 2-الج�داول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس�م 
الراب�ع من الوثيقة القياس�ية وجداول الكميات املس�عره وبموجب امل�واد )12-14( من تعليمات 

ملقدمي العطاءات .
3-تفوي�ض تحريري ملمث�ل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العط�اء.4- الوثائق املصادق عليها 
م�ن الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلي�ة مقدم العطاء  او وثائق 
التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي 

تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

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

اثن�ى ع�رش - للدائرة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقب�ل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض 

جراء ذلك 
 ثالثة عرش -االلتزام بتفضيل رشاء املنتج املحيل من القطاعني العام او الخاص اس�تنادا اىل كتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب املرقم 2118/7/4 

يف 2021/1/27 ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021 
basra.gov.iq . اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

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 اول / مناقصة )  2/ بلدية  / 2021 ( 
تنظيف شعبتي العشار واخلليج العريب 

رقم االخطار 
2015/475

من / محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة / البرصة
اىل / املته�م اله�ارب / )الرشط�ي ع�يل حس�ني خماط  (  

املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 
ملا كنت متهما وفق املادة 5  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2013/9/29 ولحد االن 

  وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض تبليغ�ك بهذا 
االعالن

عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
بالب�رصة خالل م�دة ثالثون يوم�ا من تاري�خ تعليق هذا  
االع�الن  يف محل اقامتك وتجيب ع�ن التهمة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
اموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقول�ة ويطلب م�ن املوظفني 
العمومي�ني القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومي�ة وال�زام املواطنني  الذي�ن يعلمون 
بمحل اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة  
69/اوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

���������������������������������������������������
إىل الرشيك قاس�م محسن رش�يد توجب عليك الحضور إىل 
صندوق االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقه عىل قيام رشيك احمد ش�وكت هادي بالبناء عىل 
حصته املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 59368/3 حي النداء 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج 
الع�راق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك باالعرتاض مستقبال
���������������������������������������������������

إىل الرشي�ك حس�ن عب�د الله مش�عل اقتىض حض�ورك إىل 
مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
86119/3ح�ي النداء خ�الل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه

 عليه محمد نارص

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة/ 2174 

التاريخ 2021/6/22
اىل  / املدعوه / تكية عبد الرضا حمزة 

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  وردة ك�زار رواحي طلبا اىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعوة ) 
تكية عبد الرضا حمزة ( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة/ 2657 

التاريخ 2021/8/3
اىل  / املدعو / عباس عيل حسني

اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوف�اة  ابراهي�م عيل حس�ني طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو 
)عباس عيل حس�ني ( قررت املحكم�ة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

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

 إىل الرشكاء سلوى جابر هادي و سبطني حسن جليل 
اقت�ىض حضورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار 
اج�ازه بن�اء للعقار املرق�م 2120/2 حي الحس�ني خالل 

عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم 
 طالب االجازه 

محمد عيل تقي محمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة/ 2565 

التاريخ 2021/7/28
اىل  / املدعوه / برشى سالم دخن

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  بلقيس عبد االمر ش�هيد طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوة 
) برشى س�الم دخن( قررت املحكم�ة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

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

رقم االخطار 
2015/3/24

من / محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة / البرصة
اىل / املتهم الهارب / )الرشطي عالء حطاب كافان  (  

ملا كنت متهما وفق املادة 5  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2013/12/8 ولحد االن 

  وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض تبليغ�ك بهذا 
االعالن

عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
بالب�رصة خالل م�دة ثالثون يوم�ا من تاري�خ تعليق هذا  
االع�الن  يف محل اقامتك وتجيب ع�ن التهمة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
اموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقول�ة ويطلب م�ن املوظفني 
العمومي�ني القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومي�ة وال�زام املواطنني  الذي�ن يعلمون 
بمحل اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة  
69/اوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

اعالن
اىل املتهم الغائب / )الرشطي احمد صباح فاطس فدار( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات

العنوان / محافظة املثنى عيل الرشقي قرية ال عيىس 
بما انك متهم وفق املادة /32/ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل وذلك الختالسك مخازن بندقية عدد 4 عتاد خفيف عدد 
120 اطالق�ه   وملجهولية اقامتك اقت�ىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�رض ام�ام محكمة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل / 
املنطقة الخامس�ة البرصة خالل م�دة ثالثون يوما من تاريخ 
ن�رش هذا االع�الن يف صحيفة محلية يومي�ة وتعليقه يف محل 
اقامت�ك ومق�ر دائرتك وتجيب عن التهم�ة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام 
امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

���������������������������������������������������
اعالن

اىل املتهم الغائب / )الرشطي هيثم عيل سلمان داود البنه( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات

العنوان / محافظة البرصة  قض�اء الزبر الجمهورية الثانية 
قرب جامع االمام الصادق ع 

بما انك متهم وفق املادة /32/ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل الختالسك البندقية  الحكومية املرقمة  

 نوع  كالش�نكوف نصف اخم�س مع ملحقاتها مخزن عدد 2  
NS35390

اثن�ان واطالقات من نوعه عدد 60 س�تون اطالقه عام 2010 
ول�م تقوم بدف�ع مبلغ التضمني واع�ادة ما بذمت�ك لحد االن 
وملجهولية اقامتك اقت�ىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض 
ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة 
البرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن يف 
صحيفة محلية يومي�ة وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك 
وتجي�ب عن التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 
69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/946

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكمة  : محكم�ة قوى االمن الداخلي�ة االوىل املنطقة 

الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي كريم رسن جرب خريبط

3 � رقم الدعوى 2018/946
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2009/7/23

5 � تاريخ الحكم : 2018/8/27
6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

7 �  املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشأت 
8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام 
رقم 27 لس�نة 2016 كونه ما زال ماك�ث يف الغياب ولعدم صدور 
امر طرد او اس�تقالة بحقه بموج�ب كتاب دائرته املرقم 3774 يف 

 2018/3/25
9 � الحبس  البس�يط ملدة )سنة اشهر( وفق احكام املادة 5 من ق 
ع د رقم 14  لسنة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/ اوال من ق أ 
د رقم 17 لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 2009/7/23 ولحد 
االن كونه  القانون االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق 

ع رقم 111 لسنة  1969 املعدل 
10  � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة )42/ثانيا( من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

بداللة املادة )89/اوال ( من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحق�ه والزام املواطن�ني باالخبارعن 
مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثاني�ا وثالثا من من ق 

أ د رقم 17 لسنة2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغر منقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
13 �  تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي جرب( 
البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 � حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم  

بتاريخ 2018/8/27
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً:أدعوك اىل إعادة النظر يف بعض القرارات 
السابقة إذا كنت تجد قراراً أفضل وأرسع حالّياً. 
عاطفياً: تتقبل أفكار الرشيك ومالحظاته حتى 
لو كانت هذه األخرية قاسية أحياناً وتأخذ بها. 
صحياً: هذا الشهر رائع ملمارسة السباحة التي 

تخلصك من قسم كبري من االوجاع

عاطفي�اً: ال تكن متكرباً وتواضع أمام الحبيب، 
قد تشعر بالتعب بسبب تقلبات مزاجك

صحياً:ترتاج�ع بعض اليشء عن ق�رار اتخذته 
بش�أن وضع�ك الصحي، لكنك تعود إىل رش�دك 

وتنفذ املطلوب منك

مهني�اً: تنتظ�ر اليوم ص�دور بع�ض القرارات 
املهمة التي قد تحدد مصري مستقبلك املهني

عاطفياً:تب�دو متحمس�اً للقائك م�ع الحبيب، 
وتخبئ له مفاجأة جميلة تس�عده فيزداد حبه 

لك

مهني�اً:  الكثري من النش�اطات الواعدة يزدهر 
بها مس�تقبلك املهني، وتتلق�ى عروضاً مغرية 

تستطيع من خاللها تحسني وضعك املهني
 عاطفياً: أمورك يف الشأن العاطفي اليوم تسري 

كما تحب، حاول أن تستغلها ملصلحة العالقة

مهني�اً:  القم�ر الجدي�د يف برج�ك يعن�ي بداية 
جديدة وانظالقة ممي�زة، فحاول أن تبتعد عن 

أجواء العمل الصاخبة
عاطفياً:تتلقى الكثري م�ن الدعوات تلتقي من 
خاللها الشخص املناس�ب إلقامة عالقة جدية 

معه

مهنياً: القمر الجديد يف برج األسد يثري نقاشات 
شديدة تتعلق بأعمالك ومشاريعك، وقد يتحدث 

عن أسفار ورحالت وتحركات كثرية
 عاطفي�اً: إذا أردت النصيح�ة يجب أن تتعامل 
م�ع الرشي�ك به�دوء، وأن تتجّن�ب النزاع�ات 

العقيمة باحثاً عن حلول مقبولة من الطرفني

للزم�الء  املفي�دة  النصيح�ة  ت�ؤدي  مهني�اً:  
وتش�اركهم اهتمام�ات موحدة وتح�اول حل 

مشاكلهم العالقة
عاطفي�اً: الرشيك ينتظر من�ك مبادرة مختلفة 
عم�ا اعت�اده من�ك لوض�ع األم�ور يف نطاقها 

الصحيح

مهنياً:قد تنقل�ب األوضاع وتجعلك مس�تاء أو 
حزين�اً، أت�رك أفكارك لنفس�ك وال تع�رّب عنها 

منتقداً أو محاسباً
عاطفياً:تج�د حلوالً مش�رتكه ترضيك وتريض 
الحبيب وتنتقالن معها إىل بداية صحفة جديدة 

من العالقة

مهنياً:يكس�بك إحداث بعض التغيري يف محيط 
عملك حماسة أكرب إلنجاز مهماتك

األم�ور  بع�ض  مناقش�ة  تتجّن�ب  عاطفي�اً: 
الحساسة مع الحبيب ما يشعره بغضب كبري

مهني�اً:  ق�د تس�مع بفضائح مالي�ة وتناقش 
املوضوع مع رشكاء ومؤسسات تنتمي إليها

عاطفياً:حذار التّيارات الس�لبية التي تدفعك إىل 
القيام بأعمال طائشة تثري غضب الرشيك

مهني�اً: يدخ�ل م�ارس ب�رج الق�وس فيخ�ف 
الضغ�ط ويتحدث عن تجارب جديدة مش�وقة 
جداً وعن سفر محتمل مع مجموعة من الناس 
تس�تعذب وجوده�م. عاطفياً:الحواف�ز كثرية 
واملحيط داعم، تقدم عىل تحس�ينات وتعديالت 

وترتيبات كثرية وسفر

مهنياً:ال ب�ّد من أنه يوم غن�ي وحافل بالتقّدم 
والنجاح، خطواتك وجه�ودك تأخذك اىل مواقع 

عالية من املهارة والشهرة
عاطفياً: تس�مح لك الظ�روف بالتواصل البّناء 
من خالل تب�ادل اآلراء والحوار واملصارحة من 

دون اإلساءة اىل الرشيك.

العذراء

احلوت

شاحن هاتف حيول عرق اليدين إىل طاقة!
ط�ّور فريق من العلم�اء رشيًطا رقيًقا يمك�ن ارتداؤه 

لتوليد الكهرباء من اليدين الرطبتني أثناء النوم.
يدعي مط�ورو الجهاز الجديد، الذي يلتف حول اإلصبع 
مث�ل لصق�ة البالس�رت، أن�ه يجمع الع�رق أثن�اء النوم 

ويستخدمه لتوليد الكهرباء.
بحس�ب ما نرشته »دييل مي�ل«، ال يخزن النموذج األويل 
للجه�از س�وى القلي�ل م�ن الطاق�ة يف الوق�ت الحايل، 
ويحتاج الرتدائه حوايل ثالثة أس�ابيع بش�كل مس�تمر 
لتش�غيل هات�ف ذك�ي، إال أن املطوري�ن، وهم 
علماء م�ن جامع�ة كاليفورنيا بس�ان دييغو، 

يأملون يف زيادة السعة يف املستقبل.
تشغيل ساعة يد ل�24 ساعة

توصل الباحثون إىل أن ارتداء الجهاز املبتكر ملدة 
عرش س�اعات من ش�أنه أن يول�د طاقة كافية 
للحفاظ عىل تشغيل ساعة يد ملدة 24 ساعة، أو 

حوايل 400 ميل جول.
وقال الباحثون إن تلك القياسات تختص بجهاز 
يلتف عىل طرف إصبع واحد، مشريين إىل ارتداء 
مزيد من الش�واحن عىل باقي األصابع س�يولد 

طاقة أكثر بعرش مرات.
تتطلب معظم األجه�زة القابلة لالرتداء املنتجة 
للطاق�ة م�ن مرتديه�ا أداء تمريًن�ا مكثًف�ا أو 
االعتماد عىل مصادر خارجية مثل ضوء الشمس 

أو التغريات الكبرية يف درجة الحرارة.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
250 جرام سبانخ مجمدة وترتك لتذوب

50 جرام زبد
1 2/1 كوب جبن شيدر مبشور

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

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

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

ث�م يقط�ع قطريا رغيف الخبز بإس�تخدام س�كني خبز حادة ع�ىل بعد حوايل 
4 س�م عن بعضها البعض ويفرد خليط الس�بانخ بني الش�قوق وتوضع عىل 

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

رغيف مسحوب باجلبن

حرك عود الثقاب

العدد )2423( االربعاء  4  آب  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الفوائد الصحية لعصري البصل

للبصل أهمية كبرية يف النظام الغذائي، إىل جانب دوره يف تعزيز مذاق الوجبات املختلفة، 
حي�ث ل�ه فوائد صحية كبرية. وبحس�ب موق�ع Boldsky، فإن البصل غن�ي بمضادات 
األكس�دة وااللتهاب�ات والبكترييا، باإلضاف�ة إىل غناه بفيتامين�ات A وB وC وبحمض 
الفوليك وبمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور واملغنيسيوم والكربيت والكروم والحديد.

ويف الس�نوات األخ�رية أظهرت نتائج الدراس�ات أن العديد من منتج�ات البصل لها آثار 
إيجابية عىل مرىض السكري وارتفاع ضغط الدم. لذا ينصح بتناول عصري البصل بسبب 

فوائده الصحية املتعددة.
1. تقليل الوزن

يعت�رب عص�ري البصل غن�ي بالكرس�يتني، وه�و فالفونويد نبات�ي يمكن أن يس�اعد يف 
»الحفاظ عىل ملف تعريف الدهون« يف األجس�ام التي تعاني من مستويات مرتفعة من 
الكوليس�رتول. واستهالك 100 مل من عصري البصل يومياً ملدة ثمانية أسابيع يمكن أن 
يقلل إىل حد كبري من الدهون التي ترتاكم عند الخرص، كما أنه يحد من ارتفاع مستويات 

.LDL الكوليسرتول الضار
2. محاربة أمراض القلب

ُتعد الس�منة أحد األس�باب الرئيس�ية لإلصابة بأم�راض القلب واألوعي�ة الدموية مثل 
السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم. يساعد عصري البصل يف تقليل االلتهابات الناجمة 
عن السمنة والتي قد تؤدي إىل أمراض القلب، حيث إنه يعمل بمثابة مضاد للتخثر ممتاز 
ويساعد يف منع تصلب الرشايني ويحمي من أمراض القلب. ويساعد عصري البصل أيضاً 
يف خفض مستويات هوموسيستني، أحد أحماض ألفا األمينية، وبالتايل، يمكن أن يمنع 

التطور املبكر ملشاكل القلب.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
 بالنظر لنكول املزايدين  تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية  اليجار العقار  
املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وملدة )اثنان سنة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب 
االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )7( سبعة ايام من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة  و50% من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا  بموجب صك 
مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة  من صباح اليوم التايل 
النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف 

املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد 
وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم 
ووفقا لرشوط العقد املربم

4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 

6 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها 
تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21

7 � يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة K-spane بطول 4م   
8 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20 

9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال 
10 � االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي

العدد : 48
التاريخ 2021/8/3

مدة التاجير المساحة م2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

اثنان سنة  1000م2 91 ساحة لبيع الحديد ـ المنطقة الصناعية امام حي التحدي ـ خلف ساحة رقم )37( 

اثنان سنة  1000م2 93 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ المنطقة الصناعية امام حي التحدي ـ خلف ساحة رقم )37( 

اثنان سنة  1000م2 74 ساحة للبيع المواد االنشائية ـ شارع معمل الطابوق

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة



رياضة7
العدد )2423( االربعاء  4  آب  2021

عقبات واختبارات مبكرة تصعب انطالقة أدفوكات مع أسود الرافدين
             المستقبل العراقي/ متابعة

انتهى االتحاد العراقي من حس�م ملف املدي�ر الفني للمنتخب 
األول، بالتعاق�د م�ع الهولندي الخب�ر ديك أدف�وكات، لقيادة 
الفريق يف التصفيات الحاس�مة املؤهل�ة إىل كأس العالم 2022 
يف قط�ر. وبع�د ج�دل وتس�اؤالت وهواجس ش�غلت الش�ارع 
الريايض العراقي بشأن هوية املدير الفني الجديد، عقب اعتذار 
الس�لوفيني كاتانيت�ش عن اس�تكمال مهمته، ج�اء االختيار 

مناسبا ويف توقيت مثايل، ملدرب صاحب سرة ذاتية كبرة.
وس�تنطلق تحض�رات املنتخ�ب العراق�ي األس�بوع املقبل، يف 
معس�كر بإس�بانيا، وس�ط تحديات عدة، يرصدها كووورة يف 

هذا التقرير.
عامل األرض

كان االتح�اد الدويل »فيف�ا« قد طلب من الع�راق اختيار أرض 
بديل�ة لخوض مبارياته يف تصفيات املونديال، وهو ما تم فعليا 
يف آخر مباراتني إذ خاضهما خارج الديار، بسبب االحتجاجات 
الش�عبية حينها، لكن زوال هذا الس�بب، يمنح منتخب العراق 
الح�ق يف املطالبة باللعب عىل أرضه.وبارشت الهيئة التطبيعية 
ووزارة الش�باب والرياضة مخاطبة الفيفا واالتحاد اآلس�يوي 
إلع�ادة النظر يف قرارهم الس�ابق، الس�تعادة الحق املرشوع يف 
خ�وض تل�ك املرحلة الحساس�ة م�ن تصفي�ات املونديال عىل 

املالعب العراقية.

صدام مع األندية
ق�د تكون الفرتة الحالية ه�ي األكثر هدوءا وعىل الجهاز الفني 
استثمارها كون الدوري املحيل لم ينطلق بعد، لكن بعد انطالق 
املوس�م الجديد س�تكون هناك عقبة واضحة تتعلق يف اختيار 
الالعب�ني وإعداد املنتخب للمباريات ألن بعض األندية اعرتضت 
عىل ت�رك العبيها يف وقت مبكر من املوس�م، وأكدت أنها تلتزم 
بق�رارات الفيفا يف هذا الش�أن أي أنهم لن يس�محوا للمنتخب 
بضم الالعبني س�وى قبل املباريات الرس�مية بثالثة أيام فقط، 
مم�ا ق�د يصع�ب املهم�ة ع�ىل امل�درب الهولن�دي يف املباريات 

املقبلة.

املحرتفون
قد يتع�ذر عىل الجهاز الفني جمع الفري�ق بكامل عنارصه يف 
معسكر إس�بانيا بسبب ارتباط الالعبني املحرتفني مع أنديتهم 
بش�أن اإلعداد للموس�م املقبل. وهناك عدد كب�ر من الالعبني 
املنترشي�ن يف أوروبا واملنطق�ة العربية، وبالتايل س�يكون عىل 

الجهاز الفني البحث عن حل مناسب يف هذا الشأن.
عامل االنسجام

مع بداي�ة عمل الجهاز الفني الجديد س�يكون مطالبا برس�م 
خطت�ه للمرحلة املقبل�ة وتطبيقها عىل الالعب�ني رسيعا إال أن 
صعوبة التحاق جميع الالعبني باملعس�كر س�يقلل من تحقيق 
االس�تفادة القص�وى، مم�ا ق�د يؤج�ل بعض مراح�ل الخطة 
للمعس�كرات التالية لتحقيق االنس�جام الكام�ل بني الالعبني 

وأفكار املدرب الهولندي.
افتتاح التصفيات

العقب�ة األخ�رى تكمن يف خ�وض املباراتني األصع�ب مع فرق 
منافس�ة بقوة عىل التأهل حيث سيلعب العراق يف 2 سبتمرب/ 
أيل�ول املقبل مع كوريا الجنوبية واملباراة الثانية س�تكون ضد 
إيران يف 7 من الش�هر ذاته.ويزيد م�ن صعوبة مهمة أدفوكات 
أنه سيدخل مرحلة االختبارات الجدية مبكرا حيث يقابل اثنني 
من منافس�ية املبارشين عىل التأهل وبالت�ايل تتطلب املباراتان 
تحض�را جي�دا لالس�تقرار ع�ىل التش�كيلة املناس�بة يف األيام 

املتبقية من املعسكر قبل انطالق التصفيات رسميا.

املسابقات: ال تأجيل لدوري 
الكرة املمتاز

             المستقبل العراقي/ متابعة

عقدْت لجنة املس�ابقات التابعة للهيئة 
التطبيعية اجتماعاً موس�عاً مع ممثيل 
اندية الدوري الك�روي املمتاز ال� )20( 
، للتباحث بش�أن الية الدوري للموسم 
م�ع  التع�ارض  ع�دم  وس�بل  املقب�ل 

استحقاقات املنتخب الوطني .
خ�الل  املس�ابقات  لجن�ة  واعتم�دت 
االجتماع انطالق ال�دوري املمتاز يف ال� 
20 م�ن ش�هر ايل�ول املقبل كم�ا كان 
معلن عنه سابقا، وعدم تأجيل انطالقه 
بع�د مراجع�ة روزنام�ة اس�تحقاقات 
اسود الرافدين، فضال عن مراعاة موعد 

زيارة اربعينية االمام الحسني )ع(، وعدم القدرة عىل 
تأجيل منافس�ات الدوري اىل بداية شهر ترشين االول 

املقبل .
ورفعت لجنة املسابقات عدداً من التوصيات اىل الهيئة 

التطبيعي�ة، والتي كان�ت اهمها زيادة ع�دد الالعبني 
املحرتفني يف كل فريق اىل )6( محرتفني، عىل ان يكون 
ع�دد الالعبني داخل ارضية امللع�ب )4(، باالضافة اىل 
زيادة عدد الالعبني املس�جلني يف كش�وفات كل ناد اىل 

)45( العبا .

اتفاق هنائي بني املواس 
والرشطة العراقي

برشلونة يرفض اقرتاح 
يوفنتوس بشأن بيانيتش

              المستقبل العراقي/ متابعة

توصل�ت إدارة ن�ادي الرشط�ة التف�اق نهائي م�ع العب 
املنتخب الس�وري محمود املواس لتمثيل الفريق يف املوسم 

املقبل.
وقال مص�در مقرب من إدارة نادي الرشطة يف ترصيحات 
إن املفاوضات مع العب املنتخب الس�وري محمود مواس 

وصلت ملراحل نهائية.
وأوض�ح: »هناك توافق بني الطرفني ع�ىل إكمال الصفقة 
وانخ�راط الالع�ب يف وق�ت مبك�ر بالفريق واملب�ارشة يف 

التحضر للموسم املقبل«.
وأشار إىل أن اإلدارة تفاوض مهاجما محليا دوليا سيكون 
صفق�ة املوس�م يف ح�ال ت�م االتف�اق بش�كل نهائي مع 

الالعب.
وكش�ف أن »إدارة الرشطة تس�عى إلتمام الصفقة وخلق 

حالة من االستقرار املبكر داخل الفريق«.
يشار إىل أن الرشطة أعلن يف وقت سابق تعاقده مع ثنائي 

فريق الطلبة أمر صباح ومحمد جفال.

ناشئونا ينهون معسكرهم التدريبي يف بلغاريا

جوهرة رين حيسم املفاضلة بني ريال مدريد ويونايتد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أنهى منتخبنا للناش�ئني بالك�رة الطائرة 
معس�كره التدريبي الذي اقامه يف بلغاريا 
العربي�ة  البطول�ة  ملنافس�ات  تحض�را 
بنسختها ال� 16 ، يف الوقت الذي اعلنت فيه 
األمانة العامة لالتحاد العربي للعبة تأجيل 
املسابقة إىل املوسم املقبل.  والتي كان من 
املقرر اقامتها بمش�اركة منتخبات تونس 
والس�عودية واالم�ارات والبحري�ن وليبيا 
والكويت فضال عن العراق .وقال املنس�ق 
االعالمي ملنتخب الناش�ئني عيل عنب: لقد 
ح�رص االتحاد املركزي للعب�ة عىل تهيئة 
جميع مستلزمات النجاح والتحضر املبكر 
لهذه البطولة من خالل اقامة . معس�كر 
تدريبي داخيل يف مدينة السليمانية و الذي 
بدأ يف الثاني والعرشين من حزيران ولغاية 
الس�ابع عرش من تموز املاضي�ني بقيادة 

امل�درب التونيس صابر عب�د الواحد، مبينا 
ان املدرب اش�اد باالمكانيات الجس�مانية 
والفني�ة لالعب�ني الذين س�يكونون الرافد 
والوطن�ي  الش�باب  ملنتخب�ي  الحقيق�ي 
مس�تقبال.ونوه بان اغلب املنتخبات التي 
اب�دت رغبته�ا باملش�اركة العربية قدمت 
اعتذارها عن الحضور بسبب االوضاع التي 
يش�هدها البلد املضيف تونس، وسيحرص 
االتحاد عىل تطوير مهارات العبي منتخب 
الناش�ئني واالس�تفادة منهم يف منافسات 
ال�دوري املمتاز لكس�ب الخربة واالحتكاك 
م�ع العبني اك�رب منهم س�نا وبالتايل عدم 
التفري�ط به�م. واض�اف عن�ب ان وف�د 
معس�كر بلغاريا تألف من صبيح حنتوش 
نائب رئيس االتحاد املركزي رئيسا و عالء 
ش�اكر مدير املنتخب والتونيس صابر عبد 
الواحد مدربا واحس�ان الجبوري مس�اعد 
امل�درب وااليراني ارمني نيه�از االحصائي 

والالعب�ني حم�زة هاش�م وحس�ني عب�د 
الواح�د ومصطفى عايد وضياء الدين عيل 
وحس�ن عيل وعيل عبد الكريم وحيدر فٔواد 
وعباس حم�زة وعبدالله فاه�م ومحمود 
بري�د وعبدالله انور وجعفر حس�ني.يذكر 

ان منتخبن�ا خ�اض مبارات�ني تجريبيتني 
أمام فريق بوتيف، أحد فرق الدرجة الثانية 
البلغاري، خرس األوىل بنتيجة 1-3 وفاز يف 
املباراة الثانية بنتيجة ثالثة أشواط مقابل 

شوط واحد.

              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م إدواردو كامافينجا، العب وس�ط ري�ن الفرنيس، 
موقفه بش�أن الع�روض املقدم�ة له من عدد م�ن أندية 

أوروبا الكربى خالل الصيف الجاري.
وزعمت العديد من التقارير أن الالعب الشاب عىل طاولة 

ريال مدريد ومانشس�رت يونايتد خالل املركاتو الصيفي 
الجاري.

ووفًقا لش�بكة »ديفنسا سنرتال« اإلس�بانية، فإن نادي 
ري�ن يطلب الكث�ر من األم�وال للتخيل ع�ن كامافينجا، 
وبالت�ايل لن يس�تطيع ري�ال مدريد حس�م الصفقة هذا 

الصيف.

وأش�ارت الش�بكة اإلس�بانية إىل أن كامافينج�ا يفض�ل 
االنتقال إىل ريال مدريد، لذا س�رفض عرض مانشس�رت 

يونايتد.
وأوضح�ت أن كامافينج�ا يخطط للبقاء موس�ًما آخر مع 
رين، عىل أمل أن يتعاىف ريال مدريد اقتصادًيا وينجح 

يف حسم الصفقة خالل الصيف املقبل.

األوملبي يفاتح قطر.. وسوكوب يأمل بتواجد املحرتفني
              المستقبل العراقي/ متابعة

طال�َب م�درب منتخبن�ا األوملب�ي لك�رة الق�دم التش�يكي 
مروسالف س�وكوب الهيئة التطبيعية برضورة العمل عىل 
تأم�ني مبارات�ني تجريبيتني خ�الل أيام “فيف�ا دي” للفرتة 
ب�ني األول والعارش من أيلول املقبل تحضرا لالس�تحقاقات 
املقبل�ة. وأك�د مصدر مقرب م�ن الهيئ�ة التطبيعية التحاد 

الك�رة يف ترصي�ح خص ب�ه “الصباح الري�ايض” ان الهيئة 
خاطب�ت قطر رس�ميا من أجل لع�ب مبارات�ني تجريبيتني 
أمامه�ا يف الدوح�ة، مبين�ا ان الجان�ب القط�ري س�يدرس 
الطل�ب العراقي ويرد عليه باقرب فرصة ممكنة.واش�ار اىل 
ان امل�درب س�وكوب دعا إىل تأم�ني تواجد املحرتف�ني الذين 
ينش�طون يف الدوري�ات الخارجي�ة مم�ن أكمل�وا أوراقهم 
الرس�مية لالنخ�راط بوفد املنتخ�ب خالل أي�ام “فيفا دي” 

لالطالع عن كثب عىل مس�توياتهم الفنية والبدنية واختيار 
األنس�ب منهم لتمثي�ل األوملبي الذي تنتظره اس�تحقاقات 
مهم�ة أبرزها نهائي�ات غرب الق�ارة والتصفي�ات املؤهلة 
للنهائي�ات اآلس�يوية.وأضاف املص�در ان املنتخ�ب األوملبي 
يواصل معسكره للوجبة الثانية من الالعبني املقام حاليا يف 
كربالء عىل ان يختتم يوم الجمعة املقبل، موضحا ان املدرب 
س�يعلن قائمة الالعبني النهائية يوم األحد املقبل اس�تعدادا 

للدخول بمعسكر خارجي تحتضنه مدينة أنقرة الرتكية 
للف�رتة من 18 آب الحايل ولغاية الح�ادي والثالثني منه.

ولفت اىل ان املعسكر الرتكي سيقترص عىل تواجد الالعبني 
املحلي�ني فقط الرتب�اط املحرتفني بمباريات رس�مية مع 

أنديتهم، منوها بان هناك مس�اعي ج�ادة لتأمني أكثر 
م�ن مب�اراة تجريبية يف أنقرة لزي�ادة عاميل التفاهم 

واالنسجام بني الالعبني وهضم أفكار الجهاز الفني.

هاري كني يتمرد للرحيل عن توتنهام
              المستقبل العراقي/ متابعة

توتنه�ام  اإلنجلي�زي ه�اري ك�ني، مهاج�م  لج�أ 
هوتس�بر، إىل ح�ل التم�رد م�ن أج�ل الرحي�ل عن 

السبرز خالل الصيف الحايل.
وس�بق أن طلب ك�ني الرحيل عن توتنه�ام يف نهاية 
املوس�م امل�ايض، بس�بب رغبت�ه يف الحص�ول ع�ىل 

بطوالت، لك�ن يرفض النادي اللندن�ي املوافقة عىل 
هذا األمر.

ووفًقا لصحيفة »إكس�ربيس« الربيطانية، فإن كني 
تغيب عن التدريبات ، من أجل الضغط عىل توتنهام 

للرحيل هذا الصيف.
وأش�ارت إىل أن ك�ني يخط�ط ملواصلة التم�رد، ولن 
يت�درب أو يش�ارك يف املباريات م�ع توتنهام، حتى 

يوافق األخر عىل انتقاله إىل مانشس�رت س�يتي.
وأوضحت أن توتنه�ام يرفض فكرة بيع كني إىل 
ناٍد مناف�س يف الدوري اإلنجلي�زي املمتاز، كما 
يش�رتط الس�برز الحص�ول ع�ىل 160 مليون 

إسرتليني. 
ويشعر مسؤولو توتنهام باإلحباط من الترصف 

األخر لهاري كني صاحب ال�28 عاًما.

يوفنتوس يعلن إصابة العبه 
بكورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي يوفنت�وس، إصابة أحد العبي 
فريق الكرة بفروس كورونا املستجد.

وق�ال يوفنتوس، يف بيان رس�مي: »يعلن 
النادي أن الالعب الشاب ماريل أكي جاءت 
نتيجته إيجابي�ة خالل اختبارات فروس 
كورون�ا املنصوص عليه�ا يف الربوتوكول 

الطبي«.
»يتواج�د  اإليط�ايل:  الن�ادي  وأض�اف 
الالع�ب يف الحجر الصح�ي وفًقا للقانون 

والشرتاطات السلطة الصحية املحلية«.
يذك�ر أن ماريل أكي العب فرنيس انتقل إىل 
يوفنت�وس يف يناير / كان�ون ثاٍن املايض، 
قادًم�ا م�ن مارس�يليا، نظ�ر 8 مالي�ني 

يورو.
ويستطيع أكي صاحب ال�20 عاًما اللعب 
كجناح أيمن وأيرس، باإلضافة إىل اإلجادة 

يف مركز املهاجم الرصيح.

يش�ار إىل أن االتح�اد اإليط�ايل يدرس مع 
الحكومة إمكانية جعل التطعيم لفروس 
كورون�ا )كوفي�د 19( إجباري�ا يف دوري 

القسم األول )سري آ(.
وتلق�ى الكث�ر م�ن الالعب�ني يف ال�دوري 
اإليطايل جرعة واحدة من التطعيم، ولكن 
تشر التقديرات إىل أن نحو 10% يرفضون 
التطعيم.وسيتم بدء املوسم املقبل بدوري 
القسم األول )سري آ(، يف 21 أغسطس/

آب بالجولة األوىل من القسم األول.

               المستقبل العراقي/ متابعة

رفض ن�ادي برش�لونة اق�رتاح يوفنتوس بش�أن التعاقد 
مع البوس�ني مرالي�م بيانيتش خ�الل املركاتو الصيفي 

الجاري.
ويرغ�ب برش�لونة يف التخلص م�ن بيانيتش ال�ذي خرج 
من حس�ابات الهولندي رونالد كومان، مدرب البارس�ا، يف 

املوسم املقبل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
تقارير إيطالية زعمت أن ف�ايل رمضاني، وكيل بيانيتش، 
يتفاوض مع برش�لونة بش�أن رحيل الالعب البوس�ني إىل 
يوفنتوس. وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن مصادر من 

داخل برشلونة نفت هذا األمر. 
وأوضح�ت »مون�دو ديبورتيف�و« أن يوفنت�وس اقرتح أن 
يض�م بيانيتش برشط أن يدفع برش�لونة جزًءا من راتبه، 

لكن النادي الكتالوني رفض هذا األمر.
ويرغب برش�لونة يف خف�ض رواتب الفريق ه�ذا الصيف، 
من أجل تس�جيل العقد الجديد للنج�م األرجنتيني ليونيل 

مييس.

تشيليس جيهز عرضًا جديدًا لضم لوكاكو
              المستقبل العراقي/ متابعة

تش�يليس  أن  إيط�ايل،  صحف�ي  تقري�ر  أك�د 
س�يواصل الضغ�ط للتعاق�د م�ع البلجيك�ي 
روميل�و لوكاك�و، مهاجم إنرت مي�الن، خالل 

املركاتو الصيفي الجاري.
اإليطالي�ة  التقاري�ر  م�ن  العدي�د  وأك�دت 
والربيطاني�ة، الي�وم، أن إن�رت رف�ض عرًض�ا 
ضخًما من تشيليس بقيمة 100 مليون يورو، 

باإلضافة إىل ماركوس ألونسو مقابل الحصول 
عىل توقيع لوكاكو.

ووفًقا لشبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن 
ع�رض الي�وم لن يك�ون األخر من تش�يليس 
بش�أن لوكاك�و، لكن الن�ادي اللندن�ي يجهز 
عرًض�ا جدي�ًدا لحس�م الصفق�ة، م�ع زيادة 

األموال املقدمة للنراتزوري.
وأش�ارت إىل أن لوكاكو أيًضا لم يقبل العرض 
األخر لتشيليس، إال أن موقف الالعب وإنرت قد 

يتغ�ر يف حالة زيادة العرض يف األيام القليلة 
املقبلة.

ويرتب�ط املهاج�م البلجيكي صاح�ب ال�28 
عاًم�ا م�ع إن�رت بعقد حت�ى صي�ف 2024، 
ويحصل عىل راتب س�نوي يبلغ 7.5 مليون 
يورو.ُيذك�ر أن لوكاك�و انضم لصفوف إنرت 

ميالن، قادًما من مانشسرت يونايتد يف صيف 
2019، مقاب�ل 74 ملي�ون يورو، وس�جل 64 

هدفا خالل 95 مباراة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ليفربول خيطط لتحصني صالح براتب قيايس
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي بريطان�ي، عن ق�رار جديد يف 
ليفربول بشأن مستقبل نجمه املرصي محمد صالح.

وينته�ي العق�د الحايل ملحم�د صالح م�ع ليفربول يف 
يونيو/حزيران من عام 2023.ووفًقا ملوقع »ليفربول 

إيك�و« الربيطان�ي، ف�إن إدارة الريدز تن�وي مكافأة 
ص�الح بمنح�ه عقدا محس�نا خ�الل الف�رتة املقبلة.
وأش�ارت إىل أن محمد صالح يحص�ل حالًيا عىل راتب 
قدره 200 ألف جنيه اس�رتليني أس�بوعًيا، وذكرت أن 
إدارة ليفربول تس�عى اآلن ملنحه عقدا جديدا سيجعله 

صاحب أعىل راتب يف تاريخ النادي اإلنجليزي.

وربط�ت العديد من التقارير ص�الح باالنتقال إىل ريال 
مدريد وباريس س�ان جرمان خالل ف�رتة االنتقاالت 
الصيفية الحالية، كما أن الالعب املرصي سبق أن أملح 

إىل إمكانية لعبه يف الليجا مستقبال، يف حوار سابق.
ويلع�ب محمد ص�الح يف ليفرب�ول من�ذ يوليو/تموز 

2017 قادما من نادي روما.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

تطبيع كامل الدسماملرأة التي ال يطرق باهبا أحد

سعدية مفرحبسمة النسور

يف البدء، اعتقد سكان البناية، رقم 62، يف شارع النهضة، أّن املرأة التي تقطن يف 
الطابق الثالث لم تعد تحّب األغنيات مثل السابق، وهي السبعينية الوحيدة التي 
ال يط�ُرق بابها أحد، إذا ما اس�تثنينا صبيَّ البقال املكلَّ�ف إحضار احتياجاتها، 
والعاملة البنغالدشية التي تنظف البيت مرّتني يف الشهر. كانت قليلة االختالط، 
ال تخرج إاّل نادراً. اعتاد الجريان التذمر من صوت املوسيقى واألغاني املسموعة 
من بيتها طوال الوقت، حتى أّنهم حفظوا طقوسها عن ظهر قلب... يف الصباح 
الباكر، ينطلق صوت فريوز يف األجواء. كانت تفضل أغانيها القديمة، وتخّصص 
س�اعة كاملة لقصائدها الغنائية، املوش�حات األندلسية عىل وجه الخصوص، 
وتكرر س�ماع املقطع األخري من قصيدة ش�هرزاد أكثر من مرة: »طارت الدنيا 
بم�ن أهوى وبي/ وافرتقنا كيف يا ليل الرقاد... س�اكن م�ا بني قلبي املتعب/ 
وجفوني وجهها رغم البعاد... ما اكتفينا بعد والدهر اكتفى/ فاقطفي األحالم 
مثيل واس�هري... آه ي�ا عينّي لو ُيرشى الغفا/ من عيون ما لكنت املش�رتي«. 
تنتق�ل يف الظهرية إىل املوس�يقى الكالس�يكية، فتهتز جدران ش�قتها من وقع 
رضبات بيتهوفن وباخ وموزارت. كانت تحب تشايكوفسكي يف رائعته »كسارة 
البن�دق« تعيدها مراراً مأخ�وذة بجمالها الخالص. عرصاً، تع�ود إىل مختارات 
من أغاني فايزة أحمد ونج�اة الصغرية ووردة الجزائرية، وعبد الحليم يطربها 
صوته الش�جّي الحزين، وهو يرّدد باستس�الم عذب »يف س�ّكة زمن ضايعني/ 
يف س�كة زمان/ يف نفس املكان راجع�ني/ يف نفس املكان/ ال جراحنا بتهدى يا 
قلبي/ وال ننىس اليل كان«. وحني يحّل الغروب، تفسح الفضاء كامالً ألم كلثوم، 
تتنق�ل بني أغانيه�ا الكثرية، تبدأها دائم�اً بأغنية »أراك ع�ي الدمع« وتعّرج 
ع�ىل »رق الحبيب« و«فّكروني« وتختم الس�هرة دائم�اً ب�«األطالل«. لم ينجح 
الجريان الذين ضاق ذرعهم بها مرّة يف ثنيها عن تلك الطقوس اليومية املزعجة. 
لطامل�ا طالبوه�ا بخفض صوت املوس�يقى. تت�ذرع لهم بأّن لديها مش�كلة يف 
الس�مع، تمنعها من خفض صوت املوسيقى، وتحاول إقناعهم بأّن مختاراتها 
منتقاة بعناية، وأّنها تس�اهم يف تحس�ني ذائقتهم املوس�يقية. غري أّن ذلك كلّه 
انته�ى منذ فرتة. اس�تبرش الجميع خرياً، ألّنهم ظنوا أّنه�ا رضخت، يف النهاية، 
الحتجاجهم، وتوقفت عن إزعاجهم. لم يفّكر أّي من الجريان يف الس�ؤال عنها. 
كان الجمي�ع منهمكاً يف تحضريات العيد الكبري، مبتهج�ًا برفع الحظر وعودة 
الحياة إىل طبيعتها بعد حبس طويل. ذرعت األمهات األسواق، بحثاً عن مالبس 
جديدة لصغارهن، فيما انش�غلت بعضهن يف إع�داد الكعك، كما انهمك الرجال 
يف ابتي�اع األضاحي بغي�ة توزيعها عىل الفقراء صبيحة العي�د. يف ليلة الوقفة، 
ويف غمرة اس�تعداد س�كان البناية الس�تقبال العيد، فاحت رائحة غريبة. تنبه 
أحدهم أخرياً إىل الس�كون العميق غري املعهود يف ش�قة املرأة الغريبة. ارتاب يف 
األمر. احتشد مدخل البناية بالجريان. طرقوا الباب كثرياً من دون جدوى، فيما 
اش�تدت الرائحة التي تأكد أّنها منبعثة من ش�قتها. هاتفوا الدفاع املدني الذي 
هرع رجاله إىل البناية، وقد كرسوا الباب، ليكتش�فوا الجثة املنتفخة ملقاة عىل 
األرض. أف�اد التقرير الرشعي بأّن الس�يدة فارقت الحياة منذ أس�بوع عىل أقل 
تقدير، وقد عثر عىل عرشات الصور القديمة منثورة حولها. ارتفعت التكبريات 
فيما كانوا يخرجون بالجثة مغّطاة بالكامل فوق حّمالة، وس�ط ذعر الجريان 
وصدمته�م وخجلهم، كما ج�اء يف تقرير الطّب الرشعي أّن قل�ب املرأة توقف، 

لعلّه بسبب الحزن الشديد.

ش�خٌص ما اقتحم بيت أخي�ك وطرده منه، بعدما اّدعى أّن�ه بيته هو، وقتل بعض 
أبن�اء البي�ت ورّشد البقية، وأصبح يت�رّصف عقوداً طويلة بصفت�ه صاحب البيت 
املغتَص�ب أساس�اً، واعتاد أن يدعو أقرب�اءه من مختلف أنحاء العالم للس�كنى يف 
بع�ض غرف هذا البيت، لكّنه يمنع س�كانه األصليني حتى من حق زيارته. وأخرياً، 
أت�ى أبناء املحتل إىل البيت، املش�اركون بما فعله والده�م اآلن، ليلعبوا مع أبنائك يف 
الساحة املقابلة، واملطلوب منك أن توافق بحّجة أّن هذه رياضة، وأن ال دخل للعب 
والرياضة بأّي يشء آخر، وأّن أبناءه وأبناءك يفعلون ذلك باسم السالم وحده... هذا 
هو التطبيع الريايض... فتخّيل. وهو ما حدث ويحدث بالضبط يف فلسطني حرفياً. 
الصهاينة املحتلون لألرايض الفلس�طينية، املمعنون يف االحتالل، والتنكيل بأهلنا يف 
فلسطني، املستمّرون يف االحتالل واغتصاب األرايض ورسقة البيوت، الرافضون كّل 
خطة سالم تتضّمن االعرتاف حتى ببعض الحقوق الفلسطينية يف األرض، كاملبادرة 
العربية، يش�اركون يف البط�والت العاملية التي تجمعهم مع بع�ض الفرق العربية، 
واملطل�وب من العرب دولياً املوافقة عىل اللعب معه�م، وإاّل خرس هؤالء العرب تلك 
املقابالت الرياضية، وتحّملوا العقوبات من الجهات املنظمة أيضاً! ظلم إضايف اعتاد 
الالعبون العرب عىل تحّمله يف سبيل إيمانهم املطلق بالقضية الفلسطينية، فمجرد 
اللع�ب مع الالعب�ني الصهاينة يعترب اعرتافاً بهم وبكيانهم وباحتاللهم فلس�طني، 
وه�و ما يرفض�ه الوج�دان العربي دائم�اً. وملف التطبي�ع الريايض قدي�ٌم يتجدد 
الحدي�ث عنه مع كّل بطول�ة رياضية عاملية تجمع ما ب�ني الالعبني العرب والعبي 
الكيان الصهيوني، يف بعض املقابالت بس�بب القرعة، كدورة األلعاب األوملبية التي 
ُتق�ام هذه األيام يف طوكيو. وعىل الرغم م�ن أّن معظم الالعبني العرب اعتادوا عىل 
االنس�حاب املرشف تلقائياً من مثل هذه املقابالت، فالجديد الذي ترافق مع موجة 
التطبي�ع األخرية أّن العبني عرب�ًا أصبحوا يفكرون جّدياً يف خ�وض مبارياتهم مع 
الالعب�ني الصهاينة، وهو األمر الذي يضع عالمات اس�تفهام جديدة عىل هذا امللف 
كلّه، ذلك أّن خوض املنافس�ات الرياضية أمام العب�ي الكيان الصهيوني وفرقه ما 
زال يعترب اعرتافاً مذالً بالعدو وممارس�اته وهو تطبيع كامل الدسم مع سياساته. 
وم�ن يق�ول إّن عىل الالعبني الع�رب مقابلة الصهاين�ة يف املنافس�ات الرياضية ال 
يخ�رج عن أربعة: األول مؤمن بالتطبيع وينادي به فعالً وال يخجل من ذلك. الثاني 
مؤم�ن بالتطبيع لكن يش�عر بالخج�ل أو بالخوف م�ن غضب الجماه�ري العربية 
حوله. الثالث س�اذج يرى أّن الرصاع ال يخرج عن فكرة من يرضب من، فتجد مثل 
ه�ذا يش�ّجع الالعبني العرب عىل مقابل�ة أندادهم الصهاين�ة لرضبهم واإلمعان يف 
التنكي�ل بهم يف امللعب، ومن املضح�ك أّن هناك من ينصح الالعبني العرب بمواجهة 
الصهاين�ة بحّج�ة األخذ بالثأر منه�م ورضبهم! وهذا أمر مناق�ض لفكرة األلعاب 
األوملبية تحديداً، عالوة عىل أّن هؤالء ليس�وا متأكدين أساس�ًا من الفوز عليهم. أما 
النم�وذج الرابع فه�و غبيٌّ ال يعرف الفرق بني الحرب واملنافس�ة الرياضية، فيظن 
أّن املنافس�ة الرياضية هي نوع من الحرب، وعىل العرب عدم االنس�حاب منها، ألًن 
ذلك يعترب انهزاماً مبكراً. السؤال الذي يطّل برأسه من بني كّل هذه االحتماالت: هل 
يحق لكّل الالعبني العرب اتخاذ مواقف حرّة ومس�تقلة عىل هذا الصعيد، بعيداً عن 
سياس�ات حكوماتهم املتعلقة بالتطبيع فع�اًل؟ اإلجابة واضحة ويعرفها الجميع، 
أّن معظم الالعبني العرب ال يملكون رفاهية اتخاذ قراراتهم بشأن اللعب مع الفرق 
الصهيوني�ة بحرية. وبالتايل، هذه الق�رارات حكومية محض، ما يجعلها ترتد عىل 

سياسات التطبيع املبارش أو غري املبارش مع الصهاينة.

نحو 14000 عالـم يصدرون حتذيرًا خيص االرض علامء يطورون نموذجًا من الدماغ لدراسة أسباب وطرق عالج الزهايمر
أصدر خرباء تحذيرا بشأن حالة كوكب االرض، 
ويب�دو أن التحدي�ث األخري حول أزم�ة املناخ 

مدمر حقا.
وكت�ب الباحث�ون: »اقرتبن�ا أو عربن�ا بالفعل 
نقاط التحول املرتبطة بأجزاء مهمة من نظام 
األرض، بم�ا يف ذلك الصفائح الجليدية يف غرب 
أنتاركتي�كا وغرينالن�د، والش�عاب املرجاني�ة 
يف املي�اه الدافئ�ة، وغابات األم�ازون املطرية. 
وبالنظ�ر إىل ه�ذه التطورات املقلق�ة، نحتاج 
إىل تحديثات قصرية ومتكررة يس�هل الوصول 

إليها بشأن حالة الطوارئ املناخية«.
ويف ع�ام 2019، ن�رش 11258 عامل�ا تقريرا يف 
مجل�ة BioScience، ح�ذروا العال�م من حالة 
الط�وارئ املناخي�ة الصارخة الت�ي نواجهها. 
وبعد عامني تقريبا، ل�م تتغري األمور بطريقة 

سحرية.
وق�ال عالم البيئة يف جامعة س�يدني، توماس 
نيوس�وم: »املث�ري للقل�ق بش�كل خ�اص هو 
الزي�ادة يف الك�وارث املتعلق�ة باملن�اخ، بما يف 
ذل�ك الحرائ�ق األس�رتالية العمالق�ة 2019-

20، وحقيق�ة أن ثالثة غازات دفيئة رئيس�ية 
- ثان�ي أكس�يد الكرب�ون وامليث�ان وأكس�يد 
الني�رتوز - س�جلت أرقاما قياس�ية لرتكيزات 

الغ�الف الج�وي يف عام 2020 وم�رة أخرى يف 
عام 2021. وكان هذا عىل الرغم من التحوالت 
أثناء جائحة »كوفي�د-19««. وأضاف التقرير 
الجدي�د، الذي ُنرش أيضا يف  BioScience، نحو 
2800 اسم عالم إىل املجموعة املتنامية، وأشار 
إىل أن 1990 س�لطة قضائية أعلنت رسميا أو 
اعرتف�ت بحالة طوارئ مناخية، وقدمت نهجا 
سياس�يا للتمكن من تخفي�ف بعض األرضار 

التي نتعرض لها.
ويق�رتح الباحث�ون »نهج�ا سياس�يا ثالث�ي 
األبع�اد عىل امل�دى القريب«: س�عر عاملي أعىل 

بكثري للكرب�ون، والتخل�ص التدريجي منه يف 
جميع أنحاء العالم وحظ�ر الوقود األحفوري 
يف نهاية املطاف، وتطوير احتياطيات مناخية 
لحماية واستعادة التنوع البيولوجي ومصارف 

الكربون )مثل غابات األمازون املطرية(.
وبالطب�ع، كان علم�اء املن�اخ يح�ذرون م�ن 
مخاط�ر تغ�ري املن�اخ »الب�رشي املنش�أ« منذ 
الستينيات عىل األقل، ويقدمون حلوال مختلفة 

بطرق مختلفة منذ الثمانينيات.
وعىل الرغ�م من معرفة ما يفعله االس�تخدام 
األرض،  ملن�اخ  األحف�وري  للوق�ود  املتف�ي 
اس�تمرت انبعاثات غازات الدفيئة البرشية يف 
االرتفاع، وزاد االحتباس الحراري نتيجة لذلك. 
واآلن، يح�ذر العلماء من أنه لم يعد لدينا وقت 
نضيع�ه. ويقول نيوس�وم: »نق�رتح الحاجة 
امللح�ة إىل تغي�ري تحوي�يل لتقلي�ل انبعاث�ات 
غازات االحتباس الحراري، وعىل نطاق أوسع، 
االس�تغالل البرشي املف�رط للكوكب. وال تزال 
هناك ف�رص لتحوي�ل تداب�ري الدع�م النقدي 
املتعلق�ة بالوباء إىل أنش�طة صديق�ة للمناخ؛ 
ومن املشجع أن نرى سحب استثمارات الوقود 
األحف�وري ودع�م الوقود األحفوري يتحس�ن 

بطرق تسجيل قياسية«.

ط�ور باحث�ون بقي�ادة City of Hope، وه�و 
مركز أبحاث وعالج مش�هور عامليا للرسطان 
والس�كري وعدد م�ن األمراض األخ�رى التي 
ته�دد الحي�اة، نموذج�ا مصغ�را م�ن الدماغ 
البرشية لدراس�ة األس�باب امليكانيكية ملرض 

الزهايمر واختبار أدوية الخرف قيد التطوير.
وق�ال يانهونج يش، الحاصل ع�ىل دكتوراة يف 
عل�م األعصاب، ومدير قس�م أبحاث بيولوجيا 
الخالي�ا الجذعي�ة والنمائي�ة يف معهد بيكمان 
لألبحاث يف مرك�ز ”City of Hope“، »واجهنا 
تحديات كبرية يف تطوير أدوية مرض الزهايمر 

بسبب الفهم غري الكامل آلليات هذا املرض«.
وأضاف يش »تس�تخدم األبحاث قبل الرسيرية 
يف هذا املج�ال يف الغالب نماذج حيوانية، ولكن 
هن�اك فرقا كب�ريا بني الب�رش والحيوانات بما 
يف ذل�ك، القوارض، خاص�ة عندما يتعلق األمر 

بهندسة الدماغ«.
وتاب�ع »لهذا قمن�ا يف City of Hope بإنش�اء 
نم�وذج مصغر للدماغ باس�تخدام تكنولوجيا 
الخالي�ا الجذعي�ة لدراس�ة م�رض الزهايمر، 
ونأمل أن يساعد يف إيجاد عالجات لهذا املرض 
املدم�ر«. وتمك�ن باحث�و City of Hope م�ن 
تصمي�م نم�وذج ل م�رض الزهايم�ر املتقطع، 

وهو الش�كل األكثر شيوعا للحالة، باستخدام 
»عضيات الدماغ« املش�تقة باس�تخدام تقنية 
اإلنس�ان  يس�ببها  الت�ي  الجذعي�ة  الخالي�ا 

.)hiPSC(
وألن مرض الزهايمر هو مرض الش�يخوخة، 
ق�ام العلماء بتعري�ض النماذج ملص�ل لتقليد 
انهي�ار الحاج�ز الدم�وي الدماغ�ي املرتب�ط 
بالعم�ر، ثم قاموا بإجراء تجارب مختلفة عىل 
العضي�ات من خالل تج�ارب مختلفة الختبار 
املؤرشات الحيوي�ة املعروفة ل مرض الزهايمر، 
بم�ا يف ذلك املس�تويات املرتفعة م�ن لويحات 

األميلويد وتش�ابكات ت�او، وكذل�ك الفواصل 
التش�ابكية املرتبط�ة بالتده�ور املع�ريف، من 
بني األنم�اط الظاهرية املرضي�ة األخرى التي 

تسببها الحالة.
من جهته، قال ش�يانوي تشني، الباحث األول 
للدراس�ة ”لق�د اعتم�دت معظ�م الدراس�ات 
األخ�رى عىل عضي�ات الدم�اغ لفحص مرض 
الزهايم�ر، وت�م اس�تخدام نم�اذج دماغي�ة 
مصغ�رة، ولك�ن لك�ي نفه�م حقا م�ا يحدث 
عندم�ا يص�اب الش�خص ب م�رض الزهايمر، 
نحتاج إىل اس�تخدام النماذج املرتبطة بالعمر، 

وهذا ما فعلناه يف هذا املرشوع البحثي«.
وأض�اف تش�ني »نعتق�د أن عضي�ات الدماغ 
املرتبطة بالعمر التي أنش�أناها ستوفر منصة 
قوي�ة لنا إليجاد عالجات فعال�ة لالضطرابات 
الت�ي تؤثر ع�ىل أكثر أعضاء جس�م اإلنس�ان 

تعقيدا«.
وق�ال م�ات هوينتلمان، أس�تاذ عل�م الوراثة 
الجينومي�ات  أبح�اث  معه�د  يف  العصبي�ة 
االنتقالي�ة، إن نم�وذج الدم�اغ ال�ذي ط�وره 
باحث�و مركز ”City of Hope“، يوفر وس�يلة 
جديدة لفحص قدرة العالجات الجديدة ل مرض 

الزهايمر.

وفق�اً لبح�ث أجراه علم�اء يف جامعة كينغ�ز لندن ونرش يف مجلة النس�يت 
ديجيتال هيلث، تبني أنه من خالل الجمع بني األعراض املبلغ عنها ذاتياً عرب 
تطبي�ق الهاتف الذكي زوي كوفيد وتقنية ال�ذكاء االصطناعي يمكن التنبؤ 
باألعراض املبكرة لكوفيد-19. وبحسب موقع »الرؤية« شملت الدراسة التي 
نرشها موقع فوربس 183 ألف مس�تخدم، قام كل منهم بتسجيل األعراض 
الت�ي عانى منه�ا خالل األي�ام الثالث�ة األوىل، باإلضاف�ة إىل نتيج�ة اختبار 
PCR الالحق واملعلومات الش�خصية مثل العمر والجن�س. وحللت البيانات 
باستخدام 3 نماذج تنبؤ، كان أداء الذكاء االصطناعي األفضل بينها، ما دعا 
العتماده بعد ذلك لتحديد األنماط يف البيانات، حيث أثبت أنه حساس بدرجة 
كافية لكش�ف األعراض األكث�ر صلة بمجموعات مختلفة من األش�خاص. 
ووفقاً لنتائج نموذج الذكاء االصطناعي، كان فقدان حاس�ة الشم هو أكثر 
األع�راض املبكرة صل�ة بني املش�اركني العاملني يف مج�ال الرعاية الصحية 

وغري العاملني يف مجال الرعاية الصحية.

علامء يستعينون بالذكاء االصطناعى للتنبؤ 
بأعراض كوفيد-19 املبكرة

اإلجه�اد هو اس�تجابة طبيعي�ة للمواقف الصعب�ة وعوامل التوت�ر املختلفة. 
وبالنس�بة ملعظم الناس ، فقد أصبح جزًءا من الحياة اليومية. هناك فرق بني 
مس�تويات التوت�ر الصحية والتوتر املزمن ؛ فالتوت�ر الصحي ينتج هرمونات 
تس�اعد الجس�م عىل الحفاظ عىل االس�تقرار ، واإلجهاد املزمن يبقي الجسم 
يف حال�ة تهيج لف�رتة طويلة. يف تقرير ُنرش عىل موق�ع “القوى اإليجابية” يف 
الوالي�ات املتح�دة ، ذك�رت الكاتبة الكيش�ا إيثانز أن اإلجه�اد املزمن قد ينبع 
م�ن االضطراب�ات العقلي�ة ، والظروف الصعب�ة ، والعمل املجهد ، واملش�اكل 
الش�خصية ، والضغ�وط األخ�رى. 1-حاول أن تكت�ب جمي�ع يومياتك : يعد 
االحتفاظ بمذكرات نش�اًطا مفيًدا للتأمل ألنه يس�مح لك بإفراغ مشاعرك يف 
مس�احتك الخاص�ة والتخلص من التوتر والتوتر. بع�د تدوين كل ما حدث لك 
خالل اليوم ، يمكنك التفكري يف هذه املشاعر بهدوء تام. لقد وجدت الدراسات 
أن االحتف�اظ بمذكرات هو وس�يلة فعال�ة لتحفيز األف�كار اإليجابية وتقليل 
التوت�ر. 2-مارس ألرياضة بأس�تمرار : يمكن أن تس�اعد التمارين املعتدلة يف 
تخفيف التوتر اليومي. أظهر عدد من الدراس�ات أن التمارين الرياضية يمكن 

أن تخفف من القلق واالكتئاب والتوتر عن طريق تحسني نوعية النوم.

ما هي متالزمة كورونا طويلة األمد و ما هي أسباهبانصائح للتخلص من اإلجهاد املزمن
ع�ىل الرغم من اس�تمرار اململك�ة املتحدة يف 
تص�در العال�م يف ع�دد األش�خاص الذين تم 
تطعيمهم )70٪ تلقوا لقاحني( ، ال يزال هناك 
بعض األش�خاص الذين يعانون من متالزمة 
فريوس كورونا املزمن )كوفيد الطويل( ، ألن 
األبحاث يف اململكة املتحدة تظهر أن العديد من 
الربيطانيني يعانون من املضاعفات الصحية 
املستمرة لعدة أشهر. قبل ستة أشهر ، توجه 
محم�د الن�ارص )محمد الن�ارص( إىل العيادة 
للحص�ول ع�ىل دواء ينظ�م مع�دل رضبات 
قلب�ه ، ودخ�ل نظام�ه يف حالة م�ن الفوىض 
بعد عدة أشهر من إصابته بفريوس كورونا. 
تعرف أخصائية علم األوبئة بجامعة إمربيال 
يف لن�دن ، مي�س عبيس ، متالزم�ة الفريوس 
التاج�ي طويل�ة امل�دى بأنه�ا مجموعة من 
األعراض التي تستمر ألكثر من 4 أسابيع لدى 
األشخاص املصابني بفريوس كورونا ، وقد تم 

إحص�اء أكثر من 200 ع�رض تؤثر عىل أكثر 
من 9 أعراض يف الجس�م. األعضاء ، ولبعض 
الن�اس دامت س�نة. ولفت�ت الطبيب�ة إىل أن 
دراسة راجعتها أظهرت أن 50٪ من املصابني 
بالفريوس من الش�باب دون سن 30 يعانون 
م�ن ه�ذه املتالزمة. وق�د اقرتح�ة الدكتورة 
مي�س عبيس ثالث�ة أس�باب محتمل�ة لهذه 

املتالزم�ة ، والتي ال تزال قيد الدراس�ة ، أولها 
أن ج�زء من الفريوس يرتبط بمس�تقبالت يف 
أعضاء مختلفة من الجسم ، وأهمها األوعية 
الدموية ، ويس�تمر يف االنتش�ار. أما الس�بب 
الثان�ي فه�و التأثري غ�ري املب�ارش للفريوس 
ع�ىل جه�از املناعة الب�رشي ، ألن اس�تجابة 
بع�ض الناس املناعية للف�ريوس خارجة عن 
الس�يطرة ، مما ي�ؤدي إىل الحال�ة االلتهابية 
التي يرى األطباء صعوبة يف السيطرة عليها. 
والس�بب الثالث أن كريات الدم البيضاء التي 
تلعب دور الرشطة يف الجس�م تزيل األجسام 
الغريب�ة ، ويف حالة اإلصابة بفريوس كورونا 
فإنها س�تبقى بالقرب م�ن األوعية الدموية 
لفرتة طويلة ، ويستخدمها الفريوس كصليب 
للدم. األوعية الدموية وأعضاء الجسم ، وهذا 
يعني أنه من الصعب عىل األطباء التعامل مع 

هذه الحالة.

بعد العثور عىل خنفساء يابانية بالقرب من 
حدود بازل بسويرسا ، أعربت وكالة مكافحة 
اآلفات األملانية ع�ن قلقها حيال ذلك. أوضح 
مرك�ز التكنولوجي�ا الزراعي�ة يف أوجس�تني 
أن ه�ذه الخنافس يمكن أن تس�بب أرضاًرا 

جسيمة لعدم وجود مخلوقات تتغذى عليها 
يف أملاني�ا ، لذل�ك يج�ب عىل الن�اس العاديني 
االنتب�اه واإلبالغ عن وجود ه�ذه الخنافس 
ومنعها من االبتعاد. يصنف معهد جوليوس 
كوهني التابع للمركز الفيدرايل ألبحاث النبات 

أن هذه الحرشة عىل أنها “خنفس�اء شهية 
كبرية”. تتغ�ذى الخنافس اليابانية عىل أكثر 
م�ن 300 نبات خش�بي ، بما يف ذلك أش�جار 
التفاح ومحاصيل الس�يدوم والفراولة وفول 

الصويا والذرة والعنب والورود وغري ذلك.

خنفساء يابانية ترعب احلكومة االملانية

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


