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       بغداد / المستقبل العراقي

تعهدت حركة »طالبان« بتش�كيل حكومة جديدة للبالد يف 
غضون األيام القليلة القادمة.

ورصح املتح�دث باس�م »طالب�ان« ذبيح الل�ه مجاهد يف 
حديث لوكالة »رويرتز« بأن الحكومة الجديدة »لن تشمل 
وزراء فق�ط بل وزعماء«، وأق�ر بأنه من الصعب يف الوقت 
الحايل توقع ما إذا كانت النس�اء سيدخلن مجلس الوزراء، 
موضحا أن القرار النهائي يف هذا الش�أن يعود لكبار قادة 

الحركة.
وذكر مجاه�د أن »طالبان« حتى اآلن عينت حكاما وقادة 

للرشط�ة يف 33 م�ن أصل 34 حيث والية بنجش�ر التي ال 
تزال خارج سيطرة الحركة.

ولف�ت إىل أن »طالب�ان« كانت قد عينت مس�ؤولني إلدارة 
مؤسس�ات رئيس�ية مثل وزارتا الصح�ة والتعليم والبنك 
املرك�زي، مضيفا أن�ه يتوقع أن تتخف�ف يف اآلونة األخرة 
االضطراب�ات االقتصادية امللموس�ة الت�ي أرضت بالعملة 

األفغانية يف اآلونة األخرة.
وق�ال إن »طالب�ان« تعك�ف عىل إيج�اد حلول للمش�اكل 
املتعلق�ة بالعمل�ة واالقتص�اد يف البالد، مناش�دا الواليات 
املتحدة وبريطانيا وغرهما من الدول الغرب الحفاظ عىل 

عالقاتها الدبلوماسية مع أفغانستان.

      بغداد / المستقبل العراقي

تنرش املستقبل العراقي أبرز املواقف التي 
أبداها الح�ارضون يف مؤتم�ر قمة بغداد 
للتع�اون والرشاكة الذي عقد يف العاصمة 

العراقية أمس السبت. 
فرنسا

الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون قال إن 
»فرنس�ا للعراق يف توفر األمن واملشاريع 
الكربى التي يحتاجها، فيما أبدى اعجابه 
بالعراق بقول�ه »نحن معجبون ومدينون 

للعراق«.
وأضاف ماكرون ع�ىل »أن هذا املؤتمر إذا 

لم يقّدم األمل للشباب، فإن البؤس سيعم 
منطقتكم«.

األردن
العاه�ل األردن�ي املل�ك عب�د الل�ه، أكد أن 
»دعم الع�راق، من األولوي�ات لدى األردن 
والحكومة األردنية«، مشددا عىل »رضورة 
التكام�ل  تحقي�ق  أم�ام  األب�واب  فت�ح 

االقتصادي يف العراق«.
الكويت

رئي�س ال�وزراء الكويت�ي صب�اح الخالد 
الحمد الصباح، ش�دد ع�ىل »رضورة دعم 
وترس�يخ مقوم�ات اس�تقاللية الع�راق، 

وعدم التدخل يف مصالحه الداخلية«.

وزي�ر الخارجي�ة الس�عودية فيص�ل بن 
فرحان، أبدى دعم بالده للعراق، واحرتام 
س�يادته، ورف�ض التدخ�الت الخارجية، 
التي تح�اول زعزعة أمنه واس�تقراره«، 
مشرا إىل أن »الرياض تدعم حرص السالح 

املنفلت يف العراق بيد الدولة«.
اإلمارات

وزي�ر الطاقة اإلمارات�ي وممثل وفدها يف 
املؤتم�ر ق�ال، إن »مؤتم�ر بغ�داد مبادرة 
ش�جاعة لتعزيز أسس التعاون والرشاكة 
يف املنطقة، وإن »موق�ف اإلمارات الثابت 
وه�و دعم الع�راق والوق�وف إىل جانبه يف 
كل الخطوات ملا فيه مصلحة ش�عبه، وإن 

القيادة اإلماراتية ترى أن العراق املس�تقر 
واملوح�د يع�زز أركان الس�الم اإلقليم�ي، 
التع�اون  وإن اإلم�ارات تؤم�ن بأهمي�ة 
والعالقات اإليجابية والرشاكات التنموية 
بني الدول«، مضيفاً أن »اإلمارات لن تدخر 
جهدا يف التعاون مع أصدقائها ورشكائها 

لدعم العراق«.
إيران

وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي، حس�ني عبد 
اللهي�ان، ق�ال إن »إيران تدعم اس�تقرار 
أن  إىل  أراضي�ه«، الفت�ا  الع�راق ووح�دة 

»العراق قد ترضر كثراً.
التفاصيل ص2
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بعثة منتخبنا 
الوطني تغادرنا إلـى 

كوريا اجلنوبية
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مبتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن املجتمع�ون يف مؤتمر بغداد للتعاون 
والرشاك�ة، الس�بت، يف البي�ان الختامي، 
دعمهم لجهود الحكومة العراقية يف تعزيز 
مؤسسات الدولة وفقا لالليات الدستورية 
املمثل�ة  النيابي�ة  االنتخاب�ات  واج�راء 
للش�عب.  وأع�رب املش�اركون، بحس�ب 
البي�ان الذي تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ع�ن »ش�كرهم وتقديرهم 
لجه�ود جمهوري�ة العراق بعق�د ورعاية 
هذا املؤتمر بمش�اركة زعماء وقادة دول 
املنطقة والصديقة، وع�ربوا عن وقوفهم 
اىل جانب العراق حكومة وشعبا، وشددوا 
ع�ىل رضورة توحي�د الجه�ود االقليمي�ة 
والدولية وبالش�كل ال�ذي ينعكس ايجابا 
ع�ىل اس�تقرار املنطق�ة وامنه�ا. بدوره 
ثم�ن العراق الدور التنس�يقي الذي لعبته 
الجمهورية الفرنس�ية لعقد وحضور هذا 

املؤتمر ومشاركتها الفاعلة فيه«.  
ورحب املشاركون »بالجهود الدبلوماسية 
العراقية الحثيثة للوص�ول اىل ارضية من 
املشرتكات مع املحيطني االقليمي والدويل 
يف س�بيل تعزي�ز ال�رشاكات السياس�ية 
واالقتصادية واالمنية وتبني الحوار البّناء 
وترس�يخ التفاهمات عىل اساس املصالح 
املشرتكة، وان احتضان بغداد لهذا املؤتمر 
دليل واض�ح عىل اعتماد العراق سياس�ة 
الت�وازن والتع�اون االيجاب�ي يف عالقاته 

الخارجية«.  
التفاصيل ص2
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الـمـالــيــة تـعـلـن إكـمــال إعــداد مـوازنــة 2022
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن وزي�ر املالية عيل ع�اوي إكم�ال إعداد 
موازن�ة 2022، فيما أش�ار إىل انها س�تعرض 

خال 3 أسابيع يف مجلس الوزراء.
وقال ع�اوي، يف مقابلة مع عدد من وس�ائل 
االع�ام، إن »إع�داد موازن�ة ع�ام 2022 ت�م 

انجازها«.
وأضاف أن »املوازنة ستعرض خال 3 أسابيع 
يف مجلس الوزراء«، مشرياً إىل ان »سعر برميل 

النفط يف موازنة 2022 سيكون 50 دوالراً«.
وأكد وزير املالية أن »أوبك س�تضيف 450 ألف 

برميل إلنتاج العراق«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

للتع�اون  املجتمع�ون يف مؤتم�ر بغ�داد  اعل�ن 
والرشاكة، الس�بت، يف البي�ان الختامي، دعمهم 
لجه�ود الحكومة العراقية يف تعزيز مؤسس�ات 
واج�راء  الدس�تورية  لالي�ات  وفق�ا  الدول�ة 

االنتخابات النيابية املمثلة للشعب.  
وأعرب املش�اركون، بحس�ب البي�ان الذي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه عن »شكرهم 
وتقديره�م لجه�ود جمهوري�ة الع�راق بعق�د 
ورعاية هذا املؤتمر بمشاركة زعماء وقادة دول 
املنطقة والصديقة، وعربوا عن وقوفهم اىل جانب 
الع�راق حكومة وش�عبا، وش�ددوا عىل رضورة 
توحيد الجهود االقليمية والدولية وبالشكل الذي 
ينعك�س ايجابا عىل اس�تقرار املنطق�ة وامنها. 
بدوره ثمن العراق الدور التنس�يقي الذي لعبته 
الجمهورية الفرنسية لعقد وحضور هذا املؤتمر 

ومشاركتها الفاعلة فيه«.  
الدبلوماس�ية  »بالجه�ود  املش�اركون  ورح�ب 
م�ن  ارضي�ة  اىل  للوص�ول  الحثيث�ة  العراقي�ة 
املش�ركات م�ع املحيط�ن االقليم�ي والدويل يف 
س�بيل تعزيز الرشاكات السياسية واالقتصادية 
واالمنية وتبني الحوار البّناء وترسيخ التفاهمات 
عىل اس�اس املصال�ح املش�ركة، وان احتضان 
بغ�داد له�ذا املؤتم�ر دلي�ل واضح ع�ىل اعتماد 
العراق سياس�ة الت�وازن والتع�اون االيجابي يف 
عاقاته الخارجية«.  وجدد املشاركون »دعمهم 

لجه�ود الحكومة العراقي�ة يف تعزيز مؤسس�ات الدولة 
وفقا لاليات الدس�تورية واج�راء االنتخاب�ات النيابية 
املمثل�ة للش�عب العراقي ودع�م جهود الع�راق يف طلب 
الرقابة الدولية لضمان نزاهة وش�فافية عملية االقراع 
املرتقبة«.  وأقروا بان »املنطقة تواجه تحديات مشركة 
تقت�ي تعام�ل دول االقليم معها عىل اس�اس التعاون 
املش�رك واملصالح املتبادلة ووفقا ملبادىء حسن الجوار 
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول واحرام السيادة 
الوطني�ة«.  كم�ا أثنى املش�اركون عىل »جه�ود العراق 

وتضحيات�ه الكب�رية يف حربه ع�ىل االرهاب بمس�اعدة 
التحالف الدويل واالش�قاء واالصدقاء لتحقيق االنتصار، 
ورحبوا بتطور قدرات العراق العسكرية واالمنية بالشكل 
الذي يسهم يف تكريس وتعزيز االمن يف املنطقة، مجددين 
رفضهم لكل انواع واش�كال االرهاب والفكر املتطرف«.  
وثمن البيان »جهود الحكوم�ة العراقية يف اطار تحقيق 
االصاح االقتصادي بالش�كل الذي يؤمن توجيه رسائل 
ايجابية تقي بتشجيع االستثمار يف مختلف القطاعات 
ويع�ود بالنف�ع عىل الجمي�ع ويخل�ق بيئ�ة اقتصادية 
مناس�بة ويعزز عملية التنمية املس�تدامة وخلق فرص 

العمل«.  واكد عىل »دعم جهود حكومة جمهورية العراق 
يف اعادة االعمار وتوفري الخدمات ودعم البنى التحتية و 
تعزيز دور القطاع الخ�اص، وكذلك جهودها يف التعامل 
مع ملف النازح�ن وضمان العودة الطوعية الكريمة اىل 

مناطقهم بعد طّي صفحة االرهاب«.  
كما ش�دد البي�ان ع�ىل »رضورة اس�تمرار التع�اون يف 
مواجه�ة جائح�ة فاي�روس كورون�ا م�ن خ�ال تبادل 
الخ�ربات ونقل التجارب الناجحة بش�ان اليات التطعيم 
و دع�م القطاعات الصحية وبن�اء تعاون فاعل ملواجهة 
هذا التح�دي املش�رك وتاثرياته الصحي�ة واالجتماعية 

واالقتصادية الكبرية«.  
وت�م االتفاق ع�ىل »رضورة تعزي�ز الجهود مع 
الع�راق للتعام�ل م�ع التحدي�ات الناجم�ة عن 
التغي�ري املناخ�ي واالحتب�اس الح�راري وف�ق 

االتفاقات الدولية ذات الصلة«.  
ب�دوره، ع�رب الع�راق ع�ن »امتنان�ه وتقديره 
لهذا الحضور الفاعل من قادة الدول الش�قيقة 
واملنظم�ات  الخارجي�ة  ووزراء  والصديق�ة 
الدبلوماس�ية  والبعث�ات  والدولي�ة  االقليمي�ة 
املش�اركة واملراقب�ة يف مؤتم�ر بغ�داد للتعاون 

والرشاكة«.  
ش�ارك يف اجتماع�ات املؤتم�ر ال�ذي اضافة اىل 
الرئي�س الفرن�ي ايمانوي�ل ماك�رون كل من 
الرئي�س املرصي عبد الفتاح الس�يي والعاهل 
االردني امللك عبد الثاني وأمري قطر الشيخ تميم 
ب�ن حمد آل ثان�ي ونائب رئيس دول�ة اإلمارات 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس الوزراء 
الكويتي صباح خال�د الحمد الصباح اضافة اىل 
وزراء خارجي�ة الس�عودية فيصل ب�ن فرحان 
آل س�عود وتركي�ا مولود ج�اوش أوغلو وايران 
حس�ن أمري عب�د اللهيان كم�ا حرضها االمن 
الع�ام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط واالمن 
العام ملجلس التع�اون الخليجي نايف الحجرف 
ومنظم�ة التعاون اإلس�امي بصف�ة مراقبن. 
وهدفت املؤتمر، بحسب املتحدث الرسمي بأسم 
املؤتم�ر وكيل وزارة الخارجية ن�زار الخري الله، 
إىل العمل ع�ىل تعزيز الرشاكات واملش�اريع مع 
الدول املش�اركة.نوه الخري الل�ه اىل ان »طبيعة األزمات 
والتحدي�ات يف املنطق�ة تخلق فرصا حقيقي�ة للرشاكة 
وهذا م�ا نعمل علي�ه ونعتقد أن هذه الرغبة مش�ركة 
بن العراق والدولة املش�اركة«. واك�د وجود رغبة جدية 
للحكوم�ة العراقية يف بن�اء رشاكات اقتصادية مع دول 
املنطقة.وش�هد املؤتم�ر عقد لق�اءات ثنائية بن ممثيل 

الدول املشاركة وخاصة من لديهم خافات ثنائية.
وأشار الخري الله إىل ان هناك فرصة للحوار وهذا يتوقف 

عىل رغبة الدول يف عقد مثل هذه اللقاءات.
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      بغداد / المستقبل العراقي

تنرش املس�تقبل العراقي أب�رز املواقف التي 
أبداه�ا الح�ارضون يف مؤتم�ر قم�ة بغداد 
للتع�اون والرشاك�ة الذي عق�د يف العاصمة 

العراقية أمس السبت. 
فرنسا

الرئيس الفرن�ي إيمانويل ماكرون قال إن 
»فرنس�ا للع�راق يف توفري األمن واملش�اريع 
الكربى الت�ي يحتاجها، فيما أب�دى اعجابه 
بالع�راق بقول�ه »نحن معجب�ون ومدينون 

للعراق«.
وأض�اف ماكرون ع�ىل »أن ه�ذا املؤتمر إذا 
لم يقّدم األمل للش�باب، فإن البؤس س�يعم 

منطقتكم«.
األردن

العاه�ل األردني امللك عب�د الله، أكد أن »دعم 
العراق، من األولويات لدى األردن والحكومة 

األردنية«، مشددا عىل »رضورة فتح األبواب 
أمام تحقيق التكامل االقتصادي يف العراق«.

الكويت
رئي�س الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد 
الصباح، ش�دد عىل »رضورة دعم وترس�يخ 
مقومات استقالية العراق، وعدم التدخل يف 

مصالحه الداخلية«.
ب�ن  فيص�ل  الس�عودية  الخارجي�ة  وزي�ر 
فرحان، أب�دى دعم باده للع�راق، واحرام 
س�يادته، ورفض التدخات الخارجية، التي 
تحاول زعزعة أمنه واستقراره«، مشريا إىل 
أن »الرياض تدعم حرص الس�اح املنفلت يف 

العراق بيد الدولة«.
اإلمارات

وزي�ر الطاق�ة اإلمارات�ي وممث�ل وفدها يف 
املؤتم�ر ق�ال، إن »مؤتم�ر بغ�داد مب�ادرة 
ش�جاعة لتعزيز أس�س التع�اون والرشاكة 
يف املنطق�ة، وإن »موق�ف اإلم�ارات الثابت 

وه�و دعم العراق والوق�وف إىل جانبه يف كل 
الخطوات ملا فيه مصلحة شعبه، وإن القيادة 
اإلماراتية ت�رى أن العراق املس�تقر واملوحد 
يعزز أركان الس�ام اإلقليمي، وإن اإلمارات 
تؤمن بأهمية التع�اون والعاقات اإليجابية 
وال�رشاكات التنموي�ة بن ال�دول«، مضيفاً 
أن »اإلمارات لن تدخ�ر جهدا يف التعاون مع 

أصدقائها ورشكائها لدعم العراق«.
إيران

وزير الخارجية اإليراني، حسن عبد اللهيان، 
قال إن »إيران تدعم استقرار العراق ووحدة 
أراضيه«، الفتا إىل أن »العراق قد ترضر كثرياً، 
بفعل ظهور الجماعات اإلرهابية، يف الوقت، 

الذي يلعب فيه دوراً هاماً يف املنطقة«.
تركيا

وزير الخارجية الركي تش�اوش أوغلو قال 
إن »تركيا ستس�تمر بتقدي�م الدعم للعراق 
اتخ�ذ  الع�راق  وإن  االس�تقرار،  لتحقي�ق 

خطوات لتحقيق مطالب املتظاهرين، ونؤيد 
نهج الكاظم�ي يف احتضان جميع الفئات«، 
مش�رياً إىل أن »الورقة البيضاء خطوة مهمة 

لتحقيق اإلصاح االقتصادي«.
وبن الوزير الركي أنه »دون األمن ال تتحقق 

التنمية االقتصادية«.
ويف س�ياق آخر ش�دد أوغلو ع�ىل أن »تركيا 
ل�ن تقب�ل بتواج�د عن�ارص ح�زب العم�ال 
الكردس�تاني يف العراق، ألنه تنظيم إرهابي، 
ويهدد اس�تقرار العراق«، مضيفاً أن »تركيا 
يف  املؤسس�ات  لتقوي�ة  الدع�م  س�تواصل 
الع�راق«، مبيناً وختم قائ�ًا إن »بغداد أهم 

مراكز حضارتنا«.
مرص

الرئيس امل�رصي عبد الفتاح الس�يي، قال 
إن »مرص تس�تمر يف دعم جه�ود الحكومة 
لتحقيق اس�تقرار العراق وترس�يخ موقعه 
وتقف س�نداً إىل جان�ب الحكوم�ة العراقّية 

يف تحقي�ق األمن«، مبين�ًا أن »مرص ترفض 
االعتداءات عىل األرايض العراقّية«.

وب�ّن الس�يي أن »مؤتم�ر بغ�داد فرص�ة 
للتش�اور والتع�اون ملواجه�ة التحدي�ات«، 
مش�رياً إىل أن »مرص ترحب بنق�ل تجربتها 
الطري�ق نح�و  ع�ىل  للس�ري مع�اً  للع�راق 

املستقبل«.
ولف�ت الس�يي، بع�د ان اس�تماح رئي�س 
الوزراء مصطفى الكاظمي، إىل أن »الش�عب 
العراق�ي امة عريقة وش�عب عظيم«، داعياً 
العراقي�ن ل�«لتعاون واملس�اهمة يف إعمار 

مدنهم واختيار من يقودكم لألمام«.
قطر

أم�ري قط�ر تميم بن حم�د آل ثان�ي قال إن 
»وحدة الس�اح الرشعي من أهم الخطوات 
الس�تقرار الع�راق«، مش�رياً إىل أن »العراق 
يس�تعيد اكتش�اف نق�اط قوت�ه، وأهمه�ا 

اإلنسان املؤمن بوطنه وشعبه«.

العراق جيمع الفرقاء عىل الطاولة: خصوم حيلون مشاكلهم يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د أم�ن ع�ام مجل�س التع�اون 
مب�ارك  ف�اح  ناي�ف  الخليج�ي 
الحج�رف، أم�س الس�بت، اإلعداد 
لعقد مؤتمر تحت عن�وان )مؤتمر 
اإلعم�ار واالس�تثمار الخليج�ي – 

العراقي( يف الفرة املقبلة.
وق�ال الحج�رف خ�ال كلمت�ه يف 
مؤتم�ر بغ�داد للتع�اون والرشاكة 
وتابعته وكالة األنباء العراقية )واع(  
إن »املجلس يدع�م العراق ويتطلع 

لتعزي�ز عاقته االس�راتيجية مع 
مجلس التعاون الخليجي«.

وأضاف إن »املجلس يعد العدة لعقد 
مؤتمر اإلعمار واالستثمار الخليجي 
– العراق�ي يف الفرة املقبلة يف إطار 

دعم مجلس التعاون للعراق«.
متابع�ة  »رضورة  ع�ىل  وش�دد 
مخرج�ات مؤتم�ر الكوي�ت الت�ي 
نصت عىل دعم الع�راق اقتصادياً« 
الفتاً إىل أن »عاقة مجلس التعاون 
الخليج�ي م�ع الع�راق تأتي ضمن 

ثوابت«.

جملس التعاون اخلليجي يعلن اإلعداد ملؤمتر 
اإلعامر واالستثامر العراقي - اخلليجي

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�ات مش�هد الطائرات املس�رية الت�ي تجوب أج�واء املناطق 
الحدودية العراقية الس�ورية وعىل ارتفاعات متوس�طة عىل 
مدار الس�اعة، أمراً مألوفاً بالنسبة ألهايل بلدتي القائم غربي 
االنبار العراقية والبو كمال السورية، كإجراء احرازي لضبط 

أم�ن الحدود.وق�ال مص�در مس�ؤول يف قيادة 
قوات ح�رس الحدود العراقي�ة، إن »الطائرات 
املس�رية باتت ج�زءاً مهماً من املش�هد األمني 
عىل الحدود العراقية الس�ورية ملراقبتها ومنع 
عمليات التس�لل س�واء للعنارص املس�لحة أو 

للتهريب«.
وأكد أن »الطائرات املسرية باتت عاماً رادعاً يف 
تأمن الحدود ومراقبتها عىل مدار الس�اعة ما 

يسهم بشكل كبري يف ضبط األمن الداخيل«.
بدوره، رأى الباحث يف الشأن االمني بمحافظة 
االنبار، غانم العيفان، أن »غياب الدور الحقيقي 
للدولة أدى إىل عدم ضبط العاقات املتوترة بن 
مختلف الجهات يف العراق، وبالتايل كان العامل 

األبرز يف التأثري عىل الوضع األمني«.
وأش�ار يف حديث�ه لوكالة ش�فق ني�وز، إىل أن 
»هنال�ك ضعفاً واضح�اً من جان�ب الحكومة 
العراقية بهذا الخصوص«, مستدركاً »لكن عىل 

كل حال األمور ليس�ت متوترة كما كانت باألمس، وباألخص 
ب�ن الفصائل املس�لحة والواليات املتح�دة، فالفصائل حالياً 
ترق�ب ق�رارات أمريكية جديدة ح�ول البق�اء يف العراق من 

عدمه«.
وأض�اف العيفان »ال أعتقد ب�أن القوات االمريكية س�تبقي 
ع�ىل ذات العدد يف العراق، فهنالك متغ�ريات كثرية، أي أن كل 

م�ا هو موجود من تحديات أمنية يخضع لقرارات سياس�ية 
مس�تقبلية لكن التحدي ما زال قائماً إال أنه ليس كما كان يف 
بدايته«.وتتناوب عدة طائرات مس�رية تابعة لقوات التحالف 
الدويل وأخرى للجي�ش العراقي، عىل مراقبة الحدود العراقية 
الس�ورية، وتتوىل مس�ح م�ا يق�ارب 300 كم م�ن الرشيط 

الحدودي بشكل يومي.
إىل ذل�ك، منع�ت قوات ح�رس الح�دود، أمس 
السبت، تسلل 7 مهربن اىل العراق قادمن من 

سوريا.
تلق�ت  األمن�ي  اإلع�ام  لخلي�ة  بي�ان  وذك�ر 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه »من خال 
املتابعة املس�تمرة والتدقي�ق، تمكنت قوة من 
الفوج الثال�ث باللواء 72 م�ن رصد مجموعة 
مكونة من 7 أشخاص يحاولون عبور الساتر 
الح�دودي بن الع�راق وس�وريا يف منطقة ام 

الخباري«.
وأض�اف »ب�ارشت الق�وة بالتح�رك الف�وري 
والرم�ي عليه�م، وق�د الذوا بالف�رار باتج�اه 

األرايض السورية«.
وأش�ار اىل ان القوة »رشعت بتفتيش املنطقة 
تركه�ا  بندق�������ي�ة   ١٩ ع�ىل  وعث�رت 
املهربون بعد فرارهم، وجرى الت����عامل مع 

املضبوطات أصولياً«.

دعت لجنة املراة والطفولة واالرسة 
يف مجل�س الن�واب، أمس الس�بت، 
اىل االرساع يف ترشي�ع قانون العنف 
األرسي وجعل�ه م�ن أولويات عمل 
مجل�س الن�واب خ�ال الجلس�ات 

القادمة.
انتص�ار  اللجن�ة  رئيس�ة  وقال�ت 
الجب�وري يف ترصي�ح صحف�ي إن 
األرسي  العن�ف  قان�ون  “ترشي�ع 
رضورة ملحة لعدم إفات مرتكبيها 

من القصاص العادل”.
العراق�ي  “املجتم�ع  أن  وأضاف�ت 
بحاج�ة اىل ترشي�ع القان�ون للحد 
من ظاهرة العن�ف األرسي”، مبينا 
قب�ل  م�ن  القان�ون  “ترشي�ع  أن 
الربملان س�يمكن القضاء والجهات 
العن�ف  معالج�ة  يف  الحكومي�ة 

األرسي”.
وكان�ت الجبوري أك�دت يف ترصيح 
س�ابق ل�/املعلوم�ة/، أن التواف�ق 
يعيق ترشيع قانون العنف األرسي، 
مشرية اىل ان القانون تأخر كثريا يف 

العراق.

حتليق مكثف للطائرات املسرية عىل حدود العراق وسوريا: اإلرهاب والتهريب حتت املراقبة
حرس احلدود منع تسلل 7 مهربني من سوريا جلنة الطفولة تدعو إىل 

ترشيع قانون العنف األرسي: 
أصبح رضورة ملحة 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مفوضية االنتخابات، أمس الس�بت، موعد تدريب موظفي االقراع 
استعدادا لإلنتخابات الترشيعية يف العارش من ترشين األول املقبل.

وقال�ت الناطقة باس�م بإس�م املفوضية جمانة الغ�اي ان »موعد تدريب 
موظف�ي االق�راع س�يكون يف الفرة م�ن ١/٩ حتى ١5/٩«، مش�ريًة إىل 

»تجريبهم سيكون عىل اجراءات االقراع«.  
وبينت الغاي: »س�تكون هنالك محاكاة ثالثة يف مطلع ش�هر ايلول املقبل 

ولن يكون ملوظفي اإلقراع اي تدخل بها«.  
وأش�ارت الناطقة باس�م املفوضية إىل ان »تدري�ب املوظفن عىل االجهزة 
س�يكون نظريا وعمليا بمس�اعدة كل م�ن منظمة االمم املتح�دة والهيأة 

الدولية للنظم االنتخابية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

رحب الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، أمس الس�بت، بع�ودة التيار الصدري 
اىل املش�اركة يف االنتخاب�ات الربملانية، مجددا دعوته لبقي�ة االطراف اىل العدول 
عن قرار املقاطعة. وقال محمود محمد املتحدث الرس�مي للحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني يف بي�ان ورد لوكال�ة ش�فق ني�وز؛ إن�ه »م�ن منطلق الش�عور 
باملس�ؤولية وحرصا من حزبنا عىل استقرار األوضاع يف العراق ومن أجل وضع 
العملية السياسية يف مسارها الصحيح وحلحلة القضايا اإلشكالية فقد دعونا 
قبل أس�بوعن- من خال ترصيح رس�مي- التيار الصدري واألطراف العراقية 
التي أعلنت عن قرارها بعدم خوض االنتخابات إىل العدول عن قرارها وذلك من 
أجل املس�اهمة إلصاح وتصويب العملية السياس�ية وتأخ�ذ عىل عاتقها هذه 
املهم�ة«. واضاف محمد: »يب�دو لنا أنه بعد الدراس�ة واملراجعة وأخذ املصلحة 
العامة بنظر االعتبار فقد أعلن أمس س�ماحة السيد )مقتدى الصدر( عن قرار 

مشاركة التيار الصدري يف االنتخابات النيابية العراقية«.

مفوضية االنتخابات حتدد موعد تدريب 
موظفي االقرتاع

الديمقراطي الكردستاين يرحب بعدول الصدر 
عن املقاطعة 

        بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  بمتابع�ة 
لش�ؤون الرشط�ة الفري�ق عم�اد 
محم�د محم�ود، تمكن�ت الرشطة 
من القبض عىل إرهابين يف نينوى 

والقبض عىل قاتل يف بغداد.
والقت مفارز رشطة نينوى القبض 
عىل ارهابين عملوا يف »املعسكرات 
العام�ة وفرق�ة الفرق�ان ودي�وان 

الجند« باملحافظة.
وذك�رت قي�ادة الرشط�ة يف بي�ان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه عن »تمكن قوة مش�ركة من 
مديرية رشطة زمار التابعة لقيادة 
رشطة نينوى ومديرية استخبارات 
ومكافح�ة ارهاب نين�وى والفوج 
الثال�ث الل�واء 73 التاب�ع لقي�ادة 
جي�ش  ع�رش  الخامس�ة  الفرق�ة 
عراق�ي وبناء عىل مذك�رات قبض 
ص�ادرة ع�ن القض�اء وم�ن خال 
تعاون املواطنن، من القاء القبض 
عىل )اربع�ة( عنارص من عصابات 
داع�ش االرهابي�ة«. وأضافت »هم 

ع(  ا  خ  )ص  الداع�ي  م�ن  كل 
والداعي )ي س ا خ( واللذان كانا 
يعمان بصفة مقاتل فيما يس�مى 
والداع�ي  العام�ة(  )املعس�كرات 
)ع خ س ح( والداع�ي )ا م ا ع( 
واللذان كان�ا يعمان بصفة مقاتل 
فيما يسمى )فرقة الفرقان وديوان 
الجند( خال فرة س�يطرة داعش 

عىل مدينة املوصل«. 
واش�ارت اىل انه »تم القبض عليهم 
غ�رب  ش�مال  )زم�ار(  ناحي�ة  يف 
مدين�ة املوص�ل«. إىل ذل�ك، تمكنت 
مديرية مكافح�ة اجرام بغداد، من 
الق�اء القبض عىل قات�ل املرحومة 
)ن�ورزان( وهو ش�قيقها بس�بب 
مش�اكل عائلية. وأشار بيان إىل أن 
املتهم هو من قام بطعنها واملتسبب 
الرئي�ي يف وفاته�ا بالتع�اون مع 
إثنن م�ن اوالد عمها مازال البحث 
جار عنهما بعد أن توصلت القوات 
األمنية اىل معرفة هويتهما، مشريا 
اىل ان الجاني اعرف بجريمته وقتل 
شقيقته، واتخذت بحقه االجراءات 

القانونية الازمة.

القبض عىل ارهابيني عملوا بنينوى 
وعىل قاتل نورزان يف بغداد

مبتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة 
الفريق عماد حممد حممود
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    المستقبل العراقي / عامر عبد العزيز 

اعلن�ت وزارة التجارة بدء الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
االس�تعدادات املبكرة الس�تقبال موس�م تس�ويق الشلب 
للموس�م ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ من خالل زيارة فروعها الشلبية 

لالطالع ميدانيا عىل احتياجاتها الفنية و االدارية .
و كش�فت ان  مدي�ر عام الرشك�ة املهندس باس�م نعبم 
العكي�ي تفق�د اليوم ف�رع الرشك�ة يف الديواني�ة ) اكرب 
منتح للرز يف البالد ( واطلع عىل اخر االستعدادات لتامني 
موسم تس�ويقي متميز نتجاوز خالله كافة السلبيات و 
املعوق�ات التي برزت نتيجة ضغ�ط العمل وخاصة اعداد 

الفاحصني و التخصصات الهندسية  .
» العكي�ي » اطل�ع عىل الطاقات الخزني�ة املتاحة و التي 
ممك�ن تت�اح قب�ل املوعد الرس�مي لب�دء التس�ويق بعد 

االنتهاء من عملية مناقلة الحنطة. 
واس�تعرض مدي�ر ف�رع الرشك�ة يف الديواني�ه عدد  
املواق�ع و حجم الطاقات االس�تيعابية لكل موقع و 

املخصصة الستالم الشلب .
كم�ا وت�م اس�تعراض اع�داد العامل�ني يف الف�رع و 
مواقعه و تخصصهم و اعداد املالكات الفنيه العاملة 
يف املخت�ربات و التخصصات الهندس�بة و ش�خص 
العكليي مش�كله الفاحصني و االلية التي يمكن من 

خاللها تجاوز هذه املشكله .
وتط�رق مدير ع�ام الرشكة اىل اهمي�ة ورضورة ان 
نس�عى لدع�م االهتم�ام بالف�الح ورضوره البحث 
ع�ن فرص تامني رصف مس�تحقاته اوال باول كون 
موسم تس�ويق الحنطة للرشكة فهو مورد للرشكة 

و بواس�طتة نومن االكتف�اء الذاتي للبلد فهو خري وبركة 
للجميع . واش�ار العكي�ي اىل محافظ�ة الديوانيه تحمل 
خصوصية يف الزراعة فهي من املحافظات التي تزرع عىل 

مدار العام بموس�مني زراعة حنطة و ش�لب كونها 
تعتمد عىل الري وفيها مناسيب مياه وفريه .

ووج�ه العكي�ي ب�رورة الب�دء م�ن االن تهيئ�ة 
املجارش االهلية وعىل اصحابها ان يبارشوا من االن 
تهيئ�ة كافة االج�راءات التعاقدي�ه وتهيئة االوراق 
االصولي�ة و البد م�ن اصحاب املج�ارش من االن و 
تهيئة كافة املستمس�كات و موافقات دوائر البيئه 
و هو رشط اساس للتعاقد اىل جانب تاييد من دوائر 
الضمان االجتماعي و  الريبة و اتحاد الصناعات 
و عق�ارات الدولة ، والبدء باعمال الصيانه واالدامة 
لتك�ون جاهزة قبل ب�دء التعاقد .واختت�م العكيي 
ان املوس�م  هذا العام س�يكون نموذجي من خالل 
برنامج إداري ومايل وفن�ي متكامل ويضع رشوطا 

فنية رصينة لظمان جودة املنتج .

مدير عام جتارة احلبوب يزور فرع الديوانية ويبحث استعدادت موسم تسويق الشلب للموسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢
وجه اصحاب اجملارش االهلية بتهيئة كافة شروط التعاقد و البدء باعمال الصيانه واالدامة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س الس�بت، عن 
عزمه�ا افتت�اح م�دارس وصف�وف جديدة 
للمتفوق�ني يف بغ�داد خ�الل الع�ام الدرايس 

املقبل.
وقال الوكي�ل االداري بالوزارة فالح القييس 
يف ترصيح انه “س�تتم زي�ادة اعداد مدارس 
وصفوف املتفوق�ني باعتماد برنامج خاص 
بذلك خ�الل العام ال�درايس املقبل، الس�يما 
بمناط�ق االط�راف، بهدف زيادة مس�توى 

التنافس بني طالب املركز واألطراف”.
وأضاف القييس، انه “س�يتم وفق ما س�بق 
افتت�اح اربع مدارس للمتفوقني بقاطع ابي 
غريب، اضافة اىل مدرستني يف حي الجامعة، 
واخرى بحي الغزالية، اىل جانب فتح صفوف 
للمتفوقني بثانوية دجلة للبنات يف الغزالية، 
ومتوس�طتي الجواه�ري للبن�ني، والعرفان 

للبنات بحي الخراء”.
س�تفتتح  جدي�دة  “صفوف�ا  ان  وتاب�ع، 
مدرس�تي  ضم�ن  االوىل  الك�رخ  بم�دارس 
املأمون وحطني للبنات، وس�يناء وفلسطني 

يف منطقة دور الس�ود، ومدرس�ة القادسية 
يف حي القادس�ية”، مبينا أن “الوزارة تعمل 
عىل استيعاب اكرب عدد ممكن من املتقدمني 
للدراس�ة بمدارس املتفوقني من اجل تعزيز 
وتنمي�ة الواقع العلمي له�ذه الرشيحة من 

الطلبة بمدارس بغداد واملحافظات”.
واش�ار القييس اىل ان “التوس�عة تشمل كال 
الجنس�ني، وس�تعتمد نف�س الضواب�ط يف 
القب�ول، به�دف اس�تقطاب اكرب ع�دد من 
الطلبة املتفوقني علمياً لينالوا رعاية خاصة 

تناسب قدراتهم الذهنية”.

الرتبية تعلن عزمها افتتاح مدارس وصفوف 
جديدة للمتفوقني

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة ل�وك أويل النفطي�ة، أمس 
الس�بت، أنه�ا تأمل يف زي�ادة إنتاج النفط 
بحق�ل غرب القرن�ة ٢ يف الع�راق إىل 48٠ 
أل�ف برمي�ل يف الي�وم ع�ام ٢٠٢٢.وق�ال 
نائ�ب رئي�س الش�ؤون املالي�ة للرشك�ة، 
بافي�ل جدان�وف، خ�الل مؤتم�ر صحفي 
عرب الهاتف، تابعته وكالة ش�فق نيوز، إن 
»مرحلة التطوير التالية للمرشوع ستزيد 
اإلنت�اج من 4٠٠ ال�ف برمي�ل يف اليوم إىل 
45٠ الف برميل يف اليوم يف تشكيل مرشف 
)نس�بة اىل طبق�ة الصخور الت�ي يتواجد 
س�نبدأ  »كم�ا  املكمن(«.وأض�اف  فيه�ا 
بإنت�اج 3٠ ألف برميل يف الي�وم من اآلبار 
التجريبية لتشكيل اليمامة، لنصل اىل 48٠ 
الف برمي�ل يوميا«.وبدأت لوك أويل، ثاني 
أكرب منتج للنفط الخام يف روس�يا، حملة 
الحف�ر يف تكوين�ات م�رشف واليمامة يف 
عام ٢٠١9 وكان من املقرر أن يصل إنتاج 
امل�رشوع إىل 48٠ أل�ف برمي�ل يف اليوم يف 
ع�ام ٢٠٢٠، اال انها تأخرت نظرا التفاقية 

اوب�ك بتخفي�ض االنتاج.واش�ار جدانوف 
اىل ان »انت�اج الذروة ال�ذي كان من املقرر 
س�ابقاً الوصول إليها بحل�ول عام ٢٠٢5، 
م�ا زلنا نخط�ط للوصول إلي�ه وهو 8٠٠ 
ألف برمي�ل يوميا بحلول عام ٢٠3٠، لكن 
ربما يكون من الس�ابق ألوانه الحديث عن 
هذا«.ويق�ع حقل غ�رب القرنة٢ النفطي 
يف محافظ�ة البرصة جنوب�ي العراق، عىل 
بعد 65 كم ش�مال غربي البرصة، وتمتلك 
رشكة لوك أوي�ل 75% من املرشوع، بينما 
تمتلك رشكة نفط البرصة اململوكة للدولة 
املتبقية.ونتيجة التفاق )أوبك+(  النس�بة 
ت�م خفض إنتاج لوك أوي�ل النفطي بنحو 
يف   ،%١9 أو  الي�وم،  يف  برمي�ل  آالف   3١٠
مايو/ ايار ٢٠٢٠ مقارنة بمس�تويات ما 
قبل األزمة يف الرب�ع األول من عام ٢٠٢٠، 
وتأث�ر إنت�اج الرشك�ة يف كل من روس�يا 
والع�راق بهذا االتفاق.وكان�ت رشكة لوك 
اوي�ل قد نظرت س�ابًقا يف االنس�حاب من 
املرشوع يف البالد بسبب املناخ االستثماري 
الح�ايل، لك�ن الس�لطات العراقية رفضت 

طلبها لبيع جزء من حصتها.

لوك أويل ختطط لزيادة إنتاجها يف حقل 
غرب القرنة لـ480 ألف برميل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الطاق�ة اللبناني�ة، أم�س الس�بت، ان 
ش�حنات النف�ط العراق�ي س�تصل اىل لبن�ان مطلع 
الشهر املقبل، مش�رية اىل فوز رشكة نفطية إماراتية 

باملناقصة األوىل لتزويد بريوت بالوقود.
وقالت الوزارة اللبنانية يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه انه »من املتوقع ان تصل ش�حنات النفط 
العراق�ي اىل االرايض اللبنانية ما بني الثالث والخامس 

من أيلول املقبل«.
وبين�ت ان ذلك يأت�ي »بعد فوز رشك�ة نفط اإلمارات 
الوطنية )إين�وك( باملناقصة األوىل الس�تبدال 84 ألف 
ط�ن من زي�ت الوقود ع�ايل الكربيت )نح�و 6٠٠ ألف 
برمي�ل( بنح�و 3٠ ألف طن م�ن زيت الوق�ود الثقيل 
فئ�ة )ب(، ونح�و 33 ألف طن من )الدي�زل األحمر(، 
وه�و ن�وع رديء م�ن الدي�زل يس�تخدم يف محطات 

الكهرباء«.
واضاف�ت ال�وزارة اللبناني�ة أن »رشكة اين�وك فازت 
من ب�ني ثالث رشكات ش�اركت يف املناقص�ة«، مبينة 
ان »الرشكة الفائزة باملناقصة س�تجلب )زيت الوقود 
الثقيل( إىل لبنان بعد نحو أسبوعني من تاريخ تسلمها 

شحنة النفط زيت الوقود عايل الكربيت من العراق«.
ه�ذا وكان العراق ولبنان قد وقعا يف ٢4 تموز املايض، 
اتفاقية تقيض بمد بريوت بمليون طن من زيت الوقود 
ع�ايل الكربيت، الذي تعت�زم لبنان اس�تبداله من أجل 
توفري الوقود الالزم لتش�غيل محطات توليد الكهرباء، 
ع�ىل أن تس�ّدد ب�ريوت قيم�ة الش�حنات بالخدمات 

والسلع التي تحتاجها بغداد.

شحنات النفط العراقي 
تصل لبنان مطلع الشهر 

املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي

طلب رئي�س مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الس�بت، 
من وزارة املالية بيان رأيها بش�أن إمكانية زيادة رواتب املالكات 

اإلدارية وزارة الصحة بنسبة 3٠ باملئة.
وأظهرت تحمل توقيع األمني العام ملجلس الوزراء، حميد الغزي، 
موجه�ة إىل مكتب وزير املالية، ووردت نس�خة منها للمس�تقبل 
العراق�ي إن الكاظم�ي طلب يف جلس�ة مجلس ال�وزراء الثالثني، 
املنعق�دة يف ١٠ آب الج�اري، بي�ان رأي وزارة املالي�ة بش�أن م�ا 
ج�اء يف كتاب لوزارة الصحة، يتعل�ق بزيادة مخصصات املالكات 
اإلداري�ة يف الوزارة بمقدار 3٠ باملئة »رشيطة أن ال يزيد مجموع 

املخصصات املمنوحة عىل ٢٠٠ باملئة«.

رئيس الوزراء يطلب من املالية بيان رأهيا بشأن 
إمكانية زيادة رواتب موظفي الصحة

    المستقبل العراقي/ الغانم

اعتمدت الحكومة املحلية يف واس�ط، أمس الس�بت، مبدأ النسب 
الس�كانية لألقضي�ة والنواح�ي يف تخصي�ص مبال�غ إعمار تلك 

املناطق ضمن موازنة العام الحايل.
وق�ال املحافظ محمد املياحي يف ترصي�ح صحفي إن تطبيق هذا 
املب�دأ يضمن العدالة يف انجاز املش�اريع يف تل�ك املناطق، الفتا إىل 
اعتم�اد األولوي�ة يف توزي�ع ه�ذه املبالغ ع�ىل مش�اريع الرتبية 

والصحة والخدمات.
وأش�ار املياح�ي إىل وجود بع�ض االعرتاضات م�ن مواطني عدد 
من األقضية والنواحي يف املحافظة بخصوص ش�مول مناطقهم 

باملشاريع الخدمية.

    صالح الدين / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية التقاعد يف صالح الدي�ن إنجاز 97% من املعامالت 
التقاعدية يف املحافظة.

وق�ال مدير ف�رع تقاعد محافظة صالح الدي�ن قيص محمد عبد 
الحس�ني لوكالة األنباء الرس�مية، إن »هناك نس�ب إنجاز كبرية 
تحقق�ت يف الفرتة الحالي�ة ومنذ مطلع هذا الع�ام وهذا ثابت يف 
الس�يطرة الخاص�ة يف هيئ�ة التقاع�د العامة ك�ون العمل ينجز 
إلكرتوني�ًا وال يوج�د أي تأخ�ري يف جمي�ع االقس�ام«، الفتا اىل أن 
»عملية منح الهويات والبطاقة الذكية يتم يف نفس الس�اعة من 

حضور املتقاعد وهذا مثبت يف مركز البطاقة الذكية«.
وأشار إىل أن »نسبة انجاز املعامالت التقاعدية يف املحافظة وصلت 
حاليا إىل 97 %، عىل الرغم من أن نس�بة الدوام هي 5٠ %، بس�بب 
فريوس كورونا واجراءات الوقاية«، مؤكداً »اتخاذ إجراءات رادعة 

ملنع أي عمليات تأخري أو مساومات اتجاه املراجعني«.

واسط تعتمد مبدأ النسب السكانية لألقضية 
والنواحي يف مشاريع اإلعامر

صالح الدين: إنجاز 97 باملئة 
من املعامالت التقاعدية

    بغداد/ المستقبل العراقي

س�جلت أسعار النفط أكرب مكس�ب أس�بوعي يف أكثر من عام، فيما ارتفع خام البرصة 
الخفي�ف ألكثر من ١٠% يف اس�بوع.وارتفع خام البرصة الخفيف يف آخر جلس�ة له قبل 
إغالق�ه ام�س الجمعة ١.67 دوالر وبنس�بة تغيري بل�غ ٢.34%، ليص�ل اىل 7٢.95 دوالراً 
ليسجل ارباحاً اسبوعية بلغت ١٠.١5 باملئة.كما شهد الخام العربي السعودي ارتفاعا يف 
آخر جلس�ة له بلغ نس�بته ٠.83% ليصل اىل 7٢.8١ دوالراً وارتفع مزيج مربان اإلماراتي 
بنس�بة ٠.8٢% ليصل اىل 7١.38 دوالراً، وارتفع خام برنت ١١% خالل األس�بوع، ليسجل 

7٢.7٠ دوالراً للربميل، وهو اعىل مستوى ربح له يف عام.

    ذي قار / المستقبل العراقي

نف�ى قائممق�ام النارصية من�ري البكاء، 
أمس السبت، ازالة الدور السكنية املشيدة 
ع�ىل اراض تعود ملكيتها للدولة، مبينا أن 
رفع أي تجاوز ال يتم اال بقرار .وقال البكاء 
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه إن “اللجنة املعنية برف�ع التجاوزات 
تحرص ع�ىل انجاز واجباته�ا دون الحاق 
اي رضر بالطبق�ة الفق�رية التي تس�كن 
ع�ىل اراض تع�ود ملكيتها للدول�ة، وانما 
تس�تهدف املش�يدات الت�ي تعرقل إنش�اء 

املشاريع الحيوية”.

ويف م�ا يخ�ص ال�دور الت�ي ش�يدت عىل 
االرايض الزراعية، اش�ار الب�كاء اىل “عدم 
ورود اي تعليمات أو قرارات بشأن االرايض 
الزراعية التي شيد عدد كبري من املواطنني 
عليها دورا سكنية السيما ان البعض منها 
أصبحت أحياء متكاملة وش�ملت بالعديد 
من الخدمات البلدية”.وأضاف، انه “جرى 
ط�رح العديد من املقرتحات لحل مش�كلة 
التجاوزات من بينها انش�اء منازل واطئة 
الكلف�ة وبن�اء مجمع�ات س�كنية لذوي 
الدخل املحدود وستجري مناقشات واسعة 
لدراس�ة ه�ذه املقرتحات واق�رار الحلول 

القابلة للتنفيذ”.

خام البرصة يرتفع بعد تسجيل النفط 
اكرب مكسب خالل عام

النارصية عن ازالة الدور السكنية املشيدة 
عىل اراض الدولة: ننفي وبشدة

الصحة العاملية تفتتح مقرًا دائاًم 
هلا يف كربالء

أمريكا تسلم السليامنية 500 الف 
جرعة من لقاحات »فايزر«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت االدارة املحلية يف كربالء املقدس�ة، أمس الس�بت، عن اتفاقها مع منظمة 
الصحة العاملية عىل افتتاح مقر دائم للمنظمة يف املحافظة.وقال املحافظ نصيف 
جاسم الخطابي يف ترصيح صحفي انه “بحث مع ممثل منظمة الصحة العاملية 
احمد الزويتن والوفد املرافق ضمن زيارة له اىل دائرة صحة املحافظة الخطوات 
التي قامت بها االدارة املحلية يف مواجهة جائحة كورونا حيث كانت كربالء من 
اوىل املحافظ�ات التي تبن�ت الخطوات العملية وتوفري كل مس�تلزمات الحفاظ 
عىل الصحة العامة بالتعاون مع العتبتني املقدس�تني الحس�ينية والعباس�ية”.

واّكد الخطابي “حاجة املحافظة لتوفري مس�تلزمات املؤسس�ات الصحية كون 
كرب�الء ال تق�دم خدماتها اىل أهايل املحافظ�ة فقط بل اىل ال�زوار من العراقيني 
واالجانب”.وكش�ف الخطاب�ي ع�ن “االتفاق عىل افتت�اح مقر دائ�م للمنظمة 
ألهمية املحافظة عىل املستوى االقليمي والعاملي خالل الزيارات املليونية، فضال 

عن تنظيم ورشات عمل مستمرة لتطوير الكوادر يف املحافظة”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت الس�فارة االمريكية يف بغداد، 
أمس الس�بت، عن تس�ليم الواليات 
املتحدة 5٠٠ الف جرعة من لقاحات 
الس�ليمانية. اىل محافظة  كروون�ا 

وذكر بيان للسفارة تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه ان »الواليات 

املتحدة تسلم العراق 5٠٠ ألف جرعة 
من لقاحات كورونا يف السليمانية«.
وأض�اف »ندعم التطعيم�ات اآلمنة 
 3 توف�ري  خ�الل  م�ن  والفعال�ة 
شاحنات مربدة للمساعدة يف النقل 
اآلمن للقاح واألدوية املهمة األخرى 
ع�رب ثالث أكرب محافظ�ة من حيث 

عدد السكان يف البالد«.

ذي قار تشكل جلنة لتحديد مكان املدينة اإلبراهيمية
    ذي قار / المستقبل العراقي

اعلنت مفتشية اثار ذي قار، السبت، عن تشكيل 
لجنة من اآلثاريني لتحديد املواقع التي يمكن ان 
ترش�ح لتكون املدين�ة االبراهيمية القريبة من 

آثار أور.وذكر مدير املفتشية عامر عبد الرزاق 
يف حديث لوكاالت محلية، انه »تم تشكيل لجنة 
من خمس�ة خ�رباء يف اآلثار للكش�ف وتحديد 
االرض الخاص�ة باملدينة االبراهيمي�ة القريبة 
م�ن أور«.واش�ار عب�د ال�رزاق اىل ان »االمانة 

العام�ة ملجلس ال�وزراء وف�ق لجنة ق�رار 33 
املش�كلة لتطوير مدينة أور االثارية، تعمل عىل 
انش�اء مدينة تحت اس�م )املدينة االبراهيمية( 
تق�ام عليها عدة مش�اريع من فنادق وس�وق 

تراثي ومركز للزائرين ومتحف«.

حمافظ البرصة يصدر توجيهًا عاجاًل 
بشأن املحاصيل الزراعية املستوردة

    البصرة / صفاء الفريجي

طالب محافظ البرصة أسعد العيداني، أمس السبت، 
الزراعي�ة  املحاصي�ل  بدخ�ول 
املس�توردة إىل املحافظ�ة، نظ�راً 
الرتفاع أسعار املحاصيل الزراعية 
يف األسواق املحلية يف املحافظة.    

ع�ن  ص�ادرة  وثيق�ة  وذك�رت 
مديري�ة  إىل  موجه�ة  العيدان�ي 
الجنوبي�ة تلقت  املنطق�ة  كمرك 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، أن�ه »ملقتضي�ات املصلحة 
العام�ة، ونظ�راً الرتفاع أس�عار 
املحاصي�ل الزراعي�ة يف محافظة 
البرصة، التخاذ ما يلزم بتس�هيل 
مهمة دخ�ول املحاصيل الزراعية 

وخاصة محصول الطماطم من قب�ل التجار وابتداًء 
م�ن تاري�خ الي�وم الس�بت ٢8 آب ٢٠٢١، وإعالمن�ا 

إجراءاتكم«.

حمافظ بغداد يصادق عىل ترفيعات موظفي 
صحة الرصافة

احملافظة اعدت لعاصمة للكتاب لسنة 2023

     بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

ص�ادق محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الس�بت، 
عىل ترفيعات موظفي صحة الرصافة.

وذك�ر مكتب�ه يف بي�ان مقتض�ب، تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه عن »مصادق�ة محافظ بغداد 
عىل محارض ترفيعات موظفي صحة بغداد الرصافة 

والتي بلغت ) ١١6٠ موظًفا(«.
بدوره�ا، كش�فت محافظ�ة بغ�داد ع�ن خطته�ا 
للتناف�س عىل اختيار  بغداد عاصمة للكتاب لس�نة 

.٢٠٢3
 وأوض�ح بي�ان إلع�الم املحافظ�ة تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه أن محاف�ظ بغ�داد املهندس 
محمد جابر العطا، وجه بتش�كيل لجنة عليا إلعداد 

ملف خاص لرتش�يح  بغداد كعاصمة للكتاب لسنة 
.٢٠٢3

واضاف الييان، أن الخطة تضع بنظر االعتبار، املكانة 
الحضاري�ة ملدينة بغداد الس�الم، والتي تضم العديد 
من املراكز العلمية، واملكتبات العامة، والشخصيات 
املهم�ة، إضافة اىل املركز الثقايف البغدادي يف ش�ارع 
املتنبي، ودار املخطوطات العراقية والتي تضم قرابة 
47 الف مخطوطة، ودار الكت�ب والوثائق، واملجمع 

العلمي العراقي، وبيت الحكمة غريها«.
وأش�ار البيان إىل أن اللجنة جاءت برئاس�ة املعاون 
الفني املهندس حيدر وايل، وعضوية الدكتور صادق 
رحمة، والسيد صادق الربيعي رئيس رابطة املجالس 
الثقافية البغدادية، والسيد طالب عيىس، مدير قسم 

الشؤون الثقافية والتنمية البرشية.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )110(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 30( ثالث�ون يوم�ا  تب�دا من اليوم التايل لن�ر االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل 
الروط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء    الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االع�الن ويف حال�ة مصادفة اليوم املح�دد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون 
اقامة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع 
اعاله  ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل 

االيجار 
1 �  القطع�ة املرقم�ة  )286( مقاطعة خ�زرج واملتخذة )خ�ان( يف منطقة راس الجادة 

وبمساحة )552( م2 وحسب واقع لحال وملدة ثالث سنوات
2 � دكان ع�ىل ج�زء من القطعة املرقم�ة )2/4( مقاطعة حوش الخ�ان املنطقة مدخل 

النبي جرجيس وبمساحة )25( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � دكان ع�ىل القطع�ة املرقم�ة )114( مقاطعة س�وق املوصل املنطقة س�وق املوصل  

وبمساحة )19,10( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � كش�ك رقم )1( املش�يد  عىل جزء من القطعة املرقمة )556( م محلة امليدان الواقع يف 

باب الجرس  وبمساحة )40( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � االكش�اك املرقمة  )2و3( املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة )556( م محلة امليدان  
الواقع يف باب الجرس وبمس�احة )13,60( م2 لكل كش�ك وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
6  � دكان )ب�اب ودرج ( ع�ىل جزء من القطعة املرقمة )1068( مقاطعة س�وق املوصل  

املنطقة باب الجرس وبمساحة )3,40( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � دكان عىل القطعة املرقمة  )1067( محلة سوق املوصل املنطقة باب الجرس   وبمساحة 

)22( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
8 � دكان عىل القطعة املرقمة )1066( محلة سوق املوصل املنطقة باب الجرس  وبمساحة 

)23,14( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
اهليئة االستئنافية الثانية يف البرصة بصفتها االصلية 

اعالن 
اىل املستأنف عليه / حيدر قادر هاشم احلبايش احلميد 

ادعىاملدع�ي )مدير بلدية البرصة– إضاف�ة لوظيفته( امام محكمة بداءة الب�رصة بالدعوى املرقمة 
423/ب/2021 ان�ه س�بق وان تعاق�د معك ع�ىل العقار تسلس�ل )3/2521 مقام ع�ي( للفرتة من 
2011/6/2 ولغاي�ة 2026/6/1 لغرض انش�اء مس�اطحه )عم�ارة تجارية بث�الث طوابق( ونظراً 
لعدم التزامك بااللتزامات بموجب العقد فقد تم فس�خ العقد بموجب الكتاب املرقم 51500 واملؤرخ 
2012/12/16 حي�ث بقي�ت ش�اغالً للمأجور بعد تاريخ الفس�خ ولغاية اس�تالم الفس�خ بموجب 
الكتاب املرقم 134 واملؤرخ يف 2014/12/17 دون وجه حق عليه يطلب دعوتك للمرافعة بعد تبليغك 
بنس�خة من اس�تدعاء الدعوى وتحدي�د موعد للمرافعة الحك�م  بإلزامك بدفع اج�ر املثل للفرتة من 
2012/12/16 ولغاية استالم املأجور بتاريخ 2014/2/17 والبالغ عر مليون دينار ويحتفظ بحق 
املطالبة بالزيادة التي يقدرها الخرباء بدعوى مستقلة او منضمة وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف 

واتعاب املحاماة.
أص�درت املحكم�ة املذكورة بموجب الدع�وى املرقم�ة 423/ب/2021 يف 2021/6/22 قرارها الذي 
يقيض بالحكم برد دعوى املدعي وتحميله الرس�وم واملصاريف، طعن به املدعي )مدير بلدية البرصة 
– إضافة لوظيفته( استئنافاً امام هذه املحكمة وسجل طعنه بالعدد 378/س ه� 2021/2 ولتعذر 
تبليغ�ك كون عنوانك وهمي، لذا ق�رر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2021/9/12 الساعة التاسعة صباحاً وعند عدم الحضور ستجري 

املرافعة بحقكما حضوراً وعلناً.

الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية
إعالن مزايدةالبرصة/ خور الزبري

تعل�ن الرك�ة العامة للصناعات البرتوكيمياوية / البرصة-خور الزبري عن إج�راء مزايدة علنية للمرة األوىل لتأجري 
املح�الت الواقع�ة يف البرصة / قضاء الزب�ري/ الرافضية املجمع الس�كني مصنع البرتوكيمياوي�ات وفق قانون بيع 
وايجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013.  فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة الركة خالل )30( 
ثالث�ون ي�وم تبدأ من اليوم الت�ايل لنر اإلعالن يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة 
)20%( من القيمة التقديرية بصك مصدق أو نقداً، وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن يف مقر الركة 
أعاله يف تمام الس�اعة الثانية عر ظهراً وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل اىل يوم الدوام الرسمي الذي 
يليه ، ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف األخرى، وعىل املس�تأجر جلب هوية األحوال املدنية )مصورة 

وأصلية(، ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من الركة بهذا الصدد.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )111(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 30( ثالث�ون يوم�ا  تب�دا من اليوم التايل لن�ر االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل 
الروط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء    الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االع�الن ويف حال�ة مصادفة اليوم املح�دد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون 
اقامة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع 
اعاله  ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل 

االيجار 
1 �  دكان رق�م )1( ع�ىل جزء من القطعة املرقمة )1068( محلة س�وق املوصل املنطقة 

باب الجرس وبمساحة )3( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
2 � دكان رق�م )2( عىل ج�زء من القطعة املرقمة )1068( محلة س�وق املوصل املنطقة 

باب الجرس وبمساحة )3,40( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � مطع�م رقم )3( عىل جزء من القطعة املرقمة )1068( محلة س�وق املوصل املنطقة 

باب الجرس وبمساحة )18,90( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4  � دكان رق�م )1( ع�ىل جزء من القطعة املرقمة )1045( محلة س�وق املوصل املنطقة 

باب الجرس وبمساحة )2,81( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � دكان رق�م )2( عىل ج�زء من القطعة املرقمة )1045( محلة س�وق املوصل املنطقة 

باب الجرس وبمساحة )17,70( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 � القط�ع املرقم�ة )123/2165( م 40 القاضية املراد اتخاذها اس�واق تجارية يف حي 
الصديق مقابل جامع صلة االرحام وبمساحة )820( م2 وحسب واقع الحال وملدة عرة 

سنوات 
7 � املحالت املرقمة )87و89و90( املش�يدة عىل جزء م�ن القطعة املرقمة ) 179( محلة 

الشيخ فتحي ضمن دكاكني البورصة  سوق املخرضات وملدة ثالث سنوات
8 � املحل املرقم )57( املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتحي 

ضمن دكاكني البورصة سوق الكمرك وملدة ثالث سنوات

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )143(  والصادر يف 2021/8/15 
اش�ارة اىل كتاب مديرية بلديات نينوى � قس�م االمالك بالعدد ) 9128( يف 2021/7/4 و 

)10428( يف 2021/8/1 
 تعل�ن اللجنة اع�اله عن تأجري العقارات املدرج�ه تفاصيلها يف ادن�اه والعائدة ملكيتها 
اىل مديري�ة بلدي�ة تلكيف  وفقا الح�كام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلنية  فعىل الراغبني بااليجار  مراجعة مديرية بلدية تلكيف  وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ 
من اليوم التايل لنر االعالن بالصحف  مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة 
)50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور نر االعالن واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل 
االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالث�ون يوم( من تاريخ  تصديق قرار 
االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل 
وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته 
وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد 
املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون املزايدة يوم الثالثاء 

املصادف 2021/9/28 يف مديرية بلدية تلكيف الساعة )12( الثانية عر ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

العدد: 387 /س هـ 2 /2021
التاريخ: 2021/8/26

القايض/ هاين عبدالكريم منصور
رئيس اهليئة

عباس حيال لكن
املدير العام / رئيس جملس االدارة

الموقعمدة االيجارالمساحةالعددنوع المحـلت
حي السكنيثالث سنوات3×4 م342محــل1
حي السكنيثالث سنوات4×5 م22محــل 2

العدد : 444
التاريخ : 2021/8/15

العدد : 443
التاريخ : 2021/8/15

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
20/1016 تلكيف الدكان المرقم  )27( 1
27/1016 تلكيف الدكاكين المرقمة )77و78و79( 2
101/1 م8 تلمثه الدكاكين المرقمة )158و162و163و164و166( 3
1/1519 تلكيف دكان رقم )146(  4

9/2 م11 عربينات ملعب خماسي 5
373/5 م83 تلسقف كازينو شتوي 6

129/26 م1 قبر مريم ساحة غاز ونفط ابيض 204  7
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ديوان حمافظة واسط
إعالن الول مرة قسم العقود

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية

يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة املختصة لتقديم 
عطاءاتهم للمناقصات  واملدرجة يف الجدول أدناه:

ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .
 عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرس�مي ( 

وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات .
عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة 2.5 منها .

متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .
بإم�كان مقدم�ي العط�اء املهتم�ني رشاء وثائ�ق املناقصة اعتبارا من أخ�ر نرش لإلعالن بعد تقدي�م طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واس�ط /  س�كرتري لجنة فتح 

العطاءات(.
 يتم تس�ليم العطاءات إىل )بلديات واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االحد     ( املصادف   12 /     2021/9 وهو )تاريخ غلق 
املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع 

النسيج / مبنى مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )     ( املصادف   االحد / 12  /2021 .
كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضم�ان للعطاء ) خطاب ضمان م�ريف أو صك مصدق أو س�فتجة ( معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املش�اريع 
االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرف الصادر منه نافذة ملدة 
ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة 

بموجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني أومن يخوله بموجب وكالة 
ص�ادرة م�ن كاتب العدل كرشط أس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات املناقصة ويق�دم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اس�م ورقم 

املناقصة .
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .
 إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.

يف حالة كون هناك عقود مشاريع يف ذمة مقدم العطاء مستمرة او متأخرة  ال سباب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء  تقديم ما يثبت املقدرة الفنية 
والس�يولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املرشوع املعلن  وان تكون الحس�ابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر س�نتني كحد ادنى  وان تكون الس�يولة املالية  تغطي املش�اريع 
السابقة واملعلنة ذلك لضمان  تنفيذ املرشوع املعلن دون التأثري عىل املشاريع السابقة  ويف حالة عدم وجود مشاريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم تعهد خطي بذلك . وبخالفة 

يستبعد العطاء عمال بضوابط رقم 12 امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.

إىل الرشي�ك ميث�م حس�ن رايض حس�ن و 
حميده احمد محمود حسني

اقت�ى حضورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف 
لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
18611/2 ح�ي األمري خ�الل عرشه ايام 
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم 

طالب االجازه 
حيدر عبد الكريم محي

����������������������������������
اىل الرشيك /حبيب حمود حسن 

اقت�ى حضورك اىل مقر بلدية العباس�ية 
للعق�ار  البن�اء  اج�ازة  اص�دار  لغ�رض 
املرق�م 249/6 كوف�ة خ�الل م�دة عرشة 
أيام وبخالفه س�وف تص�در اإلجازة دون 

حضورك .
طالب اإلجازة

عبد األمري منصور جواد
����������������������������������

فقدان وصل بلدية 
 N  433772 املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
والصادر م�ن دائرة بلدي�ة النجف بتاريخ 
20/ 12/ 2020 باس�م / زي�ن العابدي�ن 
مهدي حس�ن باملبلغ 1,380,000  مليون 
وثالثمائ�ة وثمان�ون ألف دين�ار فعىل من 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
مقدم الطلب 

زين العابدين مهدي حسن
����������������������������������

إىل الرشيك جواد عبد الكاظم عزيز
اقتى حض�ورك إىل مديرية بلدية النجف 
وذلك الق�رارك باملوافقة عىل إصدار إجازة 
بناء والخاص�ة بالعقار املرقم 67896/ 3 
حي الن�داء مناصفة م�ع الرشيك بالعقار 
املواطن محمد عبد الزهرة عبد الرضا  عند 
عدم حضورك سوف تصدر  وفق للضوابط 

الالزمة
����������������������������������

اىل الرشي�ك ال�ذي ال يحرض / ك�رار كامل 
عبد الكريم اقتى حضورك اىل مقر بلدية 
النجف لغرض اص�دار إجازة البناء للعقار 
املرقم )19227 / 3( حي النر خالل مدة 
عرشة أيام وبخالفه س�يتم اصدار االجازة 
دون حضورك طالب االجازة / حيدر كامل 

عبد الكريم .
����������������������������������

اىل الرشي�ك الذي ال يح�رض / رقيه مهدي 
حم�زه اقت�ى حض�ورك اىل مق�ر بلدية 
النجف لغرض اص�دار إجازة البناء للعقار 
املرقم )74361 / 3( حي النر خالل مدة 
عرشة أيام وبخالفه س�يتم اصدار االجازة 
دون حض�ورك طال�ب االجازة / ش�عوب 

هادي جواد .

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
لجنة تثبيت امللكية يف قضاء النعمانية

العدد:1 /تسجيل مجدد /2021
التاريخ : 2021/8/26

إعالن تثبيت عائدية
تسلسل العقار : 419

اسم املحلة : الرساي يف النعمانية 
جنس العقار : ارض الدار مع بنائها 

االعتبار : تمام العقار 
اس�م الش�خص الذي تثب�ت العائديه له / 

هادي عبيد برش 
بن�اءا ع�ىل ص�دور الق�رار بالع�دد /1/ 
التسجيل املجدد /2021 يف  2021/8/25  
الخاص بتثبيت عائدية العقار املرقم 419 
محل�ة ال�رساي لطل�ب التس�جيل املجدد 
العراق�ي / ه�ادي عبي�د برش  و اس�تنادا 
اىل اح�كام امل�ادة 49من قانون التس�جيل 
املع�دل   العق�اري رق�م 43 لس�نة 1971 
نعل�ن ن�رش هذا الق�رار  خالل م�دة )30( 
ثالثون يوما و ع�ىل من لديه اعرتاض عىل 
ه�ذا الق�رار املب�ادرة للطعن لدى رئاس�ة 
محكم�ة اس�تئناف واس�ط االتحادي�ة / 
بصفته�ا التمييزية اعتبارا م�ن اليو التايل 
لي�وم ن�رش االعالن و عن�د انته�اء املدة و 
عدم ورود اش�عار من رئاس�ة االستئناف 
لوق�وع الطعن عىل القرار لديها خالل مدة 
املذكورة ستبارش دائرة التسجيل العقاري 
يف النعمانية لتس�جيل العق�ار وفقا لقرار 

تثبيت العائدية
 القايض

عمر كاظم كريم
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النعماية

����������������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة / 2386

التاريخ / 8 / 7 / 2021
اىل / املدعو ) صفاء رشيد دارا (

م / اعالن 
ق�دم طالب حج�ة الوف�اة ) حليمة محي 
فاض�ل طلباً اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو ) صفاء 
رش�يد دارا ( ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها 
خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن 
وف�ق  بالطل�ب  النظ�ر  س�يتم  وبخالف�ه 

القانون .
القايض

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

إىل الرشي�ك ميث�م حس�ن رايض حس�ن و 
حميده احمد محمود حسني

 اقت�ى حضوركم إىل مق�ر بلدية النجف 
لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
18611/2 ح�ي األمري خ�الل عرشه ايام 
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم 

 طالب االجازه 
حيدر عبد الكريم محي

اىل الرشيك /حبيب حمود حسن 
بلدي�ة  مق�ر  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
العباس�ية لغرض اص�دار اجازة البناء 
للعق�ار املرق�م 249/6 كوف�ة خ�الل 
مدة عرشة أيام وبخالفه سوف تصدر 

اإلجازة دون حضورك .
طالب اإلجازة

عبد األمري منصور جواد
����������������������������������

فقدان وصل بلدية 
 N 433772 فق�د من�ي الوصل املرق�م
والصادر من دائرة بلدية النجف بتاريخ 
20/ 12/ 2020 باسم / زين العابدين 
  1,380,000 باملبل�غ  حس�ن  مه�دي 
مليون وثالثمائة وثمان�ون ألف دينار 
فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة 

اإلصدار
مقدم الطلب 

زين العابدين مهدي حسن
����������������������������������

إىل الرشيك جواد عبد الكاظم عزيز
اقت�ى حض�ورك إىل مديري�ة بلدي�ة 
النج�ف وذل�ك الق�رارك باملوافقة عىل 
إص�دار إجازة بن�اء والخاصة بالعقار 
املرقم 67896/ 3 حي النداء مناصفة 
مع الرشيك بالعقار املواطن محمد عبد 
الزهرة عب�د الرضا  عند عدم حضورك 

سوف تصدر  وفق للضوابط الالزمة
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 1306/ب/2021
التاريخ: 2021/8/24

اعالن
اىل املدعى عليه / حيدر هادي كاظم

بتاري�خ 2021/8/1 اق�ام املدع�ي ) 
عقيل ه�ادي كاظ�م( ض�دك الدعوى 
1306/ب/2021  املرقم�ة  البدائي�ة 
طل�ب فيها ازالة ش�يوع العقار املرقم 
2165 الرشادية يف الكوفة / وملجهولية 
القائ�م  اقامت�ك حس�ب رشح  مح�ل 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار واختيارية 
منطق�ة النج�ف الن�داء / 1 فقد قرر 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املصادف 2021/9/5 الساعة 
التاسعة صباحا عند عدم حضورك او 
من ين�وب عنك قانونا فس�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

القانون
القايض

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

إعالن الول مرة قسم العقود
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية
يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة املختصة 

لتقديم عطاءاتهم للمناقصات  واملدرجة يف الجدول أدناه:
ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

 عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي 
( وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات .

عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة 2.5 منها .
متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .

بإم�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واس�ط /  س�كرتري لجنة فتح 
العطاءات(.

 يتم تس�ليم العطاءات إىل )بلديات واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الثالثاء  ( املصادف   14 /     2021/9 وهو 
)تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 
التايل ) واسط / الكوت / شارع النسيج / مبنى مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) الثالثاء    ( املصادف 14  / 9  /2021 .

كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مريف أو صك مصدق أو س�فتجة ( معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات 
املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرف 
الص�ادر من�ه ناف�ذة ملدة ال تقل ع�ن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا م�ن تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مق�دم العطاء أو)أي من 
املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .

إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني أومن يخوله 
بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم 

مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة 
ذلك عند التقديم .

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

لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.
يف حالة كون هناك عقود مشاريع يف ذمة مقدم العطاء مستمرة او متأخرة  ال سباب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء  تقديم ما يثبت 
املقدرة الفنية والسيولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املرشوع املعلن  وان تكون الحسابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر سنتني كحد ادنى  وان تكون السيولة 
املالية  تغطي املش�اريع الس�ابقة واملعلنة ذلك لضمان  تنفيذ املرشوع املعلن دون التأثري عىل املش�اريع السابقة  ويف حالة عدم وجود مشاريع بذمة مقدم العطاء 

يجب تقديم تعهد خطي بذلك . وبخالفة يستبعد العطاء عمال بضوابط رقم 12 امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

م/ تنويهقسم العقود
الحاقا بإعالننا املرقم 10439 و 10440 يف 2021/8/24 

ملقتضي�ات املصلح�ة العام�ة تق�رر تعديل مبال�غ خطاب الضم�ان دخول 
املناقصة  ومبالغ القطع وفقا ملا هو مثبت يف ادناه علما ان االعالن هو ألول 

مرة لذا اقتى التنويه .

الكلفة التخمينية اسم المناقصةرقم المناقصةت
)دينار(

مبلغ ضمان العطاء 
)دينار(

مبلغ القطع 
)دينار

انشاء خط ناقل للماء مجمع 12021-7-61
316,500,000٩,٤٩5,00075,000العدالة في قضاء الصويرة 

22021-7-62

تجهيز ونصب وتشغيل 
وحدة ماء مجمعة بطاقة 
200 م3/ سا لقرى عبد 

هللا والسراطة مع خط ناقل 
وشبكة ماء في قضاء 

الصويرة 

1,7٤0,٤8٩,00052,21٤,670150,000

32021-7-63
مد خط ناقل من مجمع 

كصيبة الى قرية الذهب مع 
الشبكة في قضاء الصويرة

5٩6,500,00017,8٩5,00075,000

42021-7-6٤
نصب وحدة ماء مجمعة 

سعة 600 م3/سا مع خط 
ناقل في مشروع الصويرة 

المركزي
2,611,35٩,00052,227,180150,000

52021-7-65

عمل خط ناقل مع شبكة ماء 
من مشروع ماء النعمانية 

باتجاه طريق االحرار وقرية 
سيد عيسى في قضاء 

النعمانية 

605,000,00018,150,00075,000

تطوير منطقة السفحة ) 62021/5/5٩
6,73٩,283,0808.830,3٩2,67250000المرحلة األولى (

72021/5/60
مشروع تطوير وتنفذ 

شوارع الحرية المحاذية 
لشارع المثلث في منطقة 
داموك في مدينة الكوت 

5,5٩0,00٤,00055,٩00,0٤0250000

العدد: 10849
التاريخ: 25/ 8/ 2021

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

العدد: 10592
التاريخ: 26/ 8/ 2021

الكلفة التخمينية اسم المناقصةرقم المناقصةت
)دينار(

مدة 
االنجاز 
باأليام

مبلغ ضمان العطاء 
)دينار(

هوية 
التصنيف

مبلغ القطع 
)دينار

127-3-2021

)بناء مدرسة ابتدائية 12 صف + قاعة على القطعة المرقمة 
7785/2 م38 الخاجية K14  و  بناء مدرسة ثانوية 18 
صف + قاعة + مختبرات على القطعة المرقمة 7788/2 
م38 الخاجية K15  و بناء مدرسة ابتدائية 12 صف 

على القطعة المرقمة 61/1 م37 ام هليل K16 في قضاء 
الكوت ( 

خامسة 7٩0,260,513,0005207٤,3,73٩
150,000انشائي

228-3-2021
)بناء مدرسة ابتدائية 12 صف في ساحة مدرسة الشهيد 

سالم يوسف فضالة K11 و   بناء مدرسة ابتدائية 12 صف 
على القطعة المرقمة 225٤/1 م٤6 نصف الدجيلة K12 في 

قضاء الكوت  ( 
سابعة ٩78,700,2٩0,000٤0056,1,8٩٩

150000انشائي

329-3-2021

)بناء مدرسة ابتدائية 18 صف على القطعة المرقمة 
151٩/15 م٤7 نصف الدجيلة الشرقي W1 و  بناء 
مدرسة ابتدائية 12 صف + قاعة على القطعة المرقمة 
1٤32/15 م٤7 نصف الدجيلة الشرقي W2 في ناحية 

واسط      ( 

سادسة 000٤50٤6,36٩,٤80,٤7٤,2,318
150,000انشائي

430-3-2021

)بناء مدرسة ابتدائية 18 صف +قاعة + مختبرات على 
القطعة المرقمة 81/10 م3 نهير وقيراوي BD و  بناء 
مدرسة ابتدائية ٩ صف على القطعة المرقمة 12٩ م35 
طاب كشيش J  و   بناء مدرسة ابتدائية ٩ صف على 

القطعة المرقمة 87/1 م1 الجزمان  ZR في قضاء بدرة 
وناحية جصان (

سادسة 561,300,٩78,065,0005205٩,2
150,000انشائي

532-3-2021
المناقصة )بناء مدرسة ابتدائية 18 صف + قاعة على 
القطعة المرقمة 1010/1 م٩ نهر حيدر M1  و  بناء 

مدرسة ابتدائية 18 صف على القطعة المرقمة 6٤2/3 م٩ 
نهر حيدر M2  في قضاء الموفقية   ( 

سادسة 2,628,067,000٤8052,561,3٤0
150,000انشائي

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

العدد: 10593
التاريخ: 26/ 8/ 2021

الكلفة التخمينية اسم المناقصةرقم المناقصةت
)دينار(

مدة 
االنجاز 
باأليام

مبلغ ضمان 
العطاء )دينار(

هوية 
التصنيف

مبلغ القطع 
)دينار

12021-3-34

)بناء مدرسة ثانوية 18 صف + قاعة + 
مختبرات على القطعة المرقمة 651/13 
الشيدية و اللطالطة AZ2  و بناء مدرسة 

ابتدائية 12 صف + قاعة على القطعة المرقمة 
622/6 م18 عتية AZ3 و  بناء مدرسة 

ابتدائية 12 صف على القطعة المرقمة 10/1 
م31 الشاعورة الغربية D في قضاء العزيزية( 

خامسة 7٩1,220,561,0005207٤,3,73٩
150000انشائي

22021-3-36

)  بناء مدرسة ابتدائية 12 صف + قاعة على 
 S2  القطعة المرقمة 6852/3 م26 الحسينية

و بناء مدرسة ابتدائية ٩ صف على القطعة 
 S4  المرقمة 8٤/31 م31 الطليعة والغنامية
و   بناء مدرسة ابتدائية ٩ صف على القطعة 
 S6  المرقمة 25/٤ م31 الطليعة والغنامية

في قضاء الصويرة( 

سادسة ٩00,٤51,2,372,5٩5,000٤20٤7
150000انشائي

32021-3-37

المناقصة )بناء مدرسة ابتدائية ٩ صف على 
 SH1  القطعة المرقمة 2067/2 م6 الجزيرة
و بناء مدرسة ثانوية 12 صف + مختبرات 
على القطعة المرقمة 2٤07/2 م6 الجزيرة  

SH2  في ناحية الشحيمية     

ثامنة ٤50,615,000٤5055,788,1,85٩
150000انشائي
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التصحر.. حمنة خفية ومشكلة قادمة
           د.سالمة الصالحي

يعد التصحر وزحف الرمال من املشكالت 
التي ب�دأ يعاني منها بلد زراعي ومخزون 
للمياه الجوفية مثل بالدنا، وتعد مشكلة 
خطرية تخص نقاوة الهواء وبرودة الجو 
واعتدال املناخ، وألننا نحوز عىل مساحات 
واس�عة م�ن االرايض الصحراوي�ة، وألن 
انشغال البالد بالحروب والتسليح اضافة 
اىل مش�كلة الفس�اد االداري واملناكف�ات 

الحزبية والطائفية
حالت دون تنمية الب�الد ومواجهة الفقر 
والبطال�ة وإعادة العم�ل بقانون الخدمة 
املدنية وتوجيه الجيش والقوات املس�لحة 
بحمل�ة وطني�ة س�راتيجية يف تش�جري 
الصحراء واستغالل املياه الجوفية الوفرية 
الت�ي تختزنه�ا أرض الس�واد كمخ�زون 
س�راتيجي اليمكن له ان ينضب، ويقول 

العلماء الهن�ود إن االرايض الخرضاء هي 
التي تجذب االمطار الوفرية وتس�اعد عىل 
تكثيف بخ�ار املاء املنبعث م�ن النباتات، 
أي أن قل�ة االمط�ار وانعدامه�ا أحيانا يف 
شتاءات العراق لها صلة وثيقة يف مشكلة 
التصحر، التي بدأ غزوه�ا وزحف رمالها 
عىل املدن واعطاء الهواء زخات من الغبار 
والرمال الناعمة وارتفاع درجات الحرارة 
التي تح�ول النباتات وظالله�ا دون ذلك، 
فه�ذا االرتف�اع غ�ري املس�بوق يف درجات 
الح�رارة املمتد من الفج�ر اىل الفجر، من 
دون أن تك�ون هن�اك لحظة ب�رد تبعثها 
غاب�ات أث�ل أو زيت�ون، وكأن هن�اك نارا 
تس�تعر وتبعث بلهيبها ع�ىل أرض البالد. 
ول�م يكن فق�ط االحتباس الح�راري هو 
الس�بب فقط يضاف اىل ه�ذا أن االحزمة 
الخ�رضاء وكثرة االش�جار الت�ي تمتص 
الس�موم واالنبعاث�ات الس�امة الناتج�ة 

ع�ن مخلف�ات البرش وعوادم الس�يارات، 
الت�ي أصبحت باملاليني، ويف إحدى حمالت 
مقاوم�ة التصحر بعد االحت�الل قام ذوو 
الخربة القليلة باقتالع ش�جريات العاقول 
املقاومة للعطش والحرارة والتي تس�اعد 
ع�ىل تثبي�ت الرب�ة مم�ا جعله�ا تفتعل 
مش�كلة جديدة كان العراق يف غنى عنها، 
فه�ي ال تحتاج للس�قي وتمت�ص اليشء 
اليس�ري من املي�اه الجوفي�ة، ويف تجارب 
ممك�ن  املج�اورة  الصحراوي�ة  ال�دول 
اس�تغالل الطني الناتج من ك�ري االنهار 
يف رش االرايض الصحراوية، السيما نحن 
لدينا الكثري من االنهار والتي تجلب معها 
الطمى والرس�وبيات، التي تفتتها االنهار 
وهي تنج�رف من أعايل الجب�ال، ويمكن 
استغالل آليات الجيش والبلديات يف حملة 
تأريخي�ة بحفر اآلب�ار واس�تخدام طرق 
الري الحديثة بالتنقيط، وزراعة االشجار 

زيت�ون وفس�تق  الخ�رضة م�ن  دائم�ة 
وجاكرن�دا. وتوج�د الكث�ري م�ن فصائل 
االش�جار دائم�ة الخ�رضة الت�ي يمك�ن 
اس�تريادها من الباكستان او الهند لتالئم 
أجواء العراق ومناخه الحار الجاف، الذي 
س�يتحول بفض�ل الغاب�ات الت�ي س�تتم 
زراعتها واعتبارها غابات وطنية اىل مناخ 
معتدل يف الصيف. ولنا يف االمارات العربية 
املتحدة والسعودية ومرص خري مثال عىل 
ذلك، ولنحول شتاء العراق الذي انحرست 
فيه االمطار اىل شتاء ممطر وبارد وصيفه 
ومعتدل وأقل قس�وة.إن مشكلة التصحر 
إذا اهملت وتم الصمت عنها ستجر معها 
مش�كالت كث�رية تؤث�ر حت�ى يف الوضع 
النف�ي لالنس�ان، فتكثر ح�االت التوتر 
واليأس واالنزعاج الذي قد يؤدي حتى اىل 
س�هولة الرشوع يف القتل عكس ما تفعله 
املس�احات الخ�رضاء من ه�دوء وارتياح 

نفي س�يؤدي اىل زي�ادة انتاجي�ة الفرد 
وفرصة لتحسني الوضع النفي البائس، 
ال�ذي خلفته الح�روب والحص�ار واملوت 
املجاني، من هنا يجب أن نستغل القدرات 
العلمي�ة من علماء الزراع�ة وخرباء الري 
والخريج�ني الج�دد، واس�تغالل ق�درات 
الجيش وااليدي العاطلة يف مرشوع طويل 
االم�د، لزراع�ة الغابات الوطني�ة وتثبيت 
الرب�ة التي بدأت بالهج�رة من الصحراء 
اىل امل�دن، فهن�اك آالف الخريج�ني الذين 
من املمكن اس�تثمار طاقاتهم الش�بابية 
يف ه�ذا امل�رشوع العمالق، الذي س�يضم 
تحت لوائه مشاريع جديدة تخدم اقتصاد 
وبيئ�ة البل�د، ومنها مش�اريع الس�ياحة 
والرفيه، إضافة اىل مشاريع اعادة نخيل 
العراق اىل س�ابق مج�ده بحمالت وطنية 
وروح وثابة نبيل�ة، خدمة للبالد وذخرية 
لألجي�ال القادمة، نح�ن بحاجة كبرية اىل 

أي�د امينة توق�ف زح�ف التصحر وجرف 
امل�دن  يف  الخ�رضاء  واالرايض  البس�اتني 
ومقرباته�ا وتخطي�ط املدن والش�وارع 
وتوس�عتها بتخطيط حداثوي، كأي دولة 
أسهمت حكوماتها وشعوبها يف ارتقائها، 
وتقدمه�ا ولن�ا م�ن الث�روة البرشي�ة ما 
يكف�ي علما واقداما ووطنية، وزراعة كل 
مساحة خالية يف ش�وارع املدن. فاالرض 
الخرضاء تضيف االناقة والجمال والراحة 
لع�ني الناظر ويعت�دل الج�و وتطيب من 
خالله�ا النفوس، نناش�د الجه�ات العليا 
ووزارة الزراعة بالبدء جديا وبضمري حي 
يف زراع�ة الصحراء وتحقي�ق حلم ماليني 
العراقي�ني، الذي�ن يراقب�ون ب�الد تزدهر 
بخرضته�ا وه�ي التمتل�ك أي مقوم من 
مقومات الزراعة كالعراق، بل أن مستقبل 
الع�راق هو يف الزراع�ة وتنمية الصحارى 
الجوفي�ة  املي�اه  واس�تغالل  الشاس�عة 

الهائلة، فاملورد الوحيد هو البرول والذي 
س�يتحول يف الس�نني القادمة اىل بضاعة 
رخيص�ة وغ�ري مطلوب�ة بع�د التح�ول 
اىل الغ�از والكهرب�اء والطاق�ة النووي�ة 
والشمس�ية. نحت�اج اىل خ�ربات علم�اء 
العراق لوضع خطة كاملة النقاذ اقتصاد 
وأرض الع�راق وتحوي�ل مج�رى ف�روع 
االنه�ار، املهددة بالتصحر يف كال الحاالت، 
ويمكن استغالل هذه الغابات التي نحلم 
بها يف زراع�ة الفواكه والخ�رض واكتفاء 
الب�الد ذاتي�ا، اضاف�ة اىل هجرة عكس�ية 
ستحدث من املدن اىل هذه الغابات بعد أن 
يع�م خريها وفائدتها، الع�راق بحاجة اىل 
كل الجهود العادته اىل اخرضاره وغاباته 
وجماله ولقبه الجميل أرض السواد. حيث 
تبدو الغابات اىل الناظر اليها، س�وداء من 
شدة اخرضارها »وقل أعملوا وسريى الله 

عملكم واملؤمنون«.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3724/ب2021/1

التاريخ 2021/8/3
اعالن

اىل / املدعى عليه )محمد عاجل كريم( 
اقام املدعي اسامة ناظم فاضل  الدعوى البدائية  املرقمة 

اعاله والتي يطلب فيها الحكم  
 بالزام�ك بتاديت�ك للمدع�ي اع�اله م�ا بذمتك ل�ه مبلغا 
مقداره س�تة مالي�ني دين�ار عراقي عن قرضة حس�نة 
بموج�ب الكمبيالة املرقم�ة 29694 والصادرة من كاتب 
ع�دل النج�ف بتاري�خ 2018/8/30  ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  واشعار مختار 
حي الس�الم / 4 عيل كاظم الحس�ناوي  ل�ذا قررت هذه 
املحكم�ة  تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور يف موعد املرافعة املص�ادف يف يوم 2021/9/8 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/950

التاريخ 2021/8/26
اعالن

اىل املته�م اله�ارب  )ععارف حم�ود صيه�ود مهوس ال 
شمخي(

اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة الج�راء محاكمتك 
ح�ول التهم�ه املس�ندة الي�ك وفق اح�كام امل�ادة 443/
ثالثا وخامس�ا   م�ن قانون العقوب�ات  وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وشعبة الغري 
ملكافحة االجرام  وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح 

يوم 2022/2/27 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطية

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة / 582/ت/2021

التاريخ 2021/8/24
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ املش�خاب العقار تسلس�ل 39/101 
م1  الواقع يف املش�خاب سهام العائد للمدين فوزي احمد 
جواد املحجوز لقاء طلب الدائن اياد فاضل محسن البالغ 
)12,500,000( دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل م�دة ثالثني  يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل

ثائر كناوي حمود
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : مشخاب حي شهيد املحراب
2 � جنسه ونوعه :طابو رصف 

3 � حدوده واوصافه : 5م2 واجهة 20م2 نزال
وصال�ة  غرف�ة  االول  طابق�ني  بي�ت   : مش�تمالته   �  4
واس�تقبال ومطب�خ الطابق االول والطاب�ق الثاني نفس 

مواصفات الطابق االول  
5 � مساحته 100م 2

6 � درجة العمران جيدة
7 � الشاغل : فوزي احمد جواد

8 � القيمة املقدرة سبعون مليون  دينار عراقي
�����������������������������������������������

تنويه
ذكر يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 2427 يف 11 / 8 
/ 2021 حول العقار املرقم 13225 / 3 صدام املشتمالت 
مطب�خ وصحي�ات ويف االعىل صالة وغرفة لكل مش�تمل 
وس�قوفه ش�يلمان خط�أ والصحيح حصته مش�تملني 
مطب�خ وصحي�ات ويف االعىل صالة وغرفة لكل مش�تمل 
وس�قوفه ش�يلمان بأس�م حيدر يحي�ى عبد زي�د وكرار 

يحيى عبد زيد لذا اقتى التنويه .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 1613/ش2021/2

التاريخ: 2021/8/26
اعالن

اىل املدعى عليه / مشتاق طالب عباس
اقامت املدعية )دعاء حس�ن جاب�ر ( الدعوى املرقمة اعاله امام 
ه�ذه املحكمة تطلب فيه�ا النفقة لها والبنته�ا الطفلة فاطمة  
وملجهولي�ة محل اقامت�ك فقد ق�رر تبليغك  اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املواف�ق 2021/9/12 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي 

�����������������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 178/خ/2021
التاريخ 2021/8/26

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ محافظ�ة النجف االرشف العقار تسلس�ل 
1/887 ح�ي الزه�راء  الواق�ع يف النجف / حي الزه�راء  العائد 
للمدين محمد سعيد جعفر وجماعته املحجوز لقاء طلب الدائن 
محمد حس�ني جعفر هادي البالغ )972,000,000(  تس�عمائة 
واثنان وس�بعون مليون دينار عراقي دينار اضافة  اىل الرس�وم 
واملصاري�ف فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ثالثني  يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 1/887 حي الزهراء
2 � جنسه ونوعه : عرصة

3 � حدوده واوصافه : عرصة
4 � مشتمالته : ال يوجد

5 � مساحته 3,34,5 مر مربع 
6 � درجة العمران عرصة  خالية من الشواغل

7 � الشاغل :  ال يوجد
8 � القيمة املقدرة 201,000,000  مائتان وواحد مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد : 506/ب/2018

التاريخ 2021/8/25
اعالن بيع عقار باملزايدة

املدع�ي )الدائن( ص�ادق جعفر عباس وهدى ونهل�ة بنات عبد 
الوهاب عبد الرزاق 

املدعى عليه / )املدين( ورثة جعفر عباس محمود 
تنفي�ذا لق�رار الحكم الصادر م�ن هذه املحكم�ة بالعدد 506/
ب/2018 واملتضم�ن اعالن  املزايدة  الزاله ش�يوع العقار املرقم 
)799/3 م38  الخاجي�ة( وتوزي�ع صايف الثمن بني الرشكاء كل 
حسب سهامه فقد تقرر  االعالن  عن بيعه باملزايدة العلنية خالل 
)30( يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف صحيفتني محليتني 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانونية البالغة 10% م�ن القيمة التقديرية 
للعق�ار بصك معنون اىل )محكمة بداءة الكوت( وس�وف تجري 
املزايدة يف اليوم االخري الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا واذا صادف 
الي�وم االخري عطلة رس�مية فيعترب اليوم الذي يلي�ه من الدوام 
الرس�مي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

االعالن واملزايدة 
مواصفات العقار :

جنسه / بستان
املساحة / 10 دونم و14 اولك و 88م2 ملك رصف 

الش�اغل / 1 � وجود كراج غسيل وتش�حيم االخوين مساحته 
2040 مر مربع وبابعاد 17 مر ×120 مر ( مسيجا ب 

 ويحتوي عىل ثالثة غرف  من البلوك ومس�قفة بالسندويج بنل 
BRC ومجموعة

صحي�ة ورمب�ات ع�دد )2( وبمس�احة قدره�ا 600 مر مربع 
مبلطة باالسمنت

2 � كراج غس�يل وتشحيم العقابي مس�احته 2040 مر مربع 
وبابعاد 17 مر × 120 مر (   مسيجا ب 

BRC ويحتوي عىل ثالثة غرف نوم ومجموعة صحية 
 من السندويج بنل  ورمبات عدد )2( ومساحة قدرها 600 مر 

مربع  مبلطة باالسمنت 
3 � كراج غس�يل وتش�حيم املركز  بمس�احة قدرها  2234 مر 
مرب�ع مس�يج بس�ياج بلوك يحت�وي ع�ىل 3 غرف م�ن البلوك 

ومسقف بالسندويج  بنل ومجموعة صحية ورمبات عدد 3
ومس�احة قدرها 600 مر مربع  مبلطة باالس�منت  ومحل من 

السندويج بنل بمساحة تقدر )100( مر
4 � مساحة قدرها )540( مر مربع وبابعاد 18 مر مربع ×30 

مر مربع مسيجة بالبلوك وتوجد فيها 3 كرفانات 
5 � مس�احة قدرها )5645( ذاهبة اىل الطريق العام الذي يعود 

اىل مديرية بلدية الكوت 
6 � مساحة قدرها )600( مر مربع بابعاد )12 مر ×50 مر( 

مربع مسيجة بالبلوك بارتفاع 2,5مر
7 � مساحة قدرها )800( مر مربع وبابعاد )16 مر ×50 مر( 

مشيد عليها بتلو بارتفاع )1 مر( 
8 � كراج غسيل وتشحيم بدون اسم مساحته )300( مر مربع 

وبابعاد 10 مر ×30مر ( مسيجا ب 
 واالرض مبلط�ة باالس�منت ويحت�وي ع�ىل رمب�ات ع�دد 2 

BRC واملشيدات
تع�ود للرشي�ك رع�د جعف�ر عباس وق�د ت�م تقديره�ا بقيمة 

5,000,000 خمسة ماليني دينار
9 � مس�احة قدره�ا 400 مر مربع وبابع�اد 8 مر ×50 مر ( 

مسيجة ب 
BRC واالرض مبلطة باالسمنت واملشيدات

تع�ود للرشي�ك باس�م محم�د زرزور وقد ت�م تقديره�ا بقيمة 
7,000,000 سبعة ماليني دينار

10 � مس�احة قدره�ا 600 م�ر مرب�ع وبابع�اد 10×60 م�ر  
مس�يجة بالبلوك بارتفاع 2,5 مر تحت�وي عىل ثالثة غرف نوم 
م�ن البلوك وس�قف س�ندويج بنل واملش�يدات تع�ود للرشيكة 

غفران فاضل هوري   
وقد تم تقديرها بقيمة 13,000,000 ثالثة عرش ماليني دينار

11� ق�درت قيم�ة االرض بمبل�غ )2,119,040,000( ملي�اران 
ومائة وتس�عة عرش مليون واربعون الف دينار فقط بعد تقدير 
قيم�ة الدون�م الواح�د ب 200,000,000 مائتان ملي�ون دينار 

فقط 
12 � وبجم�ع قيمة املش�يدات الواردة يف الفق�رات )8و9و10( 
وقيم�ة االرض الواردة يف الفق�رة )11( تصبح القيمة العمومية 
للعقار ارضا ومش�يدات ه�ي 2,144,040,000 ملياران ومائة 

واربعة واربعون الف دينار فقط
القيمة التقديري�ة / )2,144,040,000( ملياران ومائة واربعة 
واربعون  مليون واربعون الف دينار ارضا ومش�يدات بعد تقدير 
قيمة االرض )2,119,040,000( ملياران ومائة  وتس�عة عرش 

مليون واربعون الف دينار 
القايض

مرتى كاظم ال شغيدل
القيمة التقديرية / 3934,000,000 ثالثة مليارات وتس�عمائة 

واربعة وثالثون مليون دينار
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد 3461 / ب2 / 2021
التاريخ / 26 / 8 / 2021

اعالن
اىل / املدعى عليه ) ماهر رحيم نشمي (

اقام املدعي ) س�يف الدين مهند عبد الحافظ ( الدعوى البدائية 
املرقم�ة أع�اله والتي  يطل�ب فيها الحك�م ب¬¬¬¬) عدم نفاذ 
الت�رصف لبيع املعمل املش�يد ع�ىل العقار املرق�م 371 الرهيمه 
( لثب�وت ملجهولي�ة محل إقامة حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مخت�ار حي الق�دس 1 صاحب رهمة الع�اريض  عليه 
قررت هذه املحكم�ة تبليغ اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف  7 / 9 / 2021 وعند عدم حضور او 
ارس�ال من ينوب عنه قانونا س�وف تجري املرافعة بحقه غياباً 

وعلناً وفق األصول .
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4581/ب2021/3

التاريخ 2021/8/26
اىل املدعى عليه / )سالم خلف  معله( 

اق�ام املدعي رضغ�ام حيدر عب�اس الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
اعاله والتي يطلب  فيها الحكم الزامك بتس�جيل املركبة املرقمة 
23356أ نج�ف نوع تويوتا ك�راون موديل 1998 صالون ابيض 
اللون باسم املدعي اعاله ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة س�وق الش�يوخ واشعار 
مخت�ار منطق�ة البو  عويد اني�س محمد رضا جاب�ر لذا قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحضور يف موعد املرافعة املص�ادف يف يوم 2021/9/12 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
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وزارة العدل
مديرية تنفيذ السماوة

العدد / 2019/603
التاريخ 2021/8/10

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الس�ماوة بامل�زاد العلني الس�يارة املرقمة 
4692 قادس�ية نوع مارس�يدس حمل ابو ردي�ن موديل 1967 
العائد للمدين جبار عبد رومي  لقاء طلب الدائن نعيم عبد رومي 
والبالغ عرشون مليون  دينار والسيارة موجودة  يف معرض كرم 
الباري / معارض السيارات  وتجري املزايدة يف املعرض اعاله يف 
الس�اعة الثانية عرش ومدة اعالن ع�رشة ايام تبا املدة من اليوم 
الثاني للنرش بالجرايد الرس�مية والقيمة املقدرة للسيارة اعاله 
تسعة ماليني وخمس�مائة الف دينار  وعىل املشري مستصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة للسيارة 

وان اجور الداللية عىل املشري  
توجد بالسيارة اعاله عوارض 

املنفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض

 1 � البدي مستهلك ومتأكل من الجوانب
2 � التوجد نضيده يف العجلة 

3 � وجود تصليح يف القمارة
4 � استهالك االطارات بالكامل
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء 
محكمة االحوال الشخصية يف الحسينية  

العدد : 842/ش/2020
التاريخ 2021/8/25

اعالن
اىل املدعى عليه  )مهند احمد مخيف(

اقتى حضورك امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاسعة صباح 
ي�وم 2021/9/7 بخصوص دعوى تصديق الطالق املدعية عبري 
حامد اس�ماعيل للمدعى عليه مهند احمد مخيف ويف حالة عدم 
حضورك سوف تتخذ االجراءات القانونية بحقك وحسب االصول 
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر 
تبليغك بصحيفتني  يوميت�ني محليتني ويف حالة عدم االعراض 
عىل القرار خالل عرشة ايام من تاريخ تبليغك بهذا االعالن سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية بحقك وفق االصول
القايض

ضياء ماجد جسور
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 6300/ش2021/2

التاريخ 2021/8/26
اعالن

اىل املدعى عليه / يارس بهاء عبد الوهاب 
اقام�ت املدعية )بنني نعمان يوس�ف ( الدع�وى بالعدد 6300/

ش2021/2 امام هذه املحكمة والتي تطلب فيها نفقة ماضية 
ومستمرة للمدعية ونفقة مستمرة لالوالد كل من )محمد صادق 
ورفيف( وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار حي الصدر 1 / النج�ف  قررت املحكمة تبليغك 
بموض�وع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة القادم املواف�ق يوم 2021/9/12 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4298/ب2021/2

التاريخ 2021/8/26
اعالن

اىل / املدعى عليه ) ماهر رحيم نشمي (
اق�ام املدعي ) قحط�ان عدنان فالح ( الدع�وى البدائية املرقمة 
أع�اله والتي  يطلب فيها الحكم ب¬¬¬¬)تأديتك للمدعي اعاله 
مبلغ�ا مق�داره اربع ع�رش مليون و خمس�مائة ال�ف دينار و 
ه�و الثابت بموج�ب الصك املرق�م 0000022 يف 3 / 6 / 2021 
( لثب�وت ملجهولي�ة محل إقامة حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مختار حي الخزاعل / حي العرب عبد الحس�ني دخيل 
الغ�زايل علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة تبلي�غ اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموعد املرافعة املص�ادف يف  7 / 9 / 2021 
وعند عدم حضور او ارس�ال من ينوب عنه قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقه غياباً وعلناً وفق األصول .
القايض

حربي طارش لفته

وزارة االتصاالت
الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 

القسم القانوين / شعبة العقود
)كتاب اعالن عام( 

اعالن مناقصة عامة )2021/6( ملرشوع انشاء منظومة  حتاسب مركزية وثانوية للتحاسب 
FTTH بخصوص خدمات اهلاتف االريض الضوئي الثابت الـ

يرس الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية احدى تشكيالت وزارة االتصاالت دعوة جميع الرشكات 
املختص�ة العراقية والعربية واالجنبية لتقديم العرض الفني والتجاري البرام عقد للمناقصة رقم 
2021/6 انش�اء منظومة تحاسب مركزية وثانوية للتحاسب بخصوص خدمات الهاتف االريض 
ال� FTTH وحسب املواصفات الفنية والرشوط القانونية املطلوبة وباالمكان الحصول عىل رشوط 
االعالن  وال� RFP عن طريق ارس�ال مخولكم مع كتاب التخويل الرسمي اىل مقر الرشكة الكائن 
يف )بغ�داد � ش�ارع ابو نؤاس � مجاور فن�دق بغداد � مكتب املدير الع�ام � الطابق العارش( لقاء 
مبلغ قدره  )50,000,000( خمسون  مليون دينار عراقي ال غري وغري قابلة للرد  تقبل العطاءات 
لغاي�ة الس�اعة الثانية عرش )12 ظهرا( م�ن يوم )االثنني( املص�ادف )2021/9/27( والذي هو 
نفس يوم فتح العطاءات عىل ان يرفق معها مبلغ التامينات االولية للمشاركة يف املناقصة البالغة 
)1,000,000,000( ملي�ار دين�ار ال غري وغري عىل ش�كل خطاب ضمان او ص�ك مصدق عىل ان 
يك�ون صادر  من مرصف معتمد يف العراق وت�ودع يف صندوق العطاءات الخاص بالرشكة العامة 
لالتص�االت واملعلوماتي�ة الكائن يف مق�ر الرشكة � الطابق االريض � االس�تعالمات وعىل ان تقدم 
العط�اءات داخل ظرف مغلق مكتوب عليه اس�م املناقصة مع ذكر اس�م الرشكة والرقم الخاص 
بالرشكة والعنوان الكامل وبيان املوقع االلكروني يف وثائق العطاء واسم  ورقم الربيد االلكروني 
للش�خص املخول عن متابعة االستفس�ارات التي تخص العطاء مع مراعاة تقديم العرض الفني 
والتج�اري كال عىل حدة وتق�وم الرشكة املتقدمة بتوقي�ع وختم اوراق العط�اء كافة مع تحديد 
نفاذي�ة العطاء ب)90( يوم من تاريخ غلق املناقصة وس�يهمل العطاء غري املس�تويف للمتطلبات 

الفنية والرشوط القانونية املطلوبة   وملزيد من املعلومات 
االتصال عىل ارقام الهواتف )07600017078( , ) 07600017122( او الربيد االلكروني 

E-mail: legal_itpc@yahoo.com
www.itpc.gov.iq
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بعثة منتخبنا الوطني تغادرنا إىل كوريا اجلنوبية
             المستقبل العراقي/ متابعة

من املؤمل ان تغادرنا ظهر السبت، 
لك�رة  الوطن�ي  منتخبن�ا  بعث�ة 
العاصم�ة  إىل  طريقه�ا  يف  الق�دم 
س�يئول ملواجهة املنتخ�ب الكوري 
املقب�ل،  الخمي�س  الجنوب�ي ي�وم 
ضمن التصفيات الحاسمة املؤهلة 
ملونديال قطر  2022 ومن ثم السفر 
اىل الدوحة ملقابلة ايران يف الس�ابع 

من الشهر نفسه .
وق�د أج�رى الالعبون ام�س االول 
املسحات الخاصة بفريوس  كورونا 
يف مق�ر االتحاد املركزي لكرة القدم 
بالتع�اون م�ع وزارة الصحة التي 

أرس�لت فريق�اً طبياً له�ذا الصدد، بينما س�ينضم 
الالعبون املحرتف�ون بالبعثة مبارشة عقب وصول 
الفري�ق اىل كوري�ا الجنوبي�ة بعد تأمني تأش�ريات 

السفر التي تجيز لهم دخول البلد االسيوي  .
وقد خصص�ت رشكة الخط�وط الجوي�ة العراقية 
طائ�رة لنقل أعض�اء الوف�د يف رحلة مب�ارشة من 

دون توق�ف  وم�ن املرج�ح له�ا ان تس�تغرق 12 
ساعة للتقليل من خطورة االختالط مع املسافرين 
واالصابة بالداء املس�تجد حديثاً كوفيد- 19، يف ظل 
األج�واء الس�ائدة يف مطارات العال�م وتفاديا لعدم 

انتظام الرحالت وساعات االنتظار املرهقة.
ه�ذا وضمت بعث�ة املنتخب 25 العب�ا  هم كل من« 
فه�د طالب وأحمد باس�ل ومحمد صالح لحراس�ة 

املرمى، وأحم�د إبراهيم وعيل فائز 
وس�عد ناط�ق وميثم جب�ار وكرار 
ورضغ�ام  عدن�ان  وع�يل  عام�ر 
إس�ماعيل وعالء مه�اوي وفرانس 
وأمج�د  الدف�اع،  لخ�ط  بط�رس 
عط�وان وصف�اء ه�ادي وس�جاد 
جاس�م وبش�ار رس�ن و ش�ريكو 
كريم وهمام طارق ومحمد قاس�م 
وجاس�تني م�ريام وأم�ري العماري 
وإبراهي�م باي�ش لخ�ط الوس�ط، 
وعالء عبد الزهرة ومهند عيل وأيمن 

حسني لخط الهجوم«.
وكان منتخبن�ا الوطني ق�د انتظم 
يف معس�كرين خارجي�ني اقيم�ا يف 
منتج�ع ماربيا االس�باني ومجمع 
أرجيي�س يف مدينة قيرصي الرتكية مطلع الش�هر 
والبدني�ة  الخططي�ة  الح�ايل، ضم�ن تحضريات�ه 
لتصفيات كأس العالم املقبلة 2022، بمعية الطاقم 
الهولن�دي املؤلف من دي�ك ادف�وكات وكورنيليس 
ب�وت وزيليكو بيرتوفيت�ش وفالديم�ري كرونيتش 

مدرباً للياقة.

الدويل عالء عباس العبًا للصقور
             المستقبل العراقي/ متابعة

اكمَل ن�ادي القوة الجوية اج�راءات التعاقد 
مع املهاجم الدويل عالء عباس ليمثل الصقور 

بشكل رسمي يف املوسم الكروي املقبل.
وق�ال مدير املكتب االعالمي يف نادي الجوية: 
ان فريقه ضم بش�كل رسمي العب منتخبنا 
الوطن�ي واملحرتف يف ال�دوري الربتغايل عالء 
عب�اس بصفق�ة تمت�د ملوس�م واح�د قابل 

للتمديد.
واض�اف ع�الء محم�د ان عب�اس س�يكون 
اضافة كبرية لكرة االزرق يف بطولتي الدوري 
والكأس محليا ومسابقة ابطال اسيا لالندية 
قاري�ا، نظ�را لتجاربه الس�ابقة واالمكانات 
الفنية التي يمتاز بها املهاجم الدويل، ليكون 
خ�ري خل�ف أليمن حس�ني ال�ذي انتق�ل اىل 

صفوف ام صالل القطري.
واش�ار اىل ان فريقه بصدد التعاقد مع العب 
مح�رتف يف خط الهجوم واألق�رب حتى االن 

االردني يزن النعيمات.
وعن تس�مية امل�درب احمد خل�ف عىل رأس 

الجهاز الفني للصقور ذكر ان االدارة اختارت 
االخ�ري من ب�ني قائمة كب�رية م�ن املدربني 
املحليني واألجان�ب، وتعول عليه كثريا، بغية 
قي�ادة الفريق لتحقيق النتائ�ج الجيدة التي 
تسهم يف الحفاظ عىل  لقبي الدوري والكأس 

واملنافسة بقوة يف البطولة االسيوية.
وب�ني ان املالك املس�اعد يتألف م�ن  صادق 
سعدون وجاسم غالم ومدرب حراس املرمى 

هاشم خميس.وبشأن جاهزية فريقه ملالقاة 
ال�زوراء يف كأس الس�وبر اوض�ح محمد، ان 
الجوية يواصل تحضرياته يف ملعبه استعدادا 
لخوض اللق�اء املقب�ل الذي س�يكون بوابة 
لتك�رار النجاحات املحلية، الفتا اىل ان العبي 
االزرق يبحثون عن تحقيق الثالثية وسيكون 
هدفهم الظفر بلقب جديد ليضاف اىل خزائن 

النادي العريق.

اخلطر حياوط هازارد 
يف ريال مدريد

إيفرتون يصدم باريس 
سان جريمان

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن قلق يحيط باستمرارية 
مش�اركة البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد بشكل 

أسايس مع الفريق.
ويعتمد اإليطايل كارلو أنش�يلوتي، املدير الفني للمرينجي، 
عىل ه�ازارد منذ بداية املوس�م، وتحدي�ًدا يف أول مباراتني 

بالليجا أمام أالفيس وليفانتي.
وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن مشاركة هازارد 
بشكل أس�ايس غري مضمونة، مع اقرتاب الفرنيس كيليان 
مبابي، نجم باريس سان جريمان، من االنتقال للمرينجي.
ويج�ري ريال مدري�د حالًيا مفاوضات مع باريس س�ان 
جريمان، بش�أن الحصول عىل خدم�ات مبابي، قبل نهاية 

املريكاتو الصيفي الجاري.
وأوضحت الصحيفة، أن هازارد لم ينجح يف إثبات جدارته 
بقيادة هجوم ريال مدريد يف أول جولتني، رغم مش�اركته 
بش�كل أس�ايس، ول�م يس�اهم يف أي ه�دف م�ن األهداف 

السبعة التي سجلها فريقه.
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن الربازييل فينيسيوس جونيور، 
والذي ش�ارك بدياًل يف كلتا الجولتني، سجل 3 أهداف، رغم 

مشاركته ملدة 75 دقيقة فقط.
وأضافت »هازارد سيدخل مباراة فريقه أمام ريال بيتيس، 
اليوم الس�بت، وه�و مطالب بإثب�ات أحقيته باملش�اركة 

أساسًيا يف تشكيل فريقه«.

مجال عيل يكشف تفاصيل معسكر أمانة بغداد

نفط الوسط يعسكر يف السليامنية

              المستقبل العراقي/ متابعة

دخل فريق أمانة بغداد، يف معسكر تدريبي 
بمدين�ة أربي�ل ش�مال الع�راق، تحضريا 

للدوري املمتاز.
وق�ال جمال عيل م�درب أمان�ة بغداد، يف 
ترصيحات: »الفريق دخل فعليا باملعسكر 

التدريبي اليوم ويستمر ملدة أسبوعني«.
وأردف: »سيش�هد املعسكر أربع مباريات 
لتحض�ري  مكثف�ة  وتدريب�ات  تجريبي�ة 

الفريق بشكل مثايل للموسم املقبل«.
وزاد: »املباري�ات س�تكون أم�ام كل م�ن 
الرشط�ة الذي يعس�كر هو األخ�ر هناك 

واربيل ونفط ميسان زاخو«.
وأكد: »املباريات التجريبية ستكش�ف لنا 
مدى جاهزية الفريق ومس�توى الالعبني 

ومدى تقبلهم الجرعات التدريبية«.
وواصل: »أمانة بغ�داد عازم عىل الحفاظ 
ع�ىل الص�ورة الطيبة ل�ه والتي رس�مها 
خالل املواسم املاضية ليكون دائما بالثلث 

األول يف الئحة الرتتيب«.
وأتم مدرب أمانة بغ�داد: »نأمل أن يكون 
موسمنا مميز بعد التعاقدات التي أبرمها 
أمن�ة  إدارة ن�ادي  أن  إىل  الفريق«.يش�ار 
بغ�داد وضعت ثقتها بامل�درب جمال عيل 

خلفا للمدرب السابق عصام حمد.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يعس�كر فريق نفط الوس�ط يف مدينة السليمانية شمال 
العراق، تحضريا النطالق منافسات الدوري املمتاز.

وقال مدير الفريق نبيل عباس، يف ترصيحات، إن الفريق 
انهى تعاقداته باس�تثناء العب محرتف سيضاف الحقا، 

والع�ب محيل س�يعلن عن التعاقد معه بش�كل رس�مي، 
خالل اليومني املقبلني.

وأوضح أن املعسكر سيقام يف مدينة السليمانية، انطالقا 
من يوم غد األحد، حيث سيستمر ملدة 12 يوما، ويتضمن 
3 أو 4 مباريات تجريبية، الفتا إىل أن املعس�كر س�يكون 
فرصة حقيقية للفريق، لزيادة االنس�جام قبل الدخول يف 

منافسات الدوري.
س�يلتحقون  املحرتف�ني  الالعب�ني  أن  عب�اس  وأض�اف 
بالفريق، خالل األسبوع الحايل، حيث تم إصدار التأشرية 
لكل من املغربي عم�ر املنصوري والعاجي فلورنت ديدر، 
وهناك تواصل مع السوري خالد الكردغيل، إلنهاء مسألة 

ة  ش�ري الدخول.تأ

إيمري حيلم بفك عقدة سيميوين
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تعد فياريال ملواجه�ة أتلتيكو مدريد يف الجول�ة الثالثة 
من الدوري اإلس�باني غدا، وس�تكون املباراة بمثابة اختبار 
لفريق »الغواصات الصف�راء« ومديره الفني أوناي إيمري، 
ال�ذي لم ينج�ح يف الفوز عىل األرجنتيني دييجو س�يميوني 

مدرب أتلتيكو يف 10 مواجهات سابقة يف الليجا.

وتواجه املدربان يف 10 مباريات سابقة، انتهت 5 منها بفوز 
»الروخيبالنك�وس« بينما كان التع�ادل هو نتيجة املباريات 
املتبقية، وهي النتيجة التي قد ال تناس�ب فياريال يف الفرتة 
الحالية، بعد أن تعادل يف أول جولتني من املنافسات املحلية، 

ويسعى للعودة إىل طريق االنتصارات يف أقرب فرصة.
وبدأت املواجهات بني س�يميوني وإيمري يف موسم 2011-
2012، عندم�ا كان األخ�ري يتوىل قي�ادة فالنس�يا، وانتهى 

اللق�اء وقتها بالتعادل الس�لبي، قبل أن يتنقل بعدها مدرب 
»الغواصات الصفراء« بني عدة أندية بينها إشبيلية وآرسنال 

وباريس سان جريمان الفرنيس وسبارتاك موسكو.
أم�ا آخ�ر مواجهة ب�ني املدرب�ني ف�كان الفوز م�ن نصيب 
سيميوني وأتلتيكو مدريد يف معقل فياريال بهدفني نظيفني، 
أحرزهما وقتها النجم الربتغايل الشاب جواو فيلكس والعب 

الوسط ألفونسو بيدرازا بالخطأ يف مرماه.

يش�ار إىل أن أتلتيكو مدريد قد حصد الرصيد الكامل من أول 
جولت�ني يف ال�دوري ليحتل املرك�ز الرابع بع�د بداية الجولة 
الثالثة وتعادل فالنس�يا وريال مايوركا وتصدرهما الجدول 
بس�بع نق�اط، أما فياري�ال فاكتف�ى بحص�د نقطتني من 

تعادلني يف بداية متعثرة للبطولة املحلية.

إنرت يصل التفاق طويل مع الوتارو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقرير صحف�ي إيطايل، ب�أن إنرت ميالن 
توصل التفاق مع مهاجمه األرجنتيني الوتارو 

مارتينيز، من أجل تجديد عقده.
وينته�ي عقد الوتارو الحايل مع إنرت، يف صيف 
2023، إال أن النريات�زوري يرغ�ب يف اإلبق�اء 

عليه ملدة أطول، خاصة بع�د رحيل البلجيكي 
روميلو لوكاكو.

وبحس�ب صحيفة »كوريريي ديلو س�بورت« 
اإليطالية، فإن الوتارو سيجدد عقده مع إنرت 

ملدة 4 أو 5 مواسم مقبلة.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن الوتارو س�يتقاىض 
راتًبا س�نوًيا قيمت�ه 6 ماليني يورو، باإلضافة 

إىل املكافآت.
وانضم الوتارو إىل إنرت ميالن، عام 
2018، قادًم�ا من راس�ينج كلوب 

األرجنتيني، مقابل 25 مليون يورو.
وارتبط اسم الوتارو بالعديد من األندية 

منذ الصيف املايض، وتحديًدا برشلونة وريال 
مدريد وأتلتيكو مدريد وتوتنهام.

كومان: أريد مبايب يف برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د املدي�ر الفن�ي لربش�لونة، رونالد 
كومان، أن عدم قدرة الفريق الكتالوني 
ع�ىل منافس�ة أندي�ة كربى أخ�رى يف 

املريكاتو الصيفي، أمر محبط.
التقديم�ي  املؤتم�ر  يف  وق�ال كوم�ان 
نك�ون  أن  »يج�ب  خيت�ايف  ملواجه�ة 
واقعي�ني ع�ىل املس�توى االقتص�ادي. 
البارس�ا ال يس�تطيع منافس�ة أندي�ة 
أخرى كربى مثل سان جريمان وقطبي 

مانشسرت«.
وأضاف »هك�ذا هو الوض�ع حاليا. يجب 
تقب�ل هذا األمر والعمل من أجل تحس�ني 

أنفسنا«، متوقًعا استمرار األزمة.
وتاب�ع »إذا كان ري�ال مدريد لدي�ه املال، 
فليتعاق�د م�ع مباب�ي. إن�ه م�ن أفض�ل 
الالعبني يف العال�م. أنا أيًضا أريد مبابي يف 

فريقي«.
وح�ذر كوم�ان من أن�ه »لم يتبق س�وى 
أيام قليلة قب�ل أن يتمكن الالعبون الذين 
يرغب�ون يف اللع�ب، من املغ�ادرة. إذا كان 

هناك العب�ون يريدون اللعب لصالح فرق 
أخرى، فعليهم بذل جهد أيًضا«

ورًدا ع�ىل س�ؤاله حول أومتيت�ي، أوضح 
كومان أن البارس�ا يعرف من يرغب ومن 
ال يري�د مواصلة العم�ل معهم«، لكنه أكد 

احرتامه »لالعبني الذين لديهم عقد«.
وقال بش�أن زيادة عدد الالعبني بالفريق، 
»إذا اس�تعدنا جمي�ع الالعب�ني يف ه�ذه 

اللحظة، سيكون لدينا 31 أو 32 العبا«.
وأت�م »ه�ذا مس�تحيل. كي�ف س�يتعامل 
امل�درب م�ع 32 العب�ا؟ لقد قم�ت بدورة 

إعداد املدرب، ولكن ليس مع 32 العبا«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه ن�ادي إيفرت�ون اإلنجلي�زي، مفاج�أة صادمة 
لباري�س س�ان جريم�ان الفرن�يس، بش�أن الربازييل 

ريتشارليسون مهاجم التوفيز.
ض�م  يس�تهدف  جريم�ان  س�ان  باري�س  وكان 
ريتشارليس�ون، لتعوي�ض الرحيل املحتم�ل ملهاجمه 

الفرنيس كيليان مبابي، لريال مدريد هذا الصيف.
لكن اإلس�باني رافائيل بينيتيز، املدير الفني إليفرتون، 
ع�ن  يرح�ل  ل�ن  ريتشارليس�ون  الربازي�يل  أن  أك�د 

»جوديسون بارك« هذا الصيف.
وقال بينيتيز يف ترصيحات نقلتها صحيفة »الجارديان« 
الربيطانية: »أؤكد لكم أنه )ريتشارليس�ون( مس�تمر 
م�ع إيفرت�ون، بنس�بة 99.99% ه�و ب�اٍق معن�ا هذا 

املوسم«.
وخت�م رافائيل بينيتيز: »لقد تحدثت معه وهو س�عيد 
معنا يف إيفرتون، ويرغب يف االس�تمرار خالل املوس�م 

الجديد، وال نعرف ما سيحدث بعد ذلك«.
ويعترب ريتشارليسون من الالعبني املؤثرين يف صفوف 
إيفرتون، وساهم يف فوز بالده بذهبية أوملبياد طوكيو 
2020، كما فاز مع املنتخب الربازييل األول بلقب كوبا 

أمريكا 2019.

نادي الرشطة يعسكر يف أربيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

دخ�َل فريق نادي الرشطة بكرة القدم، معس�كرا تدريبيا داخليا يف 
أربيل يس�تمر ملدة )10( أيام تحضرياً ملباريات الدوري املمتاز التي 

ستنطلق يف العرشين من الشهر املقبل.
وس�يتخلُل املعس�كر ع�دد م�ن املباري�ات التجريبية أم�ام أندية 
الدوري املمتاز التي تعس�كر هناك للغرض نفس�ه. ومن املؤمل أن 
يصل امل�الك التدريبي للفريق، املكون م�ن املدرب املرصي )مؤمن 
س�ليمان( ومدرب حراس املرمى واملحلل الفني، اىل أربيل منتصف 

األسبوع الحايل لإلرشاف رسمياً عىل تدريبات الفريق.
عىل صعي�د متصل قدَم رئيُس الهيئ�ة االدارية لنادي الرشطة، 
اللواء حسن خماط، اعتذاره من العمل رئيساً للنادي النشغاله 
بأعماله الوظيفية التي تتطلب تفرغا نظراً لحساسيتها.وقاَل 
خماط: إن اعتذاري عن عدم االس�تمرار رئيًس�ا جاء بس�بب 
انشغايل الكبري بمهام عميل مديراً عاماً للجنائية والحركات يف 
وزارة الداخلي�ة، ولم أجد الوقت الكايف يف التفرغ إلدارة املهام 
املنوطة بي يف النادي، لذلك قررت فس�ح املجال واالس�تمرار 

بعميل بصفة عضو إدارة، ومن الله التوفيق.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بوكيتينو: لست سعيدًا بسبب هذه املشكلة
            المستقبل العراقي/ متابعة

أق�ر ماوريس�يو بوكيتين�و، م�درب باري�س 
س�ان جريمان، بأن فريقه يعاني من مشكلة 
دفاعية قبل مواجهة ريمس، األحد، يف الجولة 

الرابعة من الدوري الفرنيس.
 :»PSG TV« ورصح بوكيتين�و عرب قناة ناديه
»م�ن الجي�د أن يك�ون لدين�ا أكثر م�ن العب 
يس�جل األه�داف، لكن ألنن�ا نعمل ونس�عى 
للكم�ال وإتقان كل يشء، فأنا لس�ت س�عيدا 
رغ�م الفوز يف أول 3 مباريات، ألننا اس�تقبلنا 

ع�ددا كبريا من األهداف.. لذا نتطلع لتحس�ني 
األداء الدفاعي«.

وع�ن مب�اراة ريمس، ال�ذي فش�ل يف تحقيق 
أي ف�وز ه�ذا املوس�م حت�ى اآلن، رد امل�درب 
األرجنتيني: »ستكون مباراة صعبة، أي فريق 

يواجهنا تكون لديه حوافز قوية«.
وأضاف: »ريم�س فريق منظ�م، يجيد اللعب 
بأكث�ر من طريق�ة خ�الل املب�اراة الواحدة.. 
لقد لعب�وا بثالث خطط مختلف�ة يف أول ثالث 
ج�والت، وال�دوري الفرنيس ق�وي وتنافيس، 
وه�و ما يبدو يف الصعوبة الت�ي نجدها للفوز 

يف كل مباراة«.
وبخصوص فريق�ه، قال بوكيتين�و: »أحاول 
يف كل مب�اراة تجربة خط�ط مختلفة، والدفع 
تدريجيا ببع�ض الالعبني.. لك�ن ال ننىس أننا 
مطالب�ون بالف�وز دائم�ا، لذا ال ب�د أن يكون 

الفريق بأكمله يف أفضل جاهزية بدنية«.
أول  يف  انتص�ارات   3 حققن�ا  »لق�د  وأردف: 
3 ج�والت، إنها خط�وة مهمة.. لكن نس�عى 
تدريجيا ألن يكون جمي�ع الالعبني عىل نفس 
مس�توى الجاهزي�ة، وقته�ا س�نختار أفضل 

تشكيلة ممكنة لكل مباراة«.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

ليال »امليدان« احلزينةشكرًا ناظم حكمت

جالل حسنعلّي جّبار عطّية

بعض الناس حني تلتقيه ـ ولو بشكٍل عابٍر ـ ينقل إليك تفكريه السلبي، 
وأفـكاره السـود مبارشًة، وحـني يغادر املـكان يورثك الضيق الشـديد، 
واألىس، والهـم، والغـم ألنَّ له مهارًة جيـدًة يف تعكري األجـواء، وتجميع 

الغيوم والهموم! 
وتـروح تبحـث يف بطـون الكتب لعلـك تجد تفسـرياً لسـلوك مثل هذه 

الشخصيات املحِبطة واملُحبَطة. 
إنَّ معرفة أسـباب هذه الحالة ال تحل املشـكلة، وال تجدي النصائح مثل 

قولهم: )أنظر إىل نصف الكأس املآلن(. 
قرأت شـيئاً من حياة الشـاعر الرتكي الكبري ناظم حكمـت فوجدُت أنَّه 
برغم كل سنوات القهر وسـلب الحرية، واالبتعاد القرسي عن الوطن إال 

أنه كان متفائالً، ويبث التفاؤل يف قصائده.
يقول يف أشهر قصائده:

)أجمـل البحار.. هو ذلك الذي لم نذهب إليه بعد..  وأجمل األطفال..  من 
لـم يكرب بعد..  وأجمل أيامنا.. لم نعشـها بعد.. وأجمـل ما أود أن أقوله 

لك.. لم أقله بعد(..
عندمـا يقرأ املرء مثل هذا الشـعر أول مرٍة يظـن أن قائله يعيش يف جنٍة 
أرضيـٍة، وال يدري أنَّ الذي كتبه عانى من السـجن الطويل بسـبب آرائه 

اليسارية أكثر من خمس عرشة سنة.
ولد الشاعر ناظم حكمت يف سالونيك رشق اليونان سنة ١٩٠٢.

انتقـل هـو وصديقه )فاال نـور الديـن( إىل أنقرة عـام ١٩٢١، وعمال يف 
التعليم يف مدينة بولو الرتكية الواقعة بني إسطنبول وأنقرة.

سـافر ناظم حكمت وصديقه إىل موسكو، والتحقا بالجامعة الشيوعية 
للعمال الرشقيني، وتعلما الشعر الحر، وأنهى الجامعة سنة ١٩٢٤.

ويف عام ١٩٢٨، نرش كتابه األول )األغنية الشـعبية لعاشـقي الشـمس( 
يف باكو، ثمَّ عاد يف العام نفسـه إىل بلده فقبض عليه ونفي إىل أنقرة، ثمَّ 

أُطلق رساحه بعد فرتة قصرية.
يف عام ١٩٣٣ُحكم عليه بالسجن ٥ سنوات، ثمَّ أُفرج عنه.

يف سنة ١٩٣٦، أُلقي القبض عليه بتهمة تحريض الطالب عىل السلطات، 
وُحكم عليه بالسجن ١٥ سنة، ثم أحرض إىل سجن إسطنبول وحكم عليه 

بالسجن ٢٠ عاما أخرى يف املحكمة العسكرية.
يكتب عن تجربة سجنه:

)لقـد أدركونـا.. فنحن، االثنان، يف السـجن.. أنا داخل الجـدران،.. وأنت 
خارجهـا... ولكـن مـا هو أسـوأ مـن ذلـك.. هـو أن نحمل السـجن يف 

نفوسنا(.
يف عـام ١٩٥٠ أرضب عـن الطعـام فُنقل إىل مستشـفى جراح باشـا يف 
إسطنبول بسبب تدهور وضعه الصحي.غادر ناظم حكمت السجن سنة 
١٩٥٠ مسـتفيداً من قانون العفو، وألنَّه ُمراقب اضطر إىل السفر فوصل 

إىل موسكو عام ١٩٥١ عرب بلغاريا ورومانيا عن طريق البحر األسود.

مرة، كان عبد اللطيف الراشـد يقف بيني وبني املرتجم حسـني حسن يف 
شـارع الرشيد من بداية شـارع املتنبي خلف مطعم كص »أم كلثوم« يف 
صيف تموز ساخن من عام ٢٠٠٣، وحدث ان دبابة أمريكية دخلت شارع 
الرشـيد من جهة تمثال الرصايف، وفوق برجها ضابط  يلقي التحية عىل 
املارة، وحني اقرتبْت الدبابة من مكان وقوفنا رفع الضابط يديه للسالم، 
فمـا كان من عبد اللطيف إال أن يرد التحية، فنظرنا أنا واملرتجم حسـني 
حسـن اليه بغضب، كأننا نريد ان نفرتسه بنظرات استنكار وامتعاض، 
فـرد عبـد اللطيف بـربود وعفويـة قائالً: لـم أصافح األعـداء، أنه خطأ 

الرومان، بس خويه تره السـالم لله.  
تعرفت عىل الشاعر عبد اللطيف الراشد حني كنت بائعا للكتب عىل رصيف 
شـارع املتنبي قبالة مقهى الشابندر أيام الحصار عام ١٩٩٨، وكان عبد 
اللطيف يجلب معه مجموعة من الكتب املتنوعة والرخيصة ويرميها فوق 
كتبي، ويقول: سـأذهب اىل ماما أم حيدر لكي أسـتلم ثمن الفطور، ولم 
أكـن أعرف وقتها أن ماما أم حيدر هـي الكاتبة والصحفية عالية طالب 
التـي كانت تدرك حجـم معاناته وجوعـه. فتعطيه ثمـن الفطور، حني 
كان الوضـع االقتصادي صعبـا للغاية، وهذه معانـاة عامة تكابد فيها 
األكثرية يف ضائقة مالية يؤطرها العوز والفقر، فثمن لفة فالفل بائسة 
واستكان شاي معادلة قاسـية يف التكافل بني األصدقاء وتحديدا األدباء 
منهم، وكان عبد اللطيف الراشـد يزدري من كل يشء وال يهتم ألي يشء، 
إال أنه كان يعتني أيما اعتناء بخط كتاباته الصحفية وأشـعاره ويرسم 
الحروف عىل الورق بشـكل جميل للغاية كأنها لوحات مرسـومة بعناية 
فائقـة. كنت ألتقي به بال موعد يف فندق رائد الذي يقع يف منطقة امليدان 
محلة الباروديـة خلف مرصف الرافدين جوار باعـة بطاقات اليانصيب 
ومحـالت بيع الخمـور يف منتصف دربونة يواجههـا مقهى صغرية يبيع 
أفضل شـاي بالعالم يخدره عىل الفحم، وأكثر املرتشـفني لهذا الشـاي 
املذهـل يرشبـون أكثر من اسـتكان وبعضهم يطلب مـن الجايجي ان ال 

يغسل االستكان للمرة الثانية لكي يبقى نفس املذاق.
يف يـوم حزين حكي يلّ عبد اللطيف عن ما يشـعر بـه من أعراض املرض 
الذي اسـتفحل عليه وجعل حياته ال تطاق، وطلب مني أن أذهب معه اىل 
طبيب جراح لكـي يخلصه من معاناته، وأنه ال يملك املال الكايف لفحص 
الطبيب، لكن دبر املبلغ، وأخربه الطبيب برضورة اإلرساع بإجراء عملية 
جراحية مسـتعجلة، وعىل أثرها دخل مستشفى الحيدري »زايد« حاليا، 

لكنه لم يجري العملية.
ويف تلك الفرتة انتقل عبد اللطيف اىل فندق أكثر بؤسا بجانب الحيدرخانه 
قبالة فندق الشـمال، فكنت أزوره مع الراحل الشـاعر سليم السامرائي 
الـذي كان يتحدث معه بالتخلص من حياة الفنـادق والذهاب اىل عائلته 
يف قضـاء املحموديـة، لكن الراشـد لم يكرتث للحديث ألنه يعشـق بغداد 
ويعتربها ملهمته ورس عشـقه، وال يفارق اتحاد األدباء والكتاب مسـاء 

كل يوم، لذا يعترب لحظات وجوده يف االتحاد خالص مؤقت من الوجع.
ولـم أذكـر يوما أن عبد اللطيـف كان عدوانياً من أجـل غرض يسء رغم 
مشاكسـاته الكثرية وخطبه الرنانة، دائما كان باسـماً ويحاول أن ينال 
رضـا الجميع عىل الرغم من سـكره الذي يصـل اىل الثمالة، لذلك حظي 
بمحبـة خاصة عند األدبـاء واألصدقـاء حتى صار البعـض يطلق عليه 
صفـة الحمامة، وتكرب هذه الصفة اىل الحميمية بينه واألصدقاء، فكان 
يصغي بهدوء ويضحك بصوت عال حني يصفه املرحوم سليم السامرائي 

بقوله: يا عبد اللطيف الراشد، أنت ال لطيف وال راشد.!؟
مـرة قلت له: يا لطيف أشـعارك جميلة عليك أن تجمعهـا يف ديوان ألنك 
تمتلك مملكة شعرية جميلة ومدهشة، وقدرة رائعة عىل الوصف ونسج 
الصور، فقال: أمنيتي أن أصدر ديوانا شعريا، ولكن الناقد الدكتور حسني 
رسمك حسن ال يقتنع بأشعاري.! قلت له: ربما يأتي يوم ويقتنع الدكتور 
حسني رسمك بشعرك، والرجل ال يكره أحداً، لكنك تعكر صفوه بملحتك 
الزائدة عن الحدود، لذلك ال يقتنع بشـعرك الن مواصفات الشاعر بذهنه 
ال تتصورها. ضحك ملء شـدقيه وقال: عندي ديوان شـعر بعنوان نزق 
سـوف أصدره قريبا وأهدي النسخة األوىل منه اىل دكتور حسني رسمك. 
وبالفعـل طبع مخطوطـة نزق بطريقة االستنسـاخ، وبعدد محدود من 

النسخ نتيجة لتكاليف الطبع آنذاك، ووزعها عىل كثري من املقربني له.
كانـت أمنية عبد اللطيـف أن يعيش حياة جديدة بعد ان تعرف عىل امرأة 
طرحـْت عليـه فكـرة الـزواج وكان هائما بهـا ويحكي عن مشـاعرها 
وحنانهـا ويكتب لها رسـائل وقصائد لكنه لم يكمل املشـوار الن حياته 

عبارة عن مفارقات وعوز ومعاناة واحباطات قاسية.
ويف أخـر لقـاء معه يف شـارع املتنبي وجدتـه مهموما وحزينـاً ويميش 
بخطـى ثقيلـة ويتجعد عىل وجهـه هدوء ييشء اىل صمـت ثقيل، صمت 
مـيء بالرصاخ واالحتجـاج عىل حقيقة مرة، وهذه آخـر مرة أرى فيها 
عبد اللطيف الراشد، وأخفي دمعة كبرية بال وداع عىل رحيله الذي صادف 
تعطيـل كافة الصحف ولـم ينرش خرب وفاته حينها إال بعـد أيام، يف ذلك 

اليوم الحزين الذي   صادف ١٢/١٥/ ٢٠٠٥.

رشاكة إلطالق منصة للرياضات اإللكرتونية تعتمد عىل شبكة اتصاالت وانرتنت رسيع
املستقبل العراقي / خاص 

قاعةاعـدت  يف  نظـم  كبـري  حـدث  يف   
خصیصـاً لهذا الحـدث يف بغداد و وسـط 
عشـاق  مـن   ٢٥٠ ممیزة،حـرض  اجـواء 
توقيـع  اإللکرتونیـة  واأللعـاب  البـث 
اتفاقيةرشاكـة اسـرتاتيجية بـني رشكـة 
واإلتحادالعراقـي  لإلتصـاالت  آسياسـيل 
يمثـل   .IQESF اإللكرتونيـة  للرياضـات 
هذا االتفاق رعايةإلطـالق أحدث وأضخم 
منصـة ألعـاب باسـم GameCell بدعـم 
مـن آسياسـيل وتنفيذ من اإلتحـاد والتي 
سـتعترب أول منصـة ألعابالكرتونيـة من 

نوعها يف العراق. 
وكان الحدث نفسـه أحد أكثـر الفعاليات 
ضخامـًة من نوعهـا، من حيـث التنظيم 
يف  بغـداد  شـهدتهما  التـي  والحضـور 
السنوات األخرية. تم تصميم تجربة شاملة 
األلعاب،ومنهـا  موضوعـات  باسـتخدام 
أزياء تنكريـة، روبوتات عمالقة، محطات 
األلعـاب، معرض ملجسـمات شـخصيات 
والليـزر،  الضـوء  عـروض  األلعـاب، 
والبطوالت الودية، التي كانت جزء بسيط 

من األنشطة التي استعملت فيالحفل الذي 
جرى عىل مساحة هائلة والتي تم تنفيذها 
وسط بغداد. یأتي هذا لتأكيد أن آسياسيل 
تتعهد بخدمة مستخدميهامن عشاق البث 
والالعبـني اإللکرتونیین بأفضل الخدمات. 
وبعدإطالق الحدث الرائع، وقعت السـيدة 
چرا حسـني، املديـر التنفيذيلوحدة العمل 
حيـدر  والسـيد  آسياسـيل،  يف  التجاريـة 
جعفر، رئيسـاالتحاد العراقـي للرياضات 
اإللكرتونية، اتفاقية الرشاكةاالسرتاتيجية 
رشكـة  آسياسـيل  وسـتكون  بينهمـا. 

االتصاالتالعراقيـة األوىل والوحيـدة لدعم 
محبي األلعاب اإللکرتونیـة والبثبتقنيتها 
املتفوقة واإلنرتنت الرسيع، يف حني سينظم 
اإلتحاد«IQESF« بطوالت عديدة عىل مدار 
العـام مدعومـة بخدمـة الجياللرابع من 

آسياسيل بعد هذه االتفاقية.
 »الالعبني وعشاق البث هم قسم كبري من 
عمالئنا. لفرتة من الوقت،لم يكونوا راضني 
عن رسعة اإلنرتنت املقدمة بسـبب حدود 
قدرةالجيل الثالث، لكن منذ إطالق خدمات 
الجيل الرابـع من آسياسـيلومبارشة بعد 

الرتخيص الرسـمي الحكومي قبل بضعة 
أشـهر،تغريت األمـور كثريًا حيـث تمكنا 
مـن تلبيـة احتياجـات عمالئنـا منرسعة 
البيانات«، رصح السـيد عمر فالح، مدير 
العالقـات العامةواالتصـال يف آسياسـيل 
»إستمعنا إىل احتياجاتهم، وعززنا خدماتنا 
عىل مدار الساعة لتحسني رسعة البيانات 
املسـتخدمني،  تخدمحاجـة  بطريقـة 
وخاصـة مجتمـع األلعـاب والبـث. نحن 
نعلـم أنالجمهور التقني وجمهور األلعاب 
اإللكرتونية لم ينظر إليهمااملجتمع بلطف 
دائمـاً؛ ومع ذلك، فإن آسياسـيل سـعيدة 
بتبني هـذه الرشيحة الفعالـة وأن تكون 
التيتدعمها  الرشكة الوحيـدة لالتصـاالت 
وتكـرس منتجاتهـا وخدماتهـا لخدمـة 
هـذه الرشيحـة بشـكألفضل. وقـد أثمر 
العمل الشـاق الذي قمنا بـه مؤخرًا، حيث 
احتلتآسياسيل للتو املرتبة األوىل يف العراق 
من حيث الرسعةوالتغطية. نحن سـعداء 
بتوقيع هـذا االتفاق مع االتحـاد العراقي 
حقيقيـة  كنيـة  اإللكرتونيـة  لأللعـاب 
مجتمعاأللعـاب  لدعـم  آسياسـيل  مـن 
التـي   ،GameCell منصـة  اإللكرتونيـة. 

أطلقناها اليوم،هي مكان لالعبني وعشاق 
البث للتجمع ولعب األلعاب وتباداللخربات 
واملشـاركة يف البطـوالت حيـث سـنقوم، 
املاديـة  بتقديمالرعايـة  كآسياسـيل، 
والدعم الفني واسـتضافة مركز البيانات 
مـن  والعديـد  األلعـاب  ودعممطـوري 
وستحرصآسياسـيل  القادمة.  املفاجـآت 
عىل تغيري وجهة نظر املجتمع تجاە العبي 

الرياضاتاإللكرتونية«. 
بدوره رئيس االتحـاد العراقي للرياضات 
قـال:  جعفـر  السـيدحيدر  اإللكرتونيـة 
»يرشفنـا أن نتلقـى الدعـم مـن رشكـة 
عراقيـة كربىـوأرسع رشكـة اتصـاالت يف 
العـراق – آسياسـيل. لطاملـا كان العبـوا 
اونالیـن واصحاب البـث مخلصني لعالمة 
آسياسيل التجارية، حتىقبل هذه االلتفاتة 
الكبـرية. توفـر آسياسـيل إنرتنـت رسيع 
مسـتقرنحتاجه كالعبني للعب الرياضات 
هناكحاجـة  بنـا.  الخاصـة  اإللكرتونيـة 
ماسـة إىل املنصـة »GameCell« الجديدة 
التـي سنديرهاآلسياسـيل. نحن سـعداء 
أن آسياسـيل تدعمنا مادًيـا وتكنولوجياً.

األلعاب اآلن أرسع مع آسياسيل«.

أكدت اختصاصية التغذية الروسـية مارغريتـا ماكوخا، يف حوار خاص مع 
وكالة »سـبوتنيك«، أنه من املمكن أن تسـاعد األسماك واملكرسات والكركم 

والخرضوات يف تعزيز وظائف املخ.
وفًقـا ألخصائية، تحتاج خاليا املخ والخاليـا العصبية إىل العنارص الغذائية، 
أثناء النشاط العقي والجسـدي، وتزداد حاجتها لهذه املواد بشكل ملحوظ 
مع التقدم بالعمر. وأكدت أن النظام الغذائي املتوازن هو مفتاح نشاط الدماغ 
الصحـي. وأضافت الخبرية أن الشـخص يجب أن يـأكل الدهون الصحيحة 
املتعددة غري املشـبعة املوجودة يف أسماك البحر الزيتية واملكرسات والزيوت 
النباتيـة، وقالت: »هـذه املواد قادرة عىل تنظيم اسـتقالب الكوليسـرتول، 
واملشـاركة يف التمثيل الغذائي، ولها قيمة غذائية عالية للجسـم بشكل عام 
والدمـاغ بشـكل خاص«. وشـددت ماكوخا عـىل أن مواد مثل املغنيسـيوم 
والزنك والسـيلينيوم املوجودة يف الشوكوالتة واملوز يمكن أن تحسن الذاكرة 

واملزاج والرتكيز وأداء الدماغ.

أطعمة تعزز وظائف املخ وحتسن 
الذاكرة واملزاج

تحـدث طبيب عن سـبب ظهور »الشـعر الرمـادي« أو ما يعرف بـ«شـيب 
الشعر« والحل لتأخري ظهوره.

وقـال الطبيب واالستشـاري الطبـي، بارفيندر سـاغو، يف مقابلة لصحيفة 
»ديي إكسـربيس«، بأن سبب ظهور الشعر الرمادي يعود لنقص يف فيتامني 

»ب« يف الجسم.
مضيفا بأنه يمكن منع الشيب أو تأخريه من خالل توفري كميات كافية من 

هذا الفيتامني يف النظام الغذائي.
وبحسـب الطبيب، فإن الفيتامني يوجد بكميـات كبرية يف البيض ومنتجات 
األلبـان، باإلضافة للخـرضاوات الورقية والفواكه والبـذور واملكرسات التي 

تعترب مصدرا هاما لفيتامني »ب«.
كما وحدد الطبيب بشكل منفصل اللحوم الحمراء والحبوب الكاملة كمصدر 
له. وتابع بأنه بعد سـن الـ٣٥ عاما، تبدأ بصيالت الشعر يف إنتاج صبغة أقل 

ألنها تكمل دورتها الطبيعية.

طبيب يرشح سبب »شيب الشعر« 
ويوضح طريقة تأخريه

رشب القهوة يوميًا يقلل من خطر يصيب االنسان
كشـفت دراسة علمية يف هنغاريا، 
أن تنـاول ٣ فناجـني مـن القهوة 
يوميـا يقلـل مـن خطـر إصابـة 

اإلنسان بأمراض قلبية مميتة.
التـي أجرتها  وأظهـرت الدراسـة 
يوديتـا سـيمونا، أسـتاذة مركـز 
القلـب واألوعيـة الدموية بجامعة 
زيملفايـس، والتـي نـرشت عـىل 
بوابة Medical News اإللكرتونية، 
أن تنـاول ٣ أقداح مـن القهوة كل 
يوم يقلـل من خطر املـوت نتيجة 
نوبة قلبية بنسـبة ٢١%، وبنسـبة 

١7% فيمـا يخص باملوت من أمـراض قلبية 
أخرى.

وشـارك يف التجربة ٤٦٨ ألف شـخص بدون 
أعـراض إصابتهـم بأمـراض قلبيـة ويبلغ 

عمرهم ٥٦ سنة تقريبا.
وتـم تقسـيم املشـاركني إىل ٣ مجموعـات 
تضـم األوىل أشـخاصا ال يرشبـون القهـوة 
بشكل منتظم )٢٢,١%(، فيما شملت الثانية 
أشخاصا يرشبون ما بني ٠,٥ و٣ فناجني من 

القهـوة يوميـا )٥٨,٤%(، والثالثة 
شكلها هواة القهوة ممن يتناولون 
أكثر من ٣ فناجني من هذا املرشوب 

يوميا )١٩,٥%(.
تحاليـل  بدراسـة  خـرباء  وقـام 
املشـاركني ىف التجربـة خـالل فرتة 
زمنيـة من ١٠ إىل ١٥ سـنة، آخذين 
مرافقـة  عوامـل  االعتبـار  بعـني 
عدة، منها عمر اإلنسـان وجنسـه 
ووزنه ووجــــــود عادات ضارة 
لديه ونشـاطه الجسـدي ومكانته 
املالـــيـة،  وحالتـه  االجتماعيـة 

إضافة إىل نوعية طعامه.
كمـا اسـتخدم العلمـاء معطيـات أكثر من 
٣٠ ألف مشـارك بواسـطة التصوير بالرنني 

املغناطييس.

بدأ تطبيق مقاطع الفيديو الشهري »يوتيوب« 
يف طرح تقنيـة جديدة اسـتثنائية، ألصحاب 
أو  »آي  تشـغيل  ونظـام  »آيفـون«  هواتـف 
إس«. وأوضـح التقرير املنشـور عـرب موقع 
»إنغادجيت« التقني املتخصص أن »يوتيوب« 

طرح تقنية عرض »الصـورة داخل الصورة« 
أو  »آي  لكافـة مسـتخدمي نظـام تشـغيل 
إس« عىل أجهزة »آيفون« و«آيباد«. وسـيبدأ 
»يوتيوب« يف طرح خدمة »الصور يف الصورة« 
خدمـة  ملسـتخدمي  املتحـدة  الواليـات  يف 

»برميوم« مدفوعة األجر، عىل أن يتم توفريها 
لباقي املستخدمني يف وقت الحق.ومن املتوقع 
أكتوبر/ترشيـن   ٣١ االختبـار يف  ينتهـي  أن 
األول، وسـيوفر بعدها تطبيق »يوتيوب« تلك 

التقنية لباقي املستخدمني حول العالم.

تقنية استثنائية من يوتيوب ألصحاب هواتف »آيفون«

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


