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على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية يعلن
 نجاح اخلطة اخلاصة بذكرى 
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رئيس اجلمهورية: عدد السكان سيتضاعف من 40 إىل 80 مليونا بحلول عام 2050
األعرجي: وجود املراقبني الدولييـن يؤكـد اهتمـام العـالـم باالنتخابـات 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يس�دل مجلس النواب، اليوم الخميس، الس�تار 
عن آخر أيامه من دورته الترشيعية الرابعة، بعد 

عام 2003.
وص�وّت املجلس يف نيس�ان امل�ايض لصالح حل 
نفسه يف 7 ترشين األول، تمهيدا إلجراء انتخابات 

مبكرة بعدها بثالثة أيام 10 ترشين الجاري. 
وتنص املادة 64 من الدس�تور ع�ى أنه »ملجلس 
النواب القدرة عى حل نفس�ه بناًء عى طلب من 
ثل�ث أعضائ�ه، أو من رئي�س ال�وزراء بموافقة 
رئيس الجمهورية، وبعد حل الربملان يقوم رئيس 
الجمهوري�ة بالدعوة إىل انتخابات عامة يف البالد 
خالل م�دة أقصاها 60 يوم�ا، وتعد الحكومة يف 
هذه الحالة مس�تقيلة، وتقوم فقط بممارس�ة 

ترصيف األعمال«.
وق�ال الخبري القانوني ط�ارق حرب، يف ترصيح 
صحفي، ان »دور الربملان انتهى فعليا بدليل عدم 
قدرته عى عقد أي جلس�ة منذ أكثر من شهر«، 
مبين�اً »أم�ا من الجان�ب القانوني ف�ان الربملان 
ينتهي دورته يف السابع من الشهر الحايل« مشرياً 
اىل ان�ه »وقبيل موعد التصوي�ت الخاص للقوات 

االمنية ينتهي دور الربملان بحسب قانونه«. 
وأك�د ان »ال ف�راغ دس�توري يوم.. انم�ا تتحول 
الحكومة اىل حكوم�ة ترصيف اعمال بحكم حل 
مجلس النواب، وحل املجلس يرتتب عليه انتهاء 
الصفة النيابية ويف ساعة انتهاء الدوام الرسمي 
اىل مواطن�ن  الربمل�ان  أعض�اء  يتح�ول  للي�وم 

عادين«. 

التفاصيل ص2

الربملان »حيل« نفسه: إسدال ستار الدورة الرابعة
عقد 149 جلسة وصوت على 92 قانونًا.. وانتقادات لعدم حماسبته مسؤولني كبار وختلفه عن اللحاق بالشارع توقيع عقد مع اإلمارات لبناء 

»5« حمطات »كهروشمسية« لتوليد 
الطاقة يف العراق

حمافـظ بغــداد 
يفتتـح »8« مـدارس نمـوذجيـة

 يف »3« أقضية

نينوى.. املبارشة باعامر
 اجلرس الرابـع وجمسـر السويس 

بايرس املوصل
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القضاء الربيطاين: حاكم ديب استخدم برنامج إرسائييل ملراقبة زوجته
احلشد الشعبي يطلق عمليـة أمنيـة ملالحقـة االرهـابييـن يف دياىل

حمافظ الديوانية يعلن دخول األجهزة األمنية حالة االستنفار حلامية مراكز االقرتاع
رئيس جملس القضاء يستقبل رئيس بعثة االحتاد األوريب والسفري اجلزائري

بيان مشرتك من)12( دولـة عن االنتخابات: العراقيون اآلن 
لدهيم فرصة ملامرسة حقهم
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مصايف اجلنوب جتري 
سلسلة حتويرات لالستفادة 

من الغاز املحروق

الصناعة حتدد أهداف 
عرض املصانع واملعامل إىل 

االستثامر

القوات األمنية تطيح
 بـ)3( ارهابيني رصدهتم الكـامريات 

احلرارية يف محام العليل

       بغداد / المستقبل العراقي

أص�در القضاء الربيطاني، أم�س األربعاء، حكما يقول إن 
حاكم دبي، الش�يخ محمد بن راش�د آل مكتوم، اس�تخدم 
برنام�ج »بيغاس�وس« اإلرسائييل للتجس�س عى زوجته 

السابقة، األمرية األردنية، هيا بنت الحسن.
وقالت املحكمة العليا الربيطانية يف نص القرار إن الش�يخ 
محمد بن راش�د، وهو رئيس ال�وزراء لدولة اإلمارات، أمر 
باخ�رتاق هوات�ف األم�رية هيا وعن�ارص فريقه�ا األمني 

ومحامييها، فيونا شاكلتون ونيك مانريس.
وذك�رت أن آل مكت�وم اس�تخدم به�ذا اله�دف برنام�ج 

 »NSO« بيغاس�وس« للتجس�س ال�ذي طورت�ه رشك�ة«
اإلرسائيلية.

ووصف�ت املحكم�ة ه�ذه الترصف�ات بأنه�ا »انتهاكات 
متسلس�لة للقانون الجنائي املح�يل )يف اململكة املتحدة(«، 
و«انته�اك للقان�ون الع�ام األس�ايس وحق�وق املحكم�ة 
األوروبي�ة لحقوق اإلنس�ان« ، و«تدخ�ل يف إجراءات هذه 
املحكم�ة وحق األم )األم�رية هيا( يف العدالة«، و »إس�اءة 

استخدام للسلطة« من قبل رئيس الوزراء اإلماراتي.
وقال�ت إنها حصل�ت عى معلوم�ات تفيد ب�أن املحامية، 
شريي بلري، زوجة رئيس الوزراء الربيطاني األسبق، توني 

بلري، هي التي أبلغت شاكلتون بأمر التجسس.

      بغداد / المستقبل العراقي

رحبت حكومات أسرتاليا وكندا والدنمارك 
وهولن�دا  وإيطالي�ا  وأملاني�ا  وفنلن�دا 
ونيوزيلن�دا والنروي�ج والس�ويد واململكة 
املتحدة والواليات املتح�دة، أمس األربعاء، 
باستعدادات مفوضية االنتخابات العراقية 

ليوم االقرتاع.    
وأص�درت حكوم�ات ال�دول أع�اله، بياناً 
يف  املبك�رة  االنتخاب�ات  بش�أن  مش�رتكاً 
العراق، نرشته وزارة الخارجية األمريكية، 

وج�اء فيه: »يرحُب وزراء خارجية كٌل من 
أس�رتاليا وكندا والدنم�ارك وفنلندا وأملانيا 
وإيطالي�ا وهولن�دا ونيوزيلن�دا والنرويج 
والس�ويد ووزير خارجي�ة اململكة املتحدة 
ووزير الخارجية األمرييكي، باس�تعدادات 
املفوضي�ة الُعلي�ا املس�تقلة لالنتخابات يف 
الع�راق إلج�راء االنتخاب�ات يف 10 ترشين 
األول«، مبين�ة ال�دول ال��12، أن »ه�ذه 
االنتخاب�ات املُبك�رة هي فرص�ة للناخبن 
العراقي�ن لتقري�ر مس�تقبلِهم ع�ى نحٍو 
ديمقراطي«.   واضاف البيان، »نحن ندرك 

أهمية ه�ذه اللحظة يف التاري�خ العراقي.  
واس�تجابة ملطال�ب الش�عب العراقي، تم 
حش�د موارد كبرية لدعم إج�راء انتخابات 
ح�رة وعادل�ة«.  وتاب�ع، »يف أي�ار 2020، 
ع�زز مجلس األم�ن الدويل تفوي�ض بعثة 
األمم املتحدة ملس�اعدة الع�راق )يونامي( 
للمساعدة يف االنتخابات. إن بعثة املساعدة 
االنتخابي�ة التابع�ة لبعث�ة األم�م املتحدة 
ملس�اعدة الع�راق الناتج�ة واملُكلفة بدعم 
املفوضية الُعليا املس�تقلة لالنتخابات هي 
األكرب م�ن نوعه�ا يف العالم، حي�ثُ يفوق 

عدد مسؤويل األمم املتحدة فيها املسؤولن 
الذي�ن تواجدوا أثن�اء انتخابات عام 2018 
بخمسة اضعاف«.  وأشار إىل أنه »يف أواخر 
الع�ام 2020، تالحم العراقيون حول فكرة 
أن تك�ون املراقبة الدولية رشطاً أساس�ياً 
لرشعي�ة االنتخاب�ات.  وبن�اًء ع�ى ذل�ك، 
قدم�ت حكوم�ة الع�راق طلب�اً إىل مجلس 
األم�ن ال�دويل. ويف 27 مايو/ أي�ار 2021، 
تبنى مجلس األم�ن الدويل باإلجماع القرار 

.)2576(
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أدفوكات: ال تتوقعوا 
حتقيـق نتيجـة إجيابيـة

 يف كل مباراة
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بينها الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا
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جملس اخلدمة يوافق عىل تعيني 711 شخصًا يف وزارة االتصاالت
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة االتصاالت، أم�س األربعاء، موافقة 
مجل�س الخدم�ة ع�ى تعي�ن 711 ش�خصاً يف 

الوزارة.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة رعد املش�هداني، يف 
ترصي�ح صحفي، إن »مجل�س الخدمة االتحادي 
واف�ق عى تعي�ن 711 ش�خصاً، م�ن الخريجن 

الذين استكملت إجراءاتهم العام املايض«.
ويوم األحد املايض، أعلن مجل�س الخدمة العامة 
االتحادي، استكمال إجراءات التعين للمشمولن 
يف وزارة االتص�االت ومديريتي ماء محافظتي ذي 

قار وبابل.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يس�دل مجلس النواب، اليوم الخميس، الستار عن آخر 
أيامه من دورته الترشيعية الرابعة، بعد عام 2003.

وصّوت املجلس يف نيس�ان املايض لصالح حل نفس�ه يف 
7 ترشين األول، تمهيدا إلج�راء انتخابات مبكرة بعدها 

بثالثة أيام 10 ترشين الجاري. 
وتنص املادة 64 من الدس�تور عى أن�ه »ملجلس النواب 
القدرة عى حل نفس�ه بناًء عى طلب من ثلث أعضائه، 
أو م�ن رئي�س ال�وزراء بموافق�ة رئي�س الجمهورية، 
وبعد ح�ل الربملان يقوم رئي�س الجمهورية بالدعوة إىل 
انتخاب�ات عام�ة يف البالد خالل م�دة أقصاها 60 يوما، 
وتع�د الحكومة يف هذه الحالة مس�تقيلة، وتقوم فقط 

بممارسة ترصيف األعمال«.
وقال الخبري القانوني طارق حرب، يف ترصيح صحفي، 
ان »دور الربملان انتهى فعليا بدليل عدم قدرته عى عقد 
أي جلس�ة منذ أكثر من ش�هر«، مبيناً »أما من الجانب 
القانوني فان الربملان ينتهي دورته يف السابع من الشهر 
الحايل« مش�رياً اىل انه »وقبيل موع�د التصويت الخاص 

للقوات االمنية ينتهي دور الربملان بحسب قانونه«. 
وأكد ان »ال فراغ دستوري يوم.. انما تتحول الحكومة اىل 
حكومة ترصيف اعمال بحكم حل مجلس النواب، وحل 
املجلس يرتت�ب عليه انتهاء الصفة النيابية ويف س�اعة 
انتهاء الدوام الرس�مي لليوم يتح�ول أعضاء الربملان اىل 

مواطنن عادين«. 
وأض�اف حرب »لو قومنا العم�ل الترشيعي لتلك الفرتة 
لوجدن�ا ان املنجز الوحيد هو قان�ون االنتخابات رقم ٩ 
لس�نة 2020« مش�رياً اىل ان »قانون املوازنة املالية أدى 
اىل اضطرابات وتدخلت املحكمة العليا وألغت الكثري من 

املقرتحات«. 
وتاب�ع »قوان�ن الف�رتة املاضي�ة ال تق�ارن بالف�رتات 
الس�ابقة ال م�ن حي�ث الع�دد وال املوض�وع فضال عن 
تهرب من االلتزام بعقد الجلس�ات ع�ى الرغم من انها 
كان�ت محدودة يف الفرتات الس�ابقة اما االن فهي صفة 

عامة«. 
وعقد مجلس النواب آخر جلسة يف 13 من تموز املايض 

وبعده�ا لم يتحق�ق أي نصاب قانوني م�ع أخذ عطلته 
الترشيعية لشهرين.

وم�ن املق�رر ان تج�رى االنتخاب�ات النيابي�ة الجمعة 
للتصوي�ت الخ�اص واألح�د املقب�ل للتصوي�ت الع�ام، 
بمشاركة 324٩ مرش�حاً بينهم ٩51 أمرأة، 78٩ منهم 
مرش�حن كأفراد، و1501 مرشحن عن أحزاب، و٩5٩ 

مرشحا ضمن التحالفات.
ويبلغ عدد التحالفات املشاركة باالنتخابات 21 تحالفاً 

وعدد األحزاب 10٩ أحزاب.
وكش�ف املرص�د النيابي، ع�ن إحصائي�ة لعمل مجلس 
الن�واب يف دورت�ه الحالية وأف�ادت، بان »مع�دل غياب 
أعض�اء الربمل�ان بلغ 145 نائباً يف كل جلس�ة يف الس�نة 

الترشيعية الرابعة التي بدأت يف 3 أيلول 2018«.
وعقد الربملان وفقاً للمرصد »14٩ جلس�ة منذ عقد أول 
جل����س�ة له يف 3 أيلول 2018، وصوت عى ٩2 قانوناً 

خالل دورته الحالية«.

فيما أخفق مجل�س النواب بعقد جلس�ة نيابية واحدة 
خالل األش�هر الثالثة األخرية إلنش�غال غالبي�ة النواب 

بالرتشيح لالنتخابات.
ولف�ت املرص�د النياب�ي اىل ان النظ�ام الداخ�ي ملجلس 
الن�واب نص عى عقد 8 جلس�ت يف الفص�ل الترشيعي 

الواحد وهذا لم يتحقق يف كثري من األحيان.
وق�ال عضو اللجنة القانونية النيابية، رشيد ال�ع�زاوي 
إن »ال�ب�رمل�ان ال يحتاج لعقد جلسة لحل نفسه وإنما 
سيحل تلقائياً رشيطة إجراء االنتخابات يف موعدها، وإذا 
ما حدث يشء من�ع إقامة االنتخابات ف�ان ال�ب�رمل�ان 

سيعود مل�زاول�ة مهامه وإك�م�ال مدته الدستورية«.
وأض�اف أن »نتائج االنتخابات ستعلن خالل 24 ساعة، 
وبعدها تذهب للمصادق�ة عليها يف املحكمة االتحادية، 
كما س�يتم الن������ظر بالطعون امل�ق�دم�ة، ل�ذل�ك 
ف���ان م���دة ان�ع�ق��اد أول جلس������ات الربملان 

الجديد غري معلومة«.

ويرتقب العراقيون إجراء انتخابات مبكرة يأملون منها 
التعبري عن اختيار ممثليهم بواقعية أكرب وبنتائج أفضل 
يف ظل قانون انتخابي وفق الدوائر املتعددة التي تسمح 
بتحدي�د الخي�ارات بعيداً عن س�طوة زعماء ورؤس�اء 

الكتل السياسية.
وأنه�ت مفوضية االنتخابات والحكوم�ة كل االجراءات 
الالزم�ة لضم�ان نزاهة وش�فافية العملي�ة االنتخابية 

وسط دعوات ملشاركة شعبية واسعة.
وبل�غ ع�دد املراقب�ن الدولي�ن الذين س�يرشفون عى 

االنتخابات العراقية 800 مراقب حسب بعثة يونامي.
وكان�ت دعوة املرجعي�ة الديني�ة العليا، األخ�رية دفعة 
قوية للمش�اركة يف االنتخابات حيث ش�جعت »الجميع 
عى املشاركة الواعية واملسؤولة يف االنتخابات القادمة، 
كونه�ا تبق�ى ه�ي الطري�ق األس�لم للعب�ور بالبلد اىل 
مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مىض، وبها يتفادى 

خطر الوقوع يف مهاوي الفوىض واالنسداد السيايس«.
كم�ا أكدت املرجعية عى الناخبن »بأن يدّققوا يف ِس�ريرَ 
املرش�حن يف دوائره�م االنتخابي�ة وال ينتخب�وا منه�م 
اال الصال�ح النزي�ه، الحريص عى س�ي�����ادة العراق 
وأمن�ه وازده���اره، املؤتمن ع�ى قيم�����ه األصيلة 

ومصالحه العليا«.
وح�ذرت الناخبن من »أن يمّكنوا أش�خاصاً غري أكفاء 
أو متورطن بالفساد أو أطرافاً ال تؤمن بثوابت الشعب 
العراقي الكريم أو تعمل خارج إطار الدستور من شغل 
مقاع�د مجلس النواب، ملا يف ذلك من مخاطر كبرية عى 

مستقبل البلد«.
فيما ش�دد رئي�س تحالف قوى الدولة الوطنية، الس�يد 
عمار الحكيم، عى رضورة االس�تحابة لدعوة املرجعية 
العليا وقال يف حفل تأبيني بذكرى رحيل الرئيس األسبق 
ج�الل طالباني األحد املايض، ان :«أيام معدودة تفصلنا 
عن أهم ممارس�ة ديمقراطية يمكن أن تحدد مستقبل 
الع�راق لعقدين م�ن الزم�ن.. ولذلك علينا اإلس�تجابة 
لنداء املرجعية العليا املتمثلة باإلمام الس�يد السيستاني 
)دام ظله( يف املش�اركة الواس�عة والفاعلة والواعية يف 
اإلنتخابات وإختيار األش�خاص ضمن املعايري الوطنية 

التي أشار لها سماحته يف البيان«.

عقد 149 جلسة وصوت على 92 قانونًا.. وانتقادات لعدم حماسبته مسؤولني كبار وختلفه عن اللحاق بالشارع

الربملان »حيل« نفسه: إسدال ستار الدورة الرابعة
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      بغداد / المستقبل العراقي

رحبت حكومات أس�رتاليا وكن�دا والدنمارك 
وفنلندا وأملانيا وإيطالي�ا وهولندا ونيوزيلندا 
والنرويج والسويد واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة، أمس األربعاء، باستعدادات مفوضية 

االنتخابات العراقية ليوم االقرتاع.    
بيان�اً  أع�اله،  ال�دول  حكوم�ات  وأص�درت 
مشرتكاً بش�أن االنتخابات املبكرة يف العراق، 
نرشت�ه وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة، وج�اء 
فيه: »يرحُب وزراء خارجية كٌل من أس�رتاليا 
وكن�دا والدنمارك وفنلن�دا وأملاني�ا وإيطاليا 

والس�ويد  والنروي�ج  ونيوزيلن�دا  وهولن�دا 
ووزي�ر خارجي�ة اململك�ة املتح�دة ووزي�ر 
الخارجية األمرييكي، باستعدادات املفوضية 
الُعليا املس�تقلة لالنتخابات يف العراق إلجراء 
االنتخابات يف 10 ترشين األول«، مبينة الدول 
ال��12، أن »ه�ذه االنتخاب�ات املُبك�رة ه�ي 
فرصة للناخبن العراقين لتقرير مستقبلِهم 
ع�ى نح�ٍو ديمقراط�ي«.   واض�اف البيان، 
»نح�ن ندرك أهمية ه�ذه اللحظة يف التاريخ 
العراقي.  واستجابة ملطالب الشعب العراقي، 
تم حش�د موارد كبرية لدعم إجراء انتخابات 
حرة وعادل�ة«.  وتابع، »يف أي�ار 2020، عزز 

مجل�س األم�ن ال�دويل تفوي�ض بعث�ة األمم 
املتحدة ملساعدة العراق )يونامي( للمساعدة 
يف االنتخاب�ات. إن بعثة املس�اعدة االنتخابية 
التابع�ة لبعثة األمم املتحدة ملس�اعدة العراق 
الناتج�ة واملُكلف�ة بدع�م املفوضي�ة الُعلي�ا 
املس�تقلة لالنتخابات هي األكرب من نوعها يف 
العالم، حيُث يفوق عدد مسؤويل األمم املتحدة 
فيها املسؤولن الذين تواجدوا أثناء انتخابات 
عام 2018 بخمس�ة اضعاف«.  وأشار إىل أنه 
»يف أواخر العام 2020، تالحم العراقيون حول 
فكرة أن تكون املراقبة الدولية رشطاً أساسياً 
لرشعية االنتخاب�ات.  وبناًء عى ذلك، قدمت 

حكوم�ة العراق طلباً إىل مجلس األمن الدويل. 
ويف 27 مايو/ أيار 2021، تبنى مجلس األمن 
الدويل باإلجم�اع القرار )2576(، والذي خّولرَ 
فري�ق مراقبة االنتخاب�ات التابع لبعثة األمم 
املتح�دة ملس�اعدة الع�راق. ويف 21 حزي�ران 
2021، أعل�نرَ االتح�اُد األوروب�ي ع�ن بعث�ة 
منفصلة ملراقبة االنتخابات، والتي تضم اآلن 
ع�دداً كبرياً م�ن الخرباء من ال�دول األعضاء 
يف االتح�اد األوروب�ي. وق�د قام�ت البعثتان 
فعال بن�رش مراقبن وراصدين، ع�ى التوايل. 
ِس�نرَ  وتمث�ُل هات�ان البعثت�ان جهداً دولياً حرَ
النّي�ة لتلبية مطلب العراقي�ن وتعزيز نزاهة 

االنتخاب�ات«.  وختم البيان، »يملك الش�عب 
العراقي اآلن فرصًة ملمارس�ة حقه األسايس 
يف التصوي�ت، ونح�ن ندعم جه�ود الحكومة 
العراقية الرامي�ة لضمان بيئة انتخابية آمنة 
وحرة وعادلة وشاملة لجميع العراقين بمن 
فيهم النس�اء والش�باب الذي�ن طاملا واجهوا 
العنف والرتهيب يف سعيهم لإلصالح، وباملثل 
فإننا ندعم جهود الحكومة العراقية لضمان 
مشاركة األش�خاص النازحن داخلياً بشكل 
آم�ن يف االنتخاب�ات، وندعو جمي�ع األطراف 
إىل اح�رتام س�يادة القانون ونزاه�ة العملية 

االنتخابية«.  

بيان مشرتك من)12( دولة عن االنتخابات: العراقيون اآلن لدهيم فرصة ملامرسة حقهم
بينها الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، 
أمس األربع�اء، عن نج�اح الخطة 
الخاصة بذك�رى وفاة الرس�ول يف 

النجف األرشف .
وقال الغانمي خالل مؤتمر صحفي 
مع محافظ النج�ف لؤي اليارسي 
إن »الخطة األمنية الخاصة بذكرى 
وف�اة الرس�ول يف النج�ف األرشف 
نجح�ت«، مبيناً أن »الخطة األمنية 

كانت مرنة«.
وبش�أن االنتخابات، ذكر الغانمي، 
أن »الخطة تتضم�ن غلق املطارات 
االق�رتاع  خ�الل  الربيَّ�ة  واملناف�ذ 
الخاص والعام«، مؤكداً »االستعداد 
للخط�ة األمني�ة الخاص�ة بتأمن 

االنتخابات املقبلة«.
م�ن جانبه، ب�ن محاف�ظ النجف 
األرشف ل�ؤي الي�ارسي، أن »ع�دد 
الزائري�ن الذي�ن ش�اركوا بزي�ارة 
ذكرى وفاة الرسول )ص( بلغ أكثر 
من أرب�ع مالين زائر خ�الل األيام 

األربعة املاضية«.

وزير الداخلية يعلن نجاح اخلطة اخلاصة 
بذكرى وفاة الرسول )ص(

        بغداد / المستقبل العراقي

ضم�ن رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح، 
أمس االربعاء، تصوي�ت مجلس الوزراء عى 
م�رشوع انع�اش ب�الد الرافدين املُق�دم من 
رئاس�ة الجمهوري�ة ملواجه�ة خط�ر التغري 
املناخي يف البلد، مؤكداً ان عدد سكان العراق 
سيتضاعف إىل 8 مليون بحلول عام 2050.    
وذك�ر صال�ح يف بي�ان، تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »ازم�ة املن�اخ 
باتت تش�كل تهديدا وجوديا ملس�تقبلنا، من 

الرضوري االنطالق اآلن، وال مجال للتقاعس، 
ومن املرج�ح أن يتضاعف عدد س�كاننا من 
40 ملي�ون الي�وم إىل 80 ملي�ون بحلول عام 
2050«.  واض�اف صال�ح ان »التصحر يؤثر 
ع�ى 3٩% م�ن مس�احة الع�راق، و54% من 
أراضين�ا معرّض�ة لخط�ر فقدانه�ا زراعي�اً 
بسبب التملح وش�ح املياه يف دجلة والفرات 
-رشي�ان الحي�اة لبلدنا- وال�ذي أدى لزحف 
اللس�ان امللح�ي نح�و أع�ايل ش�ط العرب«.  
واش�ار اىل ان »العراق يف املرتبة الخامسة من 
أكثر البلدان هشاش�ة عامليا من حيث نقص 

املي�اه والغذاء ودرجات الح�رارة القصوى«، 
موضح�ا انه »م�ن املتوقع أن يص�ل عجزنا 
املائ�ي إىل 10.8 مليار مرت مكعب بحلول عام 
2035 يف وقت ينخفض في�ه دخلنا املايل من 
النفط مع تخي العالم عن النفط، واعتماده 

أكثر عى الطاقة النظيفة«.  
وب�ن رئي�س الجمهوري�ة ان »انع�اش بالد 
الرافدين هو مرشوع للع�راق وكل منطقتنا 
التي تتقاسم التهديد الخطري للتغري املناخي، 
ويعتم�د املرشوع عى ٩ برامج اس�رتاتيجية 
تش�مل التش�جري وتحديث إدارة مياه دجلة 

والف�رات وتوليد الطاق�ة النظيفة والحد من 
انبعاثات الغازات الدفيئة وتشجيع االستثمار 

عرب صناديق املناخ األخرض«.  
ولف�ت اىل ان »إدراك حج�م الكارث�ة البيئية 
العاب�رة للح�دود الت�ي تحي�ط بن�ا جميعا، 
واالنطالق نحو خطط بيئية إقليمية مرتابطة 
ومتكاملة س�تكون خطوة كبرية يف مواجهة 
آثار التغ�ري املناخي، ويدفع كل املنطقة نحو 
التضامن املش�رتك اقتصاديا وبيئيا، والتخي 
عن دوامة االزم�ات والتوترات حيث الجميع 

خارس فيها«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد مستش�ار األمن القومي قاس�م األعرجي، أكس األربعاء، 
أن وج�ود املراقب�ن الدولين يعطي ضمان�ة للجميع، ويؤكد 

اهتمام العالم باالنتخابات العراقية.
وذكر املكتب اإلعالمي ملستش�ار األم�ن القومي يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، أن »األعرجي استقبل بمكتبه 
سفري االتحاد األوربي يف العراق ڤيليه ڤاريوال، بحضور رئيس 
البعثة األوربية االستش�ارية كريس�توف بي�وك، ونائبه أگنه 

گليفيسكاتي«.
واس�تعرض األعرجي، أمام الوف�د األوربي، بحس�ب البيان، 
»اس�تعدادات العراق النتخابات ترشين ومستلزمات إجرائها 
وإنجاحه�ا«، مؤك�دا أن »الحكوم�ة العراقية تعم�ل عى أن 

تكون مراك�ز االقرتاع آمنة ومهيئة الس�تحقاق العراقين يف 
االنتخاب�ات«. وأك�د أن »وج�ود املراقبن الدولي�ن يف العراق 
يعطي ضمان�ة للجميع، ويؤكد اهتمام العال�م باالنتخابات 
العراقي�ة«. وفيم�ا يخص مل�ف النازحن، طال�ب األعرجي 
االتح�اد األورب�ي باملزي�د م�ن املس�اعدة يف إنهاء ه�ذا امللف 

اإلنساني، وعودة جميع النازحن إىل مدنهم بشكل آمن«. 
كما ج�دد األعرجي للوفد األوربي، »س�عي الع�راق لعالقات 
متوازن�ة م�ع الس�عودية وإي�ران«، مبينا أن »ع�ى املجتمع 
الدويل أيضا، النظر إىل امللف السوري، إلنهاء معاناة السورين 

وعودة العالقات الطبيعية هناك«.
من جانبه أكد س�فري االتحاد األوربي »استمرار دعم العراق، 
ليك�ون ج�را للتواص�ل يف املنطقة«، مش�ريا إىل »وجود 80 

راصدا أوربيا يف العراق، كشبكة رصد للعملية االنتخابية«.

اطلقت قي�ادة عمليات دياىل للحش�د 
عملي�ة  األربع�اء،  أم�س  الش�عبي، 
أمني�ة ملالحقة العن�ارص االرهابية يف 

محافظة دياىل.
وق�ال قائد العمليات طالب املوس�وي 
إن “قوات من املشاة يف األلوية 4 ، 23 
، 24 بالحشد الشعبي رشعت صباحا 
بعملي�ة أمنّية واس�عة ملالحقة فلول 
داع�ش يف ح�وض الث�الب يف دي�اىل”، 
مبين�ا ان “العملي�ة مس�ندة بن�ريان 
املدفعية وطائرات مس�رية وكامريات 
حرارية ملعالجة األه�داف التي وردت 
عنه�ا معلوم�ات اس�تخبارية مؤكدة 

عن تواجد االرهابين”. 
ولف�ت إىل ان “ه�ذه العملي�ة طب�ق 
فيها نظام الحروب الجبلية وش�هدت 
تق�دم األه�داف راج�����ال وبش�كل 
قفزات لتأمن املحاور”، مشريا اىل ان 
“دور الجهد االستخبارات و الهندسة 
العس�كرية للحشد الشعبي فعال جدا 
يف فت�ح الطرق وايص�ال القطعات اىل 
أهدافه�ا، فضال عن مف�ارز مكافحة 
املتفج�رات الت�ي كان له�ا دور كبري 
يف رف�ع العب�وات املزروع�ة عى طول 
الطري�ق، اضاف�ة اىل جه�ود جمي�ع 

الصنوف األخرى”. 

رئيس اجلمهورية: عدد السكان سيتضاعف من 40 إىل 80 مليونًا بحلول عام 2050

األعرجي: وجود املراقبني الدوليني يؤكد اهتامم العالـم باالنتخابات 

 احلشد الشعبي 
يطلق عملية أمنية ملالحقة 

االرهابيني يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس القضاء األعى القايض الدكتور فائق زيدان، أمس، 
رئيس بعثة االتحاد األوربي فيليه فاريوال وأكنه كليفيسكاتي نائب رئيس 

البعثة رفقة سفري الدنمارك السيد ستيج باولو برياس.
وذك�ر املركز اإلعالمي ملجل�س القضاء األعى إن »رئي�س مجلس القضاء 
األع�ى ناقش دور بعثة االتح�اد األوربي  يف تقديم املس�اعدة والتدريب إىل 

مجلس القضاء األعى«.
كم�ا أس�تقبل رئيس مجل�س القضاء األع�ى القايض س�فري الجمهورية 

الجزائرية يف العراق عبد القادر بن شاعة.
وذكر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعى ان »الطرفن بحثا اإلشكاليات 

القانونية الناشئة عن الزواج املختلط بن العراقين والجزائرين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الناطق باس�م القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول، أمس 
األربع�اء، عن قتل ثالث�ة ارهابين رصدتهم الكام�ريات الحرارية يف ناحية 

حمام العليل بمحافظة نينوى.
وذكر رس�ول يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه »بناًء عى 
معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة فرقة املشاة السادسة 
ع�رشة من قتل ثالث ارهابي�ن بعد رصد تحركاتهم م�ن خالل الكامريات 
الحرارية يف منطقه حمام العليل/ مقالع العريج ضمن محافظة نينوى«. 

واشار إىل ان »العملية ال زالت املستمرة للبحث والتفتيش«.

رئيس جملس القضاء يستقبل رئيس بعثة االحتاد 
األوريب والسفري اجلزائري

القوات األمنية تطيح بـ)3( ارهابيني رصدهتم 
الكامريات احلرارية يف محام العليل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئي�س اللجنة األمني�ة العليا 
محاف�ظ الديواني�ة، املحافظ زهري 
الش�عالن، مب�ارشة األجهزة  ع�ي 
واملعلوماتي�ة  االس�تخبارية 
والقطاعات األمنية بحماية مراكز 
االقرتاع املنترشة يف عموم املحافظة.

تلق�ت  بي�ان  يف  الش�عالن  وق�ال 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»األجهزة االستخبارية واملعلوماتية 
واألم�ن الوطن�ي والق�وات األمنية 
بجمي�ع صنوفه�ا دخل�ت يف حالة 
االس�تنفار، لتأمن حماي�ة مراكز 
االقرتاع املنترشة يف عموم املحافظة 
واقضيته�ا ونواحيها، وتس�تمر إىل 

ما بعد االنتخابات«.
وأكد، عى »جاهزية قيادة الرشطة 
واالجه�زة  املنش�آت  وحماي�ة 

للس�هر عى  االمنية االس�تخبارية 
أم�ن وس�المة الناخب�ن ومراك�ز 

االقرتاع«.
وأض�اف الش�عالن، ان »اإلجراءات 
التجمع�ات  ش�ملت من�ع جمي�ع 
وع�دم  أنواعه�ا  بكاف�ة  البرشي�ة 
الس�ماح بدخول الهوات�ف النقالة 
إىل مراكز االقرتاع، ومنع اصطحاب 
األسلحة النارية واألدوات الجارحة 
إىل داخل مراكز االقرتاع أو محيطها 
بش�كل نهائي، إضاف�ة إىل امكانية 
فرض حظر التجوال عند الرضورة 
»مكت�ب  أن  القصوى«.وأوض�ح، 
انتخاب�ات القادس�ية أت�م جمي�ع 
اس�تعداداته ليوم االق�رتاع«، داعيا 
املواطن�ن، اىل »املش�اركة الفاعلة 
يف االنتخاب�ات لدع�م الديمقراطية 
العملي�ة  إص�الح  يف  واملس�اهمة 

السياسية بالبالد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب 
األحم�ر، أمس األربع�اء، عن إعادة 
رفاة 11 جندّي�اً عراقياً و20 جندّياً 
منف�ذ  ع�رب  بالده�م،  إىل  إيراني�اً 

الشالمجة الحدودي مع إيران.
وقال�ت اللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب 
األحم�ر، يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان�ه »أُعيد 

اليوم رف�ات 11 جندّياً عراقياً و20 
جندّياً إيراني�اً إىل بالدهم عند منفذ 
الش�المجة الح�دودي ق�رب مدينة 

البرصة جنوب العراق«.
وأضافت ان »أكثر من 30 عاماً مّروا 
عى انتهاء النزاع املسلح بن العراق 
العائ�الت  آالف  ت�زال  وال  وإي�ران 
تجهل مصري أحبائها«، مؤكدة انها 
ستواصل دعمها ل�«الجهات املعنية 

يف تقديم إجابات لهذه العوائل«.

حمافظ الديوانية يعلن دخول األجهزة األمنية 
حالة االستنفار حلامية مراكز االقرتاع

عرب الشالجمة.. إعادة رفاة 11 جندّيًا عراقيًا 
و20 جندّيًا إيرانيًا إىل بالدهم



Apago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2465( الخميس  7  تشرين االول  2021 محليات3

    بغداد / المستقبل

قالت امل�اكات يف رشكة مصايف الجن�وب، أمس األربعاء، 
إنه�ا أنجزت أعم�ال التحويرات الفني�ة الخاصة بتحويل 
الغ�از املدف�وع اىل الش�علة واس�رجاعه ع�ر منظومة 
الغازات اىل الوحدات التش�غيلية، لاس�تفادة منه كوقود 

وتقليل كميات الغاز املجهزة لزيادة املردود االقتصادي.
وق�ال مصدر مس�ؤول يف مص�ايف الجن�وب إن »املاكات 
الهندس�ية يف الرشك�ة أج�رت سلس�لة م�ن الدراس�ات 
والتحويرات، لاستفادة من الغازات املفقودة عر الشعلة 
واعادة اس�تخدامها لتغذية الوحدات التش�غيلية، وتقليل 
نس�بة تجهيزها من الخارج، من خال االستغال األمثل 
للم�واد الناتجة من العمليات التحويلية، وتقنني النفقات 

الازمة لديمومة العملية االنتاجية عن طريق تقليل نسبة 
الفاقد، كما هو معمول به يف املصايف العاملية«.

وأض�اف أن »م�ن ب�ني ه�ذه اإلج�راءات والتحوي�رات؛ 
الغ�ازي املجه�ز  الوق�ود  االس�هام  برش�يد اس�تهاك 
للوحدات التش�غيلية واملس�تلم من رشكة غ�از الجنوب، 
ال�ذي يتطلب دفع مبالغ ليس�ت بالقليلة لتجهيزه، وهو 
يعد من املصادر الرئيس�ة لعملها«، منوهاً بأن »إجراءات 
التحوير تضمن االس�تفادة من املكونات الهيدروكربونية 
املنتج�ة عرضياً م�ن العمليات التش�غيلية واس�تثمارها 
بالش�كل األنس�ب، األمر ال�ذي ينعكس ايجاب�ا بتحقيق 
ضمان�ات العمل باملح�ددات والرشوط البيئية املناس�بة، 
س�واء لتلك الوح�دات أو منظومات الش�عات للمصفى، 
فضاً ع�ن تقليل مرصوف�ات الوقود املجه�ز اىل مصفى 

البرصة بنس�ب عالية«.وأوضح أن »العملية حققت أيضا 
مكاس�ب فنية جيدة، من خال تغيري نوع الوقود املجهز 
للوحدات العاملة، مع تحس�ن القيمة االحراقية بش�كل 
كبري واملحافظة عىل س�امة األجزاء الحاكمة ألفران تلك 
الوح�دات، هذا م�ن جهة، وتحقيق الج�دوى االقتصادية 
املهم�ة التي أفض�ت اىل توفري مبالغ ليس�ت بالقليلة من 
جراء تلك التحويرات، وصلت اىل ما يقارب  )617( مليون 

دينار«.
وأكد املصدر أن »املاكات أجرت العديد من التحويرات عىل 
الخط�وط اإلنتاجية العاملة يف الرشك�ة، أدت جميعها اىل 
تحقق الغرض الفني واالقتصادي، إذ أدخلت املنظومة حيز 
العمل، وبما يضمن سامة املعدات، وتمثلت التحويرات يف 
تحوي�ل الغازات الفائضة اىل منظومة اس�رجاع الغازات 

ب�دالً م�ن ارس�الها اىل الش�علة، وقد انعك�س تأثري هذه 
العملية عىل الكمية املس�تهلكة من الوق�ود الغازي، مما 
أدى اىل انخفاضه�ا بنس�بة 78 % من الكمية املس�تهلكة 
يف االفران العاملة«.ويف الس�ياق ذات�ه، أنجزت املاكات يف 
رشكة مصايف الجنوب، أعمال برنامج الصيانة الطارئة يف 
وحدات قسم الدهون )التقطري الفراغي وإزالة األسفلت(، 
وكذلك أعمال الفرن501 يف وحدة تحس�ني البنزين األوىل، 
واخت�رصت عىل املعدات املهمة جداً ذات التأثري املبارش يف 
إنتاج مادتي األس�فلت و VR اللتني يكثر عليهم�ا الطلب 
خارجي�اً ومحلياً م����ن قب���ل املحافظ�ات الجنوبية، 
لك�ون الرشك�ة ملتزمة بتجهي�ز مادة االس�فلت إلنجاز 
املش������اريع الخ�����اصة به������ذه املحافظات، 
ومادة VR لتصديرها إىل الخارج، بحسب املصدر نفسه.

مصايف اجلنوب جتري سلسلة حتويرات لالستفادة من الغاز املحروق

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس األربعاء، انها انتهت 
م�ن تأمني تجهي�ز املراكز االنتخابي�ة بالطاقة 
الكهربائي�ة اس�تعدادا لانتخاب�ات ي�وم االحد 
املقبل.وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
اس�تعداداتها  »أنه�ت  انه�ا  نس�خة  العراق�ي 
التحضريية الكاملة إلنجاح إج�راء االنتخابات 

النيابية، املتضمن�ة تأمني تجهيز جميع املراكز 
االنتخابي�ة، البال�غ عدده�ا اكث�ر م�ن 6000 
مرك�ز، بالطاق�ة الكهربائية بالتنس�يق العايل 
مع مفوضي�ة االنتخابات«.وبينت انه »صدرت 
التوجيه�ات املركزية مل�اكات الرشكات العامة 
املعنية ضمن قطاع املسؤولية واملتضمنة اعان 
النفري العام لجميع املديرين العامني ومعاونيهم 
وامل�اكات العاملة وتواجده�م يف مراكز العمل 

عىل مدار الس�اعة لاي�ام 10-8 / 10 / ٢0٢1 
»، مش�رية اىل االنته�اء م�ن اعم�ال الصيانات 
الدورية كافة وتأمني الصيانة الفورية للحاالت 
الطارئة ،وتواجد ف�رق الصيانة ضمن املناطق 
الس�كنية وبالقرب من مراك�ز االقراع ملعالجة 
الحاالت الطارئ�ة، وتوفري املتطلبات الرضورية 
كافة الدامة عمل الوحدات االنتاجية من الوقود 

ومعدات الصيانة الازمة«.

الكهرباء تعلن االنتهاء من تأمني جتهيز مجيع املراكز 
االنتخابية بالطاقة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن، أم�س األربع�اء، 
قيامها بع�رض فرص اس�تثمارية ملصان�ع ومعامل 
تابع�ة لرشكاتها، مش�رية إىل عملها ع�ىل إبرام عقود 

مشاركة. 
وق�ال املكت�ب اإلعام�ي لل�وزارة إن »وزارة الصناعة 
واملعادن تقوم بعرض الفرص االس�تثمارية للمصانع 
واملعامل التابعة لرشكاتها العامة لاستثمار وذلك من 
خال إعداد قائمة بالفرص املتاحة لهذه املصانع والتي 
يت�مُّ إعانها تباعاً عن�د اكمال ملفاتها االس�تثمارية 
واس�تحصال املوافقات األصولية عىل إعانها كفرص 
اس�تثمارية«. وأض�اف أن »الدخ�ول بهك�ذا رشاكات 
م�ع ال�رشكات العاملية املتخصص�ة ورشكات القطاع 
الخاص واملس�تثمرين أصح�اب رؤوس األموال يؤدي 
ب�دوره اىل زي�ادة الطاق�ات االنتاجية له�ذه املعامل 
وتحديثها وتغطية الطلب املتزايد عىل معظم املنتجات 
الصناعية العراقية وأضافة منتجات جديدة وبنوعيات 
ومواصفات قياسية وتشغيل املزيد من األيدي العاملة 

والقضاء نهائياً عىل البطالة املقنعة«.
وتاب�ع، أن »ال�وزارة تعم�ل ضمن خططه�ا الهادفة 
للنهوض بواق�ع الرشكات الصناعية، عىل إبرام عقود 
املش�اركة مع الرشكات العربي�ة واألجنبية من خال 
العم�ل وفق امل�ادة )15( من قانون ال�رشكات رقم ) 
٢٢( لس�نة 1997 ال�ذي أت�اح التعامل م�ع الرشكات 
العربي�ة واالجنبي�ة والتع�اون م�ع القط�اع الخاص 
للنه�وض بالواق�ع الصناع�ي العراق�ي واالتفاق عىل 
صيغة مش�ركة لتنظيم وتيس�ري عملية التعاقد وفق 
الضواب�ط والقوان�ني الناف�ذة وبم�ا يس�هم يف جذب 
رشكات القط�اع الخ�اص الج�ادة والناجح�ة وف�ق 
الف�رص االس�تثمارية املعلنة واملتاحة ل�دى رشكات 
ال�وزارة وذلك للحاج�ة إىل الدخول بمنتج�ات جديدة 
ضم�ن النظ�ام الداخيل والحاج�ة اىل تطوير املنتجات 
القائم�ة والتي تحتاج اىل معرف�ة وتكنولوجيا جديدة 
واضافة خطوط انتاجية جديدة أو تأس�يس مشاريع 
صناعية جدي�دة أو توطني صناع�ات مهمة وحيوية 
يحتاجه�ا البلد«.وأش�ار إىل أن »سياس�ة الخصخصة 
التي اجتاحت دول العالم أصبحت من العنارص املهمة 
يف سياسة اإلصاح االقتصادي، والعامل االساس الذي 
دف�ع بع�ض حكومات ال�دول النامية لتبني سياس�ة 
الخصخصة هو مش�اكل التمويل الناتجة من تحقيق 
العج�ز يف املوازنات العامة للدولة، وهذا الخيار تقرره 
الس�لطات العلي�ا يف الدول�ة وال يوج�د أي يش به�ذا 

الخصوص قدر تعلق األمر بالوزارة«.

الصناعة حتدد أهداف 
عرض املصانع واملعامل 

إىل االستثامر

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، أم�س 
االربع�اء، إحب�اط عملي�ات العدي�د م�ن 
عمليات التهريب والغ�ش والتاعب وهدر 

املال العام.
تلق�ت  الحدودي�ة  للمناف�ذ  بي�ان  وذك�ر 
املس�تقبل العراقي نسخة منه انه »تنفيذا 
ملا جاء يف توجيهات رئيس مجلس الوزراء، 
مصطف�ى الكاظمي وبإرشاف مبارش من 
رئي�س املنافذ عمر الوائيل نجحت عمليات 
الضبط النوعي�ة وتحقيق إيرادات تتطابق 
مع حجم االس�تريادات ومكافحة الفساد 
والتهريب بأش�كالها كاف�ة، حيث اثمرت 
جهود الهيئة املتمثلة يف اإلرشاف والرقابة 
واملتابع�ة والتدقيق لعم�ل الدوائر العاملة 
وجميع البضائع واملس�افرين الوافدين إىل 

الباد«.
واالحصائي�ات  »النتائ�ج  ان  اىل  واش�ار 
املتحققة خال ش�هر أيل�ول )86( احالة 
واع�ادة  واالت�اف  )الضب�ط  تنضم�ت 
االص�دار( بجه�ود الهيئ�ة وتنس�يق عايل 
املستوى مع الجهات ذات العاقة ويف إطار 
تب�ادل املعلوم�ات األمنية واالس�تخبارية 

الواردة إليها«.
واض�اف انها »تص�دت ملخططات ضعاف 

النفوس وتمكنت من ضبط )63( ارسالية 
تنوعت ب�ني حاوي�ات قادمة ع�ر املنافذ 
البحرية وش�احنات وبرادات ع�ر املنافذ 
الرية بجه�ود الهيئة ومصادرها الخاصة 
باإلضافة إىل املعلوم�ات الواردة من جهاز 
املخابرات الوطني وش�عبة االس�تخبارات 

والراخيص«.
وتاب�ع ان »الهيئ�ة، اتلف�ت م�واد غذائية 
ومس�تلزمات طبية ولع�ب أطفال وأغلفة 
وضواب�ط  ل�رشوط  مخالف�ة  موس�ومة 
الخزن واالس�ترياد بواقع )10( ارس�الية، 
فض�ا ع�ن اع�ادة اص�دار 11 ارس�الية 
)ضمن نش�اطات الهيئة يف ش�هر ايلول(، 
لم تس�توف املوافقات االصولية للس�ماح 

بدخولها الباد«.
ولف�ت، اىل ان�ه »ت�م تش�كيل لج�ان م�ن 
الجه�ات املختصة وتنظيم محارض ضبط 
التخ�اذ  القض�اء  إىل  واإلحال�ة  أصولي�ة 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني«.
ويف س�ياق آخر اوضح البيان، ان »الهيئة، 
مس�تمرة بدعمها املستمر للواقع الصحي 
ملواجهة جائحة كورونا، من خال تسهيل 
مهمة دخول املساعدات الطبية والقاحات 
البرشي�ة باإلضاف�ة إىل تس�هيل إجراءات 
دخول صهاريج محملة بغاز األوكس�جني 

الطبي السائل«.

املنافذ تعلن إحباط عمليات هتريب 
وتالعب وهدر باملال العام

    بغداد/ المستقبل العراقي

ت�ع�ت��زم ال�ه�ي�ئ�ة ال�ع�ام�ة ل�ل�ص�ن�اع��ات ال�ح�رب�ي�ة ال�ت�اب�ع�ة ل���وزارة 
ال�ص�ن�اع�ة ف�ت�ح خ�ط�وط متخصصة الن�ت�اج العتاد الخفيف واملناطيد العسكرية 
لس�د احتياجات القوات املسلحة وتقليل عملية االس�ترياد بالتنسيق مع الجانب الركي 

عن طريق االستثمار.
 وق��ال رئي�س هيئة التصني�ع الحربي محمد صاح�ب ال�دراج��ي يف ترصيح صحفي 
إن »الهيئة ال�ع�ام��ة للصناعات ال�ح�رب�ي�ة ت�ع�م�ل ع�ل�ى ان��ش���اء خ�ط�وط 
الن��ت��اج ال�ع�ت�اد الخفي�ف واملناطيد العكرسية الغ��راض أمنية وذل�ك بعد االتفاق 

مع الجانب الركي بهذا الصدد«. 
واوض����ح ان »ال�خ�ط��وط االن�ت�اج�ي��ة س��ي�ت�م ان�ش��اؤه�ا ع��ن ط�ري�ق 
االس�ت�ث�م�ار، وت�ش�م�ل ن�ق�ل التكنولوجيا الركية لخطوط االن�ت�اج ال�ع�راق�ي�ة 
وي�ك��ون التصني�ع ب�أي��دي محلية لغرض بن�اء صناعة عس�كرية داخ��ل ال�ب�اد 

وت�زوي�د ال�ق�وات االمنية بالعتاد والتقليل من عملية االسترياد«. 
وبني أن »هيئة التصنيع العسكري تسعى لتحقيق االكتفاء الذاتي لجميع انواع االسلحة 
والصناعات الحربية الس�يما بعد ان ش�هدت افتتاح عدد من خط�وط االنتاج خال املدة 

املاضية«. 
واك��د ال��دراج��ي أن »ال�ش�رك�ات ال�ت�رك�ي�ة للصناعات الحربية ابدت استعدادها 
لتقدي�م الدع�م الازم للرشك�ة العام�ة للصناعات الحربي�ة ورفدها بأح�دث الخطوط 

االنتاجية«.  
واضاف ان »الهيئ�ة وادارة الرشكة العامة ل�ل�ص�ن�اع��ات ال�ح�رب�ي�ة ت�ح�رص�ان 
ع�ل�ى رف��د املصانع بأحدث التكنولوجيا العاملية املتخصصة بالصناعات الحربية التي 

تعود بالفائدة عىل قواتنا املسلحة يف زيادة قدرتها القتالية يف الدفاع عن الباد«. 
والتق�ى الدراج�ي مؤخرا برئي�س مؤسس�ة الصناع�ات ال�دف�اع�ي�ة ف��ي ت�رك�ي�ا 
اس��م�اع�ي�ل دي�م�ي�ر، لبحث س�بل ال�ت�ع�اون وال�ش��راك�ة ل�ب�ن�اء ص�ن�اع�ة 
ع�س��ك�ري�ة داخ��ل ال��ع���راق، وت�ج�ه�ي��زه ب�خ�ط��وط ان�ت��اج ال�ع�ت�اد 
الخفيف، وتخلل اللقاء توقيع عقد رشاكة بني الرشكة العامة للصناعات الحربية ورشكة 

تركية لتصنيع املناطيد الغراض عسكرية وامنية داخل الباد.

الصناعات احلربية تعتزم انتاج 
العتاد اخلفيف واملناطيد

توقيع عقد مع اإلمارات لبناء »5« حمطات 
»كهروشمسية« لتوليد الطاقة يف العراق

الزراعة تعلن انخفاض أسعار 
بيض املائدة وحتذر املتالعبني

    بغداد / المستقبل العراقي

ج�رت، أمس األربعاء، وبرعاي�ة وحضور رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، مراس�م توقي�ع عق�د تش�ييد خمس محّط�ات لتولي�د الطاقة 
الكهربائية باالس�تفادة من الطاقة الشمس�ية، بني وزارة الكهرباء والهيئة 
الوطنية لاس�تثمار عن الجانب العراقي، ورشكة أبو ظبي لطاقة املستقبل 
)مصدر( عن الجانب اإلماراتي؛ وذلك ضمن املرحلة األوىل التي ستشتمل عىل 

إنتاج وتوليد )ألف( ميغاواط من أصل سعة كلّية تبلغ )ألفي( ميغاواط.
وتأتي هذه الخطوة كأوىل املراحل العملية التي اتخذتها الحكومة؛ لاعتماد 
ع�ىل الطاقات البديلة، والنظيف�ة، واملتجددة، يف إنتاج الطاق�ة الكهربائية، 

وتلبية احتياج العراق من الطاقة.
وحرض مراس�م التوقيع عن الجان�ب اإلماراتي وزير الطاقة والبنى التحتية 
س�هيل بن محم�د املزروعي، فيما مّث�ل الجانب العراقي يف التعاقد رئيس�ة 
الهيئة الوطنية لاس�تثمار س�ها داود نجار، ومدير عام دائرة االستثمارات 
والعق�ود يف وزارة الكهرب�اء مه�ا حم�ودي، وم�ن الجانب اإلمارات�ي املدير 
التنفيذي لرشكة أبو ظبي لطاقة املستقبل )مصدر( محمد جميل الرمحي.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ع��ودة  الزراع�ة  وزارة  أعلن�ت 
استقرار أس�عار بيض املائدة إىل ما 

كانت عليه يف السابق.
 ي��ذك��ر ان س���ع��ر ب��ي��ض 
ف��ي  ارت��ف���ع  امل��ائ���دة 
االس����واق امل�ح�ل�ي��ة م��ن 5 
آالف و500 دي�ن�ار للطبقة الواحدة 

اىل 7 آالف و 500 دينار.
امل��ت��ح���دث  وق����ال 
ب��اس���م  ال��رس���م��ي 
ال����وزارة حميد النايف يف ترصيح 
ارت��أت  »ال���وزارة  ان  صحف�ي، 
املنت�ج  امل�ائ��دة  بي�ض  ت�وري��د 
محليا م�ن اقليم ك��ردس���ت��ان 
وم���ن ال��ش���رك��ات ال�ت��ي 
ش�ارك�ت باالس�بوع الزراعي الذي 
عقد مؤخرا«، معلنا »عودة أس�عار 
بي�ض املائ�دة إىل ماكان�ت علي�ه يف 

السابق«.

»وزارة  ان  واض�����اف 
ال���زراع���ة وب��ال��ت��ع��اون 
وال�ت�ن�س��ي�ق م��ع اج��ه��زة 
ش�كلت  االق�ت�ص��ادي  االم���ن 
لجنة خاصة ملراقبة االسواق املحلية 
للكش�ف والتحري عن التجار الذين 

يتاعبون باالسعار«. 
م�ن جانب�ه، اوض�ح عض�و لجنة 
الزراعة واملياه النيابية جمال فاخر 
يف ترصيح صحفي، أن »إنتاج بيض 
امل�ائ��دة م�ن ه�ذه املنش�أة م�ن 
ش��أن�ه أن يحقق وفرة يف االسواق 

املحلية من البيض املنتج محليا«.
وبني فاخر أن »اللجنة تتابع اسعار 
املنتج�ات املحلي�ة م�ن املحاصي�ل 
بش�كل  االس�واق  يف  الزراعي�ة 
ذات�ه  الوق�ت  يف  داعي�ا  مس�تمر«، 
»وزارة الزراع�ة اىل اتخاذ االجراءات 
الت�ي م�ن ش�أنها الس�يطرة ع�ىل 
ارت�ف�اع االس��ع�ارف�ي االس�واق 

املحلية«.

حمافظ بغداد يفتتح »٨« مدارس نموذجية 
يف »3« أقضية

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي/ عادل احمد

افتت�ح محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا، أمس األربعاء، )8( 
مدارس نموذجية يف أقضية الشعب، واملحمودية، وابي غريب.

وق�ال املحافظ خ�ال حفل االفتت�اح، إن »املاكات الفني�ة ملحافظة 
بغداد، أنهت اعمال مدرس�ة نموذجية يف منطقة البنوك، ومدرس�تني 
نموذجيتني يف منطقة الش�عب، كذلك مدرستني نموذجيتني يف ناحية 
الن�رص والس�ام بقضاء اب�ي غريب، ومدرس�ة نموذجي�ة يف ناحية 
اليوس�فية، ومدرس�تني نموذجيتني اخ�رى يف املحمودي�ة«، الفتا إىل 

وجود )٢0( مدرسة منجزة، سيتم افتتاحها قريباً.
وأض�اف ان »محافظ�ة بغداد رشعت ببناء الكثري م�ن املدارس، التي 
تحتاجه�ا العاصم�ة، وف�ق مواصف�ات فني�ة حديثة، تحت�وي عىل 
مخت�رات وقاعات تخصصية، تس�اهم يف ارتقاء العملية الربوية، ال 
س�يما وأن املدارس املنجزة، تحتوي عىل كل م�ا يحتاجه الطالب من 
وس�ائل تعليمية، وتساهم يف فك الزخم الطابي الحاصل عىل املدارس 

األخرى«.

وأش�ار العطا إىل وجود خطة للرشوع بإنشاء مشاريع جديدة تتمثل 
باملاء، والطرق، والرصف الصحي، يف عدد من أحياء أطراف العاصمة، 

خدمًة ألهاليها.

الكعبي حيدد موعد املبارشة بتحويل كهرباء 
املرشوع اجلديد بمدينة الصدر

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن النائ�ب األول لرئيس مجلس النواب حس�ن 
الكعب�ي، أم�س األربع�اء، املب�ارشة غ�داً بإنجاز 
وتحوي�ل كهرب�اء قطاعات مدين�ة الصدر ضمن 
امل�رشوع الجديد لتطوي�ر املنظوم�ة الكهربائية.
وق�ال بيان صادر عن مكت�ب النائب األول لرئيس 
مجل�س الن�واب وتلقت�ه وكال�ة األنب�اء العراقية 
)واع(، إن »الكعبي أجرى اتصاالت هاتفية مبارشة 
مع وزي�ر الكهرباء وكالة عادل كريم، ومدير عام 
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد حس�ني عطا 
دهش«.وأعلن الكعبي إثر االتصالني وفقاً ملكتبه، 
املبارشة اعتبارا من يوم غد الخميس باس�تكمال 
تحويل ما تبقى من محوالت ومنظومات قطاعات 
مدينة الصدر اىل املرشوع الجديد لتطوير املنظومة 
الكهربائية يف مدين�ة الصدر املجاهدة، والتي كان 

العم�ل متوقف�ا فيها من�ذ أش�هر«.وأكد أن »هذا 
االجراء سيساهم يف اس�تقرار الطاقة الكهربائية 

اىل ح�د كبري وضمان عدم التج�اوز عىل املنظومة 
وتأهيل املحطات وحل االختناقات«.

    نينوى / مروان ناظم

ب�ارشت مديرية طرق وجس�ور نينوى، أمس األربع�اء، باملرحلة 
الثانية م�ن اعمار الجرس الرابع ومجرس الس�ويس الحيوي بعد 

تدمريهما خال العمليات العسكرية.
وقال مدير طرق وجس�ور نينوى املهندس راضوان الش�هواني يف 
ترصي�ح صحفي أن »الفرق الهندس�ية يف طرق وجس�ور نينوى 
ب�ارشت باعمار الج�رس الرابع ومجرس الس�ويس ضمن املرحلة 

الثانية لاعمار التي انطلقت يف عموم محافظة نينوى«.
واض�اف الش�هواني ان« م�دة انج�از اعم�ار الج�رس واملج�رس 
ستس�تمر ملدة ال تقل عن عام وم�ن املبالغ املجمدة التي اطلقتها 

وزارة املالية الخاصة بمحافظة نينوى«.

نينوى.. املبارشة باعامر اجلرس الرابع 
وجمرس السويس بأيرس املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت لج�ان التجاوزات التابع�ة لبلدية النج�ف االرشف ايقاف 
محاول�ة لتجريف املناطق الزراعية وتحويلها اىل مناطق س�كنية 
مس�تغلة انش�غال الجهات الرقابي�ة والبلدية بتأم�ني خدماتها 

ملايني الزائرين املعزين بذكرى استشهاد الرسول محمد )ص(.
واشار مدير البلدية نبيل الغزايل بأاىل ان لجان التجاوزات املركزية 
، باالضافة اىل لجنة التجاوزات يف القس�م البلدي الثامن ، تمكنت 
اليوم االربعاء من ايقاف التجاوز عىل ٢00 دونم زراعي الواقعة يف 

طريق )يا عيل( عند املدخل الجنوبي ملدينة النجف االرشف./

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس األربعاء، إطاق 
دلي�ل الطالب للقبول املرك�زي يف الجامع�ات العراقية الحكومية 

للسنة الدراسية ٢0٢٢/٢0٢1. 
ودع�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
الطلبة اىل االطاع عىل رشوط القبول املركزي وضوابطه واألسس 
العامة املعتمدة يف نظام القب�ول والتفاصيل املتعلقة بالجامعات 
والكليات وأقس�امها واملعاهد التي سيقدم اليها خريجو الفروع 
اإلحيائ�ي والتطبيق�ي واألدبي فض�ا عن تدقيق خط�وات ملء 

استمارة التقديم اإللكروني التي ستطلق قريبا.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف صندوق االسكان أحد تش�كيات وزارة االعمار واالسكان 
والبلدي�ات العام�ه عن حج�م املبالغ املرصوفة منذ بداية الس�نة 

ولغاية ٢0٢1/30/9.
وذكر الصندوق يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»حجم املبال�غ املرصوفة منذ بداية الس�نه ولغايه ٢0٢1/30/9 

بلغت )5٤٢،190،850،000( مليار دينار«.  
وب�ني، ان »ع�دد املعام�ات املقبول�ة ضم�ن هذه الف�ره اعاه 

)173٤٤( معاملة اقراضية يف بغداد واملحافظات«.  
وأضاف، أنه »تم كش�ف ) 30،516 ( معامل�ة أقراضية للدفعات 

االوىل والثانيه والثالثه خال هذه الفرة«.

النجف توقف حماولة 
جتريف 200 دونم زراعي

التعليم تنرش دليل الطالب للقبول 
املركزي يف اجلامعات

صندوق االسكان يكشف عن املبالغ 
املرصوفة منذ بداية العام
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حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية 

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
 اعادة اعالن 

الحاقا باعالننا املرقم 931 يف 2021/4/7 
تعلن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصات خطة اسرتاتيجية التخفيف من الفقرة 2019 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 املعدل�ة الص�ادرة م�ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لع�ام 2019 ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  

عن املناقصة  العامة  لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
)    العالم    �  الدستور    �   املستقبل العراقي     ( 

وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها 
كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة ( 

وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع سيتم بموجب 
وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة 
)12( ظه�را م�ن يوم االربعاء   املص�ادف 2021/10/13 يف بناية )بلديات ذي قار( فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقي�ني املؤهلني واملصنفني من الدرجة 
املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة 
باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات 

االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
1 �  متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � الكوادر الفنية : املدرجة يف الجدول ادناه 
ب � املتطلبات املالية  :

اوال / املوارد املالية ) السيولة النقدية ( � كما مدرج يف الجدول ادناه 
د � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح , لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , الرشكات اململوكة للدولة ) ان 
تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل 

قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : عدم ممانعة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار

ثالثا : شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
رابعا : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حسب ما مطلوب يف الجدول  ادناه  

خامسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
2 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة من مرصف 
معتمد يف العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قسم العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم 
املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) الرشكة او املقاول (  الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة 
قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان  بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني  مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها 
كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها  يتم استبعاده 

ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 � تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
6 � تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض 

من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلت�زم الط�رف الثاني بان يش�غل ما ال يقل عن )50%( م�ن عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد 

واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
8 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه 
اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة  معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف رس�و املناقصة عليهما عىل 
ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء  فيتم معاملة 

املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
9 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع 

10 � تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 
11 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 

12 � تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه 
ال يمكن قبولها 

13 � تك�ون االولوي�ة للمواد  االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعي�ة املجهزه   مدى مطابقتها للمواصفات 
املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3

14  �ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 
15  � ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االحد  املصادف 2021/10/17 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قسم العقود الحكومية يف 
مقرها الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرش�يد � فرع ذي قار 535 ) مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار  املقدمة بالدينار العراقي 
حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر 
العن�وان الكام�ل للرشكة ورقم الهات�ف والربيد االليكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعت�رب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يق�دم البطاقة التموينية وما يؤيد 
حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  الراغبني 
بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار القديم � ش�ارع النيل � مقابل مرصف الرش�يد  وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية 
فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان 

االلكرتوني 
16 �  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر  التخصيصات املالية والتمويل الالزم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد : 229 / ش / 2021 
التاريخ : 5 / 10 / 2021 

م / تبليغ 
املدع�ى علي�ه ) عبد امللك عب�د الرحمن 

احمد ( 
اقامت املدعية ) صابرين شوكت مهدي 
 /  229 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى   )
ش / 2021 والت�ي تطل�ب فيها دعوتك 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة  للمرافع�ة 
حس�ب اش�عار املختار واملرفق بكتاب 
مركز رشط�ة الحاتمية بالع�دد 1135 
يف 17 / 8 / 2021 ل�ذا تق�رر تبليغ�ك 
بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني 
للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 24 
/ 10 / 2021 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عبد املجيد حسن لطيف 
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

اعالن 
قدم�ت املس�تدعية ) حمدي�ة عش�وي 
االح�وال  اىل محكم�ة  ( طلب�ا  ه�ادود 
الش�خصية يف الدجيل يطلب فيه نصبه 
قيما ع�ىل زوجها املفق�ود ) احمد زكم 
حاج�م ( وذل�ك لكونه فق�د بتاريخ 20 
/ 10 / 2014 وانقطع�ت اخباره فعىل 
م�ن لديه اع�رتاض عىل ص�دور الحجة 
تقديم اعرتاض�ه خالل ثالثون يوما من 

تاريخ االعالن .
القايض 

معد نجم عبيد

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 

حمكمة البداءة املختصة بالدعاوي التجارية يف البرصة
اعالن

اىل املدعى عليه / عبدالحس�ني عبدالرحيم ش�بوط املدير املف�وض لرشكة افاق 
كندة للمقاوالت العامة املحدودة / اضافة لوظيفته

اقام املدعي مدير بلدية البرصة / اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 38/ت/2021 
بتاريخ 2021/2/24 وقد اصدرت املحكمة قرارها الغيابي املؤرخ 2021/9/23 
القايض بفس�خ العقد املرقم 5 يف 2013/11/4 فس�خا جزئيا بالنسبة لالعمال 
غ�ري املنجزة البالغة 45% مع الزامك بدف�ع تعويض للمدعى مدير بلدية البرصة 
/ اضاف�ة لوظيفته مبلغا مقداره اربعمائة وتس�عون مليون وثمانمائة وثالث 
وثالثون الف وثالثمائة وثالث وثالثون دينار وتحميلك الرسوم واملصاريف واتعاب 
محاماة وكالء املدعي اضافة لوظيفة الحقوقيون هبة قاس�م محمد ونورا نجم 
عبد ومثنى محمد يوس�ف مبلغا قدره خمس�مائة الف دينار حكما غيابيا قابال 
لالع�رتاض واالس�تئناف والتمييز ولك�ون مقر رشكتكم مجه�ول محل االقامة 
حس�ب تاييد املجل�س البلدي ملنطقة الرب�اط الكبري عليه ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني ولك حق االعرتاض واالستئناف 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية 

وينفذ

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي 
بالعدد 2420 يف 1/ 8/ 2021 االعالن 
الص�ادر م�ن مديرية األح�وال املدنية 
والج�وازات واإلقام�ة ملحافظه املثنى 
قس�م ش�ؤون االحوال املدني�ة قدمت 
املواطن�ة ثجيلة عتوي حس�ون تبديل 
اسمها وجعله خديجة بدال من ثجيلة 
حيث ورد خطأ مراجعة هذه املديرية 
خالل ع�رشة أيام والصحيح خمس�ة 

عرش يوما لذا اقتىض التنويه

اىل الرشيك حسني عالوي محمد 
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق 
اإلس�كان العراقي فرع الكوت و لذلك 
لتثبي�ت ق�رارك باملوافق�ه ع�ىل قيام 
رشيكت�ك صابري�ن س�عدون عطي�ه 
بالبناء عىل الحصة املشاعه يف القطعة 
املرقمه  8863/2 م38 الخاجية خالل 
مدة خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق 
و ش�هر خارج العراق من تاريخ نرش 
اإلعالن و بعكسه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال

فقدان اجازة بناء
فق�دت مني اج�ازة بناء بأس�م )صابرين 
س�عدون عطي�ه( الص�ادرة م�ن مديرية 
بلدي�ة الك�وت املرقم�ة )141( يف تاري�خ 

 2021/3/3
فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل الجه�ة 

الصادرة منها
����������������������������������

فقدان 
فق�د مني باج دخول اسياس�يل بأس�م / 
حي�در حس�ني حم�ود – فمن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .

العدد 38/ت/2021
التاريخ 2021/10/5

القايض
مصطفى شاكر عيل

العدد  :2582
التاريخ: 2021/10/4

الدكتور
امحد غني اخلفاجي

حمافظ ذي قار

سعر العطاء 
بالدينار

التصنيف
على االقل

التأمينات المطلوبة/ 
بالدينار الموقع الدائرة 

المستفيدة اسم المشروع  مدة العمل سعر الكشف 
المصادق ت

150,000
الف دينار عراقي

انشائية 
تاسعة

1% من قيمة 
الكشف التخميني  سيد دخيل  ماء ذي قار تاهيل مجمعات ماء مع مد شبكات 

ماء وخطوط ناقلة في سيد دخيل 
365
يوم  855,365,000

من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي )72,869,000( اثنان وسبعون مليون وثمانمائة وتسعة وستون 11
الف دينار عراقي 

الموارد المالية 
)السيولة النقدية(

)1(مهندس مدني عدد 1 )2( مهندس ميكانيك عدد1 )3(مهندس كهرباء عدد1  الكادر 
الفني
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 024-SC-21-EBS 
Provision of Mud Logging Service For EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 

Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 

Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Mud Logging Service For EBS Oilfield 

Tender No.: 024-SC-21-EBS 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies 

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 

starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned 

below. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek One Contractor or Two Contractors who have enough experience and ability to 

carry out the Project Provision of Mud Logging Service For EBS Oilfield.  

Note: For more details, please refer to ITB document. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Miss 

baoxiaofang@ebspetroleum.com  & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company 

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately on or before 

the tender submission deadline 04:00 PM, 7th Nov 2021 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 

before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 

compiled). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 

strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 

should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 

Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Miss Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com  . 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.  

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.  

وزارة الصحة البيئة
دائرة صحة الكرخ

اعالنشعبة االعالم
مناقصة رقم ) 4 ( لسنة 2021

انشاء وجتهيز طبي وتاثيث املركز الوطني لنقل الدم احلديث
تعلن دائرة صحة بغداد الكرخ عن اعالن مناقصة رقم )4( لسنة 2021 وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
رقم )2( لس�نة 2014 ووفق الوثائق القياسية وثيقة االشغال العامة والخاصة انشاء وتجهيز طبي وتاثيث 

املركز الوطني لنقل الدم الحديث
بكلف�ة تخمينية مقداره�ا )28,661,917,000( ثمانية وعرشون مليار وس�تمائة وواحد وس�تون مليون 
وتس�عمائة وسبعة عرش الف دينار فعىل الراغبني من الرشكات العراقية درجة ممتازة او االجنبية من ذوي 
االختصاص مراجعة مركز الدائرة / شعبة العقود الكائن  يف الكاظمية / ساحة عدن لغرض رشاء مستندات 
املناقص�ة لقاء مبلغ قدره )مليون دين�ار فقط( غري قابل للرد عىل ان تقدم العروض بظرف مغلق ومختوم 
م�ع تثبيت العنوان الكامل عىل العطاء واس�م املناقصة ورقمها والعنوان بش�كل كامل وان اخر موعد لغلق 
املناقصة هو يوم االحد املصادف 2021/11/7 الساعة الثانية عرش ظهرا ) ويكون فتح العطاءات يف نفس 
يوم الغلق او يف اليوم الذي يليه ( علما انه سيتم اجراء محارضه يوم االحد املصادف 2021/10/31 الساعة 
الع�ارشة صباحا يف مركز الدائ�رة لغرض توضيح املناقصة ورشوطها واالجابة عىل استفس�اراتكم ويمكن 

مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني :
kbhoffice@yahoo.comعىل ان يتم االلتزام بالرشوط العامة املدرجه 

ادناه الربيد االلكرتوني :
islam_alkarkh@yahoo.com

الرشوط العامة :
1 � ان الدائ�رة غ�ري ملزم�ة بقب�ول اوطأ العطاءات كم�ا لها الحق بالغ�اء املناقص�ة دون تعويض مقدمي 

العطاء
2 � يتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور االعالن وكذلك الرس�وم والرضائ�ب واي مصاريف تنص عليها 

التعليمات النافذة
3 � يجب تقديم التامينات املطلوبة )بنس�بة1%( من قيمة العطاء املقدم عىل ش�كل خطاب ضمان او صك 
مص�دق ص�ادر من مرصف عراق�ي معتمد )بم�دة نفاذية 120 ي�وم( بمبلغ 286,619,170 مئتان وس�تة 

وثمانون مليون وستمائة وتسعة عرش الف ومائة وسبعون دينار 
4 � مدة تنفيذ العقد )ثالث سنوات( 

5 � تستبعد العطاءات التي لم ترفق بها التامينات االولية املطلوبة 
6 � بامكان جميع السادة املشرتكني يف املناقصة الحضور اىل جلسة فتح العطاءات يف يوم غلق املناقصة 

7 � يج�ب تضم�ني العروض نس�خة م�ن التخاويل االصلي�ة واملصدقة م�ن الرشكات املنتج�ة اىل الرشكات 
املسوقة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 6819/ش2021/4

التاريخ 2021/10/5
اعالن

اىل املدعى عليه / حسنني حمود رايض
اقامت املدعية )ساره حازم عبد املجيد ( الدعوى بالعدد 6819 
/ش2021/4 امام هذه املحكمة والتي تطلب فيها اثاث زوجية  
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار منطقة حي الس�الم / النجف ق�ررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة القادم املوافق يوم 2021/10/18 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 6364/ش2021/1

التاريخ 2021/10/5
اعالن

اىل املدعى عليه / حسنني حمود رايض
اقامت املدعية )ساره حازم عبد املجيد ( الدعوى بالعدد 6364 
/ش2021/1 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطلب فيه�ا تاييد 
حضان�ة الطفل مصطف�ى  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار منطقة حي الس�الم / 
النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدع�وى وبموعد 
املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني وعليك 
الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافع�ة القادم املوافق 
ي�وم 2021/10/20 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ
������������������������������������������������

فقدان 
فق�د مني الوص�ل املرق�م بالرق�م ) 675408( والص�ادر من 
مديرية بلدية الحيدرية واملق�در باملبلغ ) 2016000( مليونان 
وس�تة عرشة الف دينار الغريها بأس�م ) عبد الكاظم إحسان 

عبد العباس( / فعىل من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
������������������������������������������������

إىل الرشيك كريم عبد الله حسن اقتىض حضورك إىل مقر بلدية 
النج�ف لغ�رض اصدار اج�ازه بن�اء للعقار املرق�م 7737/3 
ح�ي صدام خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك 
 طالب االجازه

 محمد حسني عوده
������������������������������������������������

إىل الرشيك دعاء مزهر محمد حسني جرب توجب عليك الحضور 
إىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقه عىل قيام رشيك عدي محمد حس�ني جرب بالبناء عىل 
حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 1628/3 حي العروبه خالل 
مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق من 
تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يس�قط حقك باالعرتاض 

مستقبال
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  حجة وفاة 3347

التاريخ 2021/10/4
اىل  / املدعوه / اخالص محمد عيىس

اعالن
ق�دم طال�ب حجة الوفاة  حس�ني محمد عيىس طلب�ا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو )اخالص 
محم�د عي�ىس ( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلية 
فعلي�ك الحض�ور امامها خ�الل عرشة اي�ام م�ن تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عباس عيل هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 7025/ش2021/2

التاريخ 2021/10/6
اعالن

اىل املدعى عليه / مرتىض جاسم منشد
اقام�ت املدعية )فاطمة رهيف هالل  الدعوى بالعدد 7025 
/ش2021/2 امام هذه املحكمة والتي تطلب فيها التفريق 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واشعار مختار منطقة حي الوفاء   / النجف قررت املحكمة 
تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني وعليك الحض�ور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2021/10/21 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن 
������������������������������������������������

محكمة بداءة العباسية
العدد : 606/ب/2021

التاريخ 2021/10/4
اىل املدعى عليه ) مرتىض عبد الحسني كاطع( 

اص�درت محكمة بداءة العباس�ية بالع�دد 606/ب/2021 
يف 2021/9/30 حكما غيابيا قابال لالعرتاض واالس�تئناف  
بحقك يتضمن الزام�ك بتاديتك للمدعي عقيل صالح هادي 
مبلغ�ا قدره ع�رشة ماليني دين�ار وذلك عن املبل�غ الثابت 
اس�تالمه بموج�ب الكمبيال�ة املصدق�ة م�ن كات�ب العدل 
بالعباسية بالعدد 206 يف 2020/1/13 ولك حق االعرتاض 
واالس�تئناف والتميي�ز خ�الل امل�دة القانوني�ة وملجهولية 
مح�ل اقامتك قررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميتني  ويف حالة عدم تقديم طعن االعرتاض واالس�تئناف 
والتمييز ضمن املدة القانونية يعترب القرار مكتسب الدرجة 

القطعية وفقا للقانون
القايض

يارس مالك النفاخ
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4470/ش2021/3

التاريخ 2021/10/5
اعالن

اىل املدعى عليه / عقيل صالح عبود
اقام�ت املدعية )زينب عيل حس�ن ( الدع�وى بالعدد 4470 
/ش2021/3 ام�ام هذه املحكم�ة والتي تطلب فيها نفقة 
ماضي�ة  وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مختار منطق�ة حي الرباكي�ة / الكوفة 
قررت املحكمة تبليغك بموض�وع الدعوى وبموعد املرافعة 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق 
يوم 2021/10/26 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 877/ج/2021
التاريخ 2021/10/5

اىل املتهم الهارب /   سيف منصور رزاق الحدراوي
اعالن غيابي 

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة )877/ج/2021( املشتكي 
فيه�ا  )حمزة عمران م�وىس   (  وفق املادة 446/ عقوبات 
وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغ�ك للحضور امام هذه 
املحكم�ة بموعد املحاكمة املواف�ق 2021/11/8  ويف حالة 

عدم حضوركما تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد جاسم عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4683/ب2021/5

التاريخ 2021/10/5
اعالن

اىل / املدع�ى عليهم )عطيه غزال رايض وحس�ني داخل 
ليلو وصبيحة كاظم عبد  ( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
 اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

CHFيطلب فيها الحكم
 بالزامك�م بتاديتكم ل�ه وبالتكاف�ل والتضامن  بينكم 
مبلغا ق�دره 1165 $  عن القرض  املؤرخ 2013/8/5  
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي  يف محكمة بداءة الديوانية  واش�عار املجلس 
املح�يل ملنطقة الص�در الثاني واش�عار مخت�ار حي 9 
نيس�ان س�امر س�عد جواد ومخت�ار ح�ي الجمهوري 
الرشق�ي   لذا تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفتني محليتني 
الس�اعة   2021/10/13 املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 7434/ش2021/4

التاريخ 2021/10/6
اعالن

اىل املدعى عليه / هدى رحيم صباح
اق�ام املدعي )كرار فصل حاكم ( الدعوى بالعدد 7434 
/ش2021/3 ام�ام ه�ذه املحكمة والت�ي يطلب فيها 
نش�ور املدعى عليها   وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار منطقة املعلمني   
/ النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدعوى 
وبموعد املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعليك الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة القادم املواف�ق يوم 2021/10/21 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 7263/ش2021/6

التاريخ 2021/10/6
اعالن

اىل املدعى عليه / هدى رحيم صباح
اق�ام املدعي )كرار فصل حاكم ( الدعوى بالعدد 7263 
/ش2021/6 ام�ام ه�ذه املحكمة والت�ي يطلب فيها 
مشاهدة االطفال غيث وتقى وجعفر  وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
منطق�ة املعلم�ني   / النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بموض�وع الدع�وى وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعليك الحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املوافق يوم 
2021/10/25 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عيل حمدي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  حجة وفاة 

التاريخ 2021/10/5
اىل  / املدعوه / مروة صالح مزهر

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  عذراء صال�ح  مزهر طلبا اىل 
ه�ذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدعو )مروة صالح مزه�ر( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
اي�ام م�ن تاريخ ن�رش االع�الن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

عباس عيل هادي
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة  
العدد / 440/ش2020/2

التاريخ 2021/10/4
اعالن

اىل املدعى عليه  / صاحب عبد الحسن عبد
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم  440/ش2021/2  
يف 2020/11/10 واملتضم�ن الحكم ) بتادييد حضانة 
املدعية ش�يماء فليح عبد اليم�ه لالطفال كل من زينب 
تولد 2009/11/9 وزه�راء تولد 2013/8/28 لغرض 
مراجعة جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عىل اال 
يس�تخدم هذا الحكم ملراجعة دائرة الجوازات املختصة 
للحص�ول ع�ىل ج�واز س�فر للمحضون�ني او الس�فر 
به�م خارج الع�راق اال بموافق�ة والده�م املدعى عليه 
صاحب عبد الحس�ن عبد وتحميل املدعى عليه الرسوم 
واملصاري�ف واتعاب محاماة وكي�ل املدعية مبلغ قدره 
ع�رشة االف دينار وصدر الحكم اس�تنادا الحكام املواد 
الس�ابعة والخمس�ون 1 اح�وال ش�خصية و 22 و 67 
اثب�ات و 161 و 166 و 177 و 203 مرافع�ات مدني�ة 
و 63 محام�اة معدل�ة حكم�ا غيابيا قاب�ال لالعرتاض 
والتمييز وافهم علنا يف 2020/11/10 وملجهولية محل 
اقامتك حسب اش�عار املختار عبد الكريم عبد محيسن 
بني حس�ن  واملؤرخ يف 2021/10/4 ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بقرار الحكم املرقم 

اعاله 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4729/ب2021/2

التاريخ 2021/10/2
اعالن

اىل / املدعى عليهما )فاضل رزاق ناجي وشيماء حسن 
كاطع  ( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
 اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

يطلب فيها 
 الحكم بالزامكم�ا بتاديتكما ل�ه  بالتكافل والتضامن 
بينكم�ا واملدع�ى عليه االخر مبلغا ق�دره 2250 $  عن 
القرض  امل�ؤرخ 2014/5/27  ونظرا لثبوت مجهولية 
محل اقامتكما حسب رشح املبلغ القضائي  يف محكمة 
ب�داءة الديوانية  واش�عار مختار ح�ي االنصار مظلوم 
جواد بندر  لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
الس�اعة   2021/10/12 املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 228 / ش / 2021 
التاريخ : 5 / 10 / 2021 

م / تبليغ 
املدعى عليه ) عبد امللك عبد الرحمن احمد ( 

اقام�ت املدعي�ة ) صابرين ش�وكت مه�دي ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقمة 228 / ش / 2021 والتي تطلب فيها 
دعوتك للمرافعة وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار 
املخت�ار واملرفق بكتاب مركز رشط�ة الحاتمية بالعدد 
1136 يف 17 / 8 / 2021 ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني للحضور ام�ام هذه 
املحكم�ة بتاريخ 24 / 10 / 2021 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غياب�ا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

عبد املجيد حسن لطيف 
���������������������������������������������

تنويه 
نرش يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 2081 يف 11 / 
2 / 2020 – اع�الن دع�وة دائنني لرشكة رسعة الضوء 
للتجارة العامة محدودة املسؤولية – حيث نرش عنوان 
املصفية املحامية ساره ضياء هاشم – بغداد الحارثية 
شارع الكندي فرع مرصف الشمال ) خطأ ( والصحيح 
ه�و بغ�داد الس�يدية م 835 ز 24 د 16 – ل�ذا اقت�ىض 

التنويه .
���������������������������������������������

تنويه 
ن�رش يف جريدة املس�تقبل العراقي بالع�دد 2081 يف 11 
/ 2 / 2020 – اع�الن دع�وة دائن�ني لرشك�ة التزام�ن 
لخدم�ات الط�ريان مح�دودة املس�ؤولية  – حيث نرش 
عنوان املصفية املحامية س�اره ضياء هاش�م – بغداد 
الحارثية ش�ارع الكندي فرع مرصف الشمال ) خطأ ( 
والصحي�ح هو بغداد الس�يدية م 835 ز 24 د 16 – لذا 

اقتىض التنويه .
���������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني هوية االقامة املرقمة 0028614  والعائدة 
اىل محمود زاهر الرشبيني – مرصي الجنسية والصادرة 
م�ن مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة ) 
مديرية ش�ؤون االقامة ( من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : 373 / ش / 2021 
التاريخ : 6 / 10 / 2021 

اىل / املدعى عليه / غالب حسني عبد الله 
م / تبليغ 

اقام�ت زوجت�ك املدع�وة ) س�اجده مطن�ي عبدون ( 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 373 / ش / 2021 طالبة 
اثب�ات نس�ب االطفال كل م�ن ) بكر ومه�دي ومحمد 
( من�ك وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب ورق�ة التبليغ 
واش�عار املختار ال�واردة من مركز رشط�ة الضلوعية 
الجنوبي بالع�دد 1883 يف 18 / 9 / 2021 قرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني واس�عتي االنتش�ار عىل 
موع�د املرافعة املصادف 1 / 11 / 2021 ويف حال عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

العدد : 85470
التاريخ : 2021/10/6

الدكتور
جاسب لطيف عيل

مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

بعض األمور ال تسري كما ترغب يف هذه الفرتة، 
ال تجع�ل ه�ذا األمر يش�عرك باالحب�اط، فرتة 
وس�تنتهي وس�تصبح األمور افضل عىل كافة 

االصعدة، اخرج مع الحبيب.

يف الف�رتة املاضي�ة أغضب�ت أح�د األش�خاص 
املهم�ن بحيات�ك منك، يج�ب علي�ك أن تعتذر 
له وتصحي�ح هذا الخطأ، أنت تعل�م جيًدا بأنه 

شخص جيد ويحبك.

العم�ل يف ه�ذه الف�رتة ال يتوقف وتش�عر أنك 
مهما أنجزت فهو ال ينته�ي، ال داعي لالحباط 
ق�د تكون هذه الف�رتة صعبة اال ان�ه بالنهاية 

سيخف العمل وستعود لحياتك الطبيعية.

تش�عر بطاقة ايجابية من�ذ بداية اليوم، تلتقي 
بع�دد من األصدق�اء القدام�ى والحديث بينكم 
يك�ون ممت�ع بش�كل كب�ري، تش�عر بالراح�ة 

النفسية مع نهاية اليوم.

تش�عر أن الرشيك يهملك يف هذه الفرتة، هناك 
أمر يقلق�ك بخصوصة، ال تعرف ما الذي غريه 
وهذا األمر يس�بب لك الح�زن، كل ما عليك هو 

التحدث معه برصاحة واخباره عن مشاعرك

مزاج�ك معك�ر بش�كل كب�ري، ال يوجد س�بب 
واض�ح، لكنك غ�ري مرتاح ابًدا، ق�د يكون حان 
الوقت لطلب اجازة واالبتعاد عن كل األمور غري 

الجيدة.

حاول اس�تغالل كل الفرص التي حوليك، هذه 
الفرص ليس�ت دائمة وال تنتظرك، أنت بحاجة 
الن تكون أرسع يف اتخاذ القرارات، بكل األحوال 

األمور يف العمل باتت أفضل.

تس�تعد لرحل�ة خططت له�ا كث�رًيا مع بعض 
االصدقاء املقربن، تش�عر بالحماسة الشديدة 
لهذه الرحل�ة، أنت بحاجة له�ا لتغيري مزاجك 

والعودة للعمل بنشاط.

بع�ض األزمات الصغرية س�تظهر خالل الفرتة 
املقبلة، لم تكن مس�تعد لها لكن يجب عليك ان 
تس�يطر عىل اعصابك وردود أفعال�ك بالنهاية 

ستنتهي هذه األزمات بشكل رسيع

تس�مع ع�ن اصاب�ة ش�خص مق�رب بمرض 
خطري، تش�عر باالنزع�اج، يج�ب أن تتصل به 
وتطم�ن علي�ه، ق�م بزيارت�ه وال ت�رتدد، فرت 
النهاي�ة  يف  يشء  كل  ل�ك  ومزعج�ة  عصيب�ه 

سيصبح أفضل.

زمالئك يف العمل يتعاملون معك بايجابية وود، 
ح�اول ان تبادلهم االس�لوب، انت ايضا بحاجة 
له�م كما ه�م بحاجة ل�ك، هذه الف�رتة هناك 
الكثري من العمل وس�تقيض معهم وقت أطول 

من عائلتك.

أن�ت عىل موعد مع رزقة تغي�ري كبري يف حياتك 
م�ن املمك�ن ان يكون ه�ذا التغري عم�ل جديد 
يقلب حياتك، أو شخص يقتحم حياتك ويبدلها 

بطريقة كبرية.

العذراء

احلوت

أطعمة تتحكم يف زيادة وانخفاض الوزن
 9 ع�ن  تغذي�ة  اختصاصي�ة  كش�فت 
معلومات ش�ائعة، وه�ي يف نفس الوقت 
خاطئ�ة، ع�ن بعض األطعم�ة التي يقال 
إنها تساهم يف انخفاض أو زيادة الوزن.

رسيماث�ي  االختصاصي�ة  وقال�ت 
 Only« فينكاترام�ان يف ترصيحات ملوقع
My Health«، إن�ه يجب عدم اتباع نظام 
ق�اس أو أي نظام مبت�دع، الفتة إىل أن ما 
يناس�ب ش�خصاً قد ال يناس�ب شخصاً 

آخر.
وأوضحت أن أش�هر 9 معلومات ش�ائعة 

وخاطئ�ة ع�ن األطعم�ة الت�ي تتحكم يف 
الوزن، هي:

1- تن�اول امل�اء الداف�ئ م�ع الليمون أو 
العس�ل صباح�اً يقل�ل الده�ون: أك�دت 
الداف�ئ  امل�اء  تن�اول  أن  فينكاترام�ان 
م�ع الليمون أو العس�ل صباح�اً ال يقلل 
الدهون، بل إنه قد يؤثر سلباً عىل الجهاز 
الهضم�ي عىل امل�دى الطوي�ل، موضحة 
أن األفض�ل تناول امل�اء الفاتر يف الصباح 

وليس الساخن أو الدافئ. 
2- الحليب باملوز يس�بب الس�منة: أكدت 

خبرية التغذية أن املوز ال يس�بب السمنة 
ب�ل إنه غذاء صحي كثي�ف الطاقة وغني 
املفي�دة، وهو  بالبوتاس�يوم والبكتريي�ا 
مفي�د كذل�ك لصح�ة الجه�از الهضمي، 
ويمكن تناوله مع الحليب وإضافة التوت 
والتفاح واملكرسات إليه إىل جانب الحبوب 

الكاملة، وتناول هذا الخليط يف الصباح.
األرز غن�ي  أن  األبي�ض: رغ�م  األرز   -3  
بالنش�ا ويعد عنرصاً أساس�ياً يف وجبات 
الكثريي�ن، لك�ن فينكاترام�ان نصح�ت 

بتناول أرز غري مصقول.

»بيل جيتس«: لسنا مستعدين للوباء القادم
يرى »بي�ل جيتس« امللياردي�ر والرشيك 
املؤس�س ل�«مايكروس�وفت« أن العالم 
ليس مستعًدا بشكل كاف للوباء القادم، 
وفًق�ا ملا ذك�ره يف مقابلة م�ع صحيفة 

»وول سرتيت جورنال«.
وأوضح أن االس�تعداد املناس�ب يش�مل 
القدرة عىل تطوير لقاح خالل 100 يوم، 
وتصنيع�ه بم�ا يكفي للعال�م بأكمله يف 

املائة يوم التالية لذلك.
وأض�اف قائ�اًل: الحل الحقيق�ي الوحيد 
لتل�ك املش�كلة أن يك�ون لدين�ا مصانع 
لتصني�ع م�ا يكفي للع�ام بأكمله خالل 
100 ي�وم، وذل�ك أمر ممكن.وأش�ار إىل 
أن خط�ة جديدة بقيم�ة 65 مليار دوالر 
م�ن قب�ل إدارة الرئي�س األمريكي »جو 
بايدن« لتعزيز التأهب للوباء هي خطوة 

يف االتج�اه الصحي�ح، ولك�ن س�يتعن 
تمويلها.وعىل الرغم من طالق »جيتس« 
وزوجته الس�ابقة »فرين�ش جيتس« يف 
أغس�طس، فإنهما ال يزاالن يتش�اركان 
يف رئاس�ة مؤسستهما الخريية، وأوضح 
»جيت�س« أن�ه منخ�رط يف عمل�ه م�ع 
املؤسس�ة أكثر من أي وقت مىض بسبب 

الوباء والتحديات امللحة األخرى.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- خم�رية : مغل�ف - - س�كر : ملعقة صغ�رية - - ماء دافئ : ك�وب )للعجن( 
- - دقي�ق : كوبان ونصف - - زيت الزيتون : 2 ملعقة كبرية - - ملح : ملعقة 
صغ�رية - - صلص�ة البيتزا : حس�ب الحاجة )جاهزة( - - الفليفلة : حس�ب 
الحاجة )مقطعة( - - طماطم : حسب الحاجة )مقطعة(  - - الفطر : حسب 

الحاجة )مقطع( - - الزيتون : حسب الحاجة )مقطع(
طريقة التحضري:

حّمي الفرن عىل حرارة 180 درجة مئوية.
يف وعاء صغري الحجم، ضعي الخمرية، السكر واملاء الدافئ ثم اخلطي املكونات 

جيداً حتى ذوبان املكونات.
اتركي املزيج جانباً لحوايل 10 دقائق حتى تتفاعل.

انخيل الدقيق وامللح يف وعاء متوس�ط الحجم، اسكبي الزيت ثم أضيفي مزيج 
الخمرية.

اخلط�ي املكونات جي�داً حتى تحصيل عىل عجينة متماس�كة ثم ادعكيها عىل 
سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق لحوايل 5 دقائق.

إف�ردي العجينة يف صينية ف�رن مدهونة بالقليل من الزيت ثم ادهنيها بالقليل 
من صلصة البيتزا.

وّزع�ي الفليفل�ة، الفط�ر، الزيت�ون والطماطم ع�ىل الوجه ثم انث�ري الجبن 
املبشور.

أدخيل الصينية إىل الفرن لحوايل 15 دقيقة واتركيها حتى تنضج.

بيتزا سهلة بعجينة العرش دقايق
هل تعاين من عدم حتمل الطعام؟

هن�اك اختالفات كبرية ب�ن عدم تحّمل الطعام، والحساس�ية 
تج�اه الطعام، فاألخرية تحدث كرد فعل من جهاز املناعة عىل 
طع�ام م�ا تعتقد أنه ض�ار، بينما األوىل هي اس�تجابة الجهاز 

الهضمي لدى تناول نوع من الغذاء ال يستطيع تفكيكه.
ورغم أن عدم تحّمل الطعام )الحالة األكثر شيوعا(، قد يشعرك 
باألل�م وع�دم الراحة، إال أن�ه ال يه�دد الحياة مثل حساس�ية 

.livestrong الطعام، بحسب
ما هي أعراض عدم تحمل الطعام؟

1. الغازات واالنتفاخ
يقول اختص�ايص أمراض الباطنة والجه�از الهضمي، نيكيت 
س�ونبال، إن الغ�ازات واالنتف�اخ الش�ديد هو أكث�ر األعراض 

شيوعا لدعم تحمل الطعام
ع�ىل س�بيل املثال، عندم�ا تتناول طعام�ا غني�ا باأللياف، من 
املتع�ارف عليه حدوث بعض االنتفاخ والغازات، لكن أن يصبح 
ذلك مؤملا ويحدث بشكل دائم لدى تناول طعام معن، فإن ذلك 

يشري إىل أنك تعاني من عدم تحمل الطعام.
وغالب�ا ما يك�ون االنتفاخ والغ�ازات من عالمات ع�دم تحّمل 
الالكتوز أو عدم القدرة عىل هضم السكر )الالكتوز( يف منتجات 

حليب البقر بشكل كامل، كما يقول الدكتور سونبال.
إذا كان ع�دم تحم�ل الالكتوز هو س�بب االنتف�اخ، فقد تعاني 
أيضا من آالم يف املعدة أو إس�هال بعد س�اعات قليلة من تناول 
أو رشب منتجات األلبان مثل الحليب والزبادي والجبن واآليس 

كريم.
2. آالم يف املعدة

تش�ري اآلالم املعوي�ة التي تحدث ع�ادة كتش�نج وتقلصات يف 
منطقة أسفل ومنتصف البطن إىل عدم تحمل الطعام، بحسب 

سونبال.
3. اإلسهال

يقول الدكتور س�ونبال: »عندما ال يس�تطيع جسمك هضم أو 
تكس�ري بعض األطعمة، فإن اإلس�هال هو أحد اآلثار الجانبية 
النموذجي�ة. هذا هو الس�بب يف أنها عالمة ش�ائعة عىل أنك قد 

تكون حساسا لطعام تناولته مؤخرا«.
ويضيف: »إذا كنت تعاني من اإلسهال بشكل متكرر بعد تناول 
الطع�ام، فقد يكون لدي�ك ضعف يف وظيفة الجه�از الهضمي 
لبع�ض األطعمة من املحتمل أن يكون الالكتوز أو الغلوتن من 

الجناة، لكنهما ليسا الوحيدين«.
4. الصداع

ع�ىل الرغم من أنه ق�د يبدو مفاجئ�ا، إال أن الصداع هو عالمة 
أخرى من أعراض عدم تحمل الطعام، وفقا لكليفالند كلينك .

ويف الح�االت الش�ديدة، يمكن أن يؤدي عدم تحم�ل الطعام إىل 
اإلصابة بالصداع النصفي.

يق�ول الدكتور س�ونبال: »عندما تأكل ش�يئا يعتربه جس�مك 
تهدي�دا، فإنه يطلق األجس�ام املض�ادة للجلوبيولن املناعي يف 

مجرى الدم، والتي يمكن أن تقود إىل الصداع النصفي«.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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أدفوكات: ال تتوقعوا حتقيق نتيجة 
إجيابية يف كل مباراة

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د م�درب املنتخ�ب العراق�ي دي�ك 
أدفوكات أن مب�اراة الغد أمام منتخب 

لبنان مهمة للطرفني.
وش�دد ع�ى رضورة الف�وز م�ن أجل 

التعويض بعد الخسارة أمام إيران.
ويلتق�ي منتخبا الع�راق ولبنان غدا يف 
الجولة الثالثة من منافسات املجموعة 
األوىل بالتصفيات املؤهلة لكأس العالم 

.2022
وق�ال أدف�وكات يف املؤتم�ر الصحفي 
ال�ذي عق�د الي�وم: »جمي�ع املباريات 
يف التصفي�ات مهم�ة وال توجد مباراة 

سهلة إطالقا«.
وتاب�ع: »س�يبذل الالعب�ون كل جهوده�م 
لتحقي�ق نتيج�ة طيب�ة. نح�ن مطالب�ون 

بالظه�ور بش�كل إيجاب�ي كم�ا فعلنا مع 
كوريا الجنوبية«.

وأردف: »علين�ا تغيري بعض األس�ماء التي 
تلعب منذ سنوات ونسعى لضم العبني جدد 

يف الفرتة املقبلة«.وأكد: »اختيار قائمة 
املنتخ�ب مس�ؤوليتي أن�ا فق�ط، وأنا 
صاحب القرار يف هذا الشأن«.وأضاف: 
»س�معت أن هناك ع�دة قوائم لالعبني 
وال أهتم بذلك، ألن القرار النهائي بيدي 
أنا فقط، وأس�تدعي م�ن الالعبني من 
أراه مناسبا«.واسرتس�ل: »يف 3 أي�ام 
ال نس�تطيع تغيري الكث�ري، حققنا ذلك 
ضد كوري�ا لكن ال نس�تطيع أن نكرر 
نفس األداء مع منتخبات تمتلك العبني 
يصنعون الفارق، مث�ل العبي منتخب 
إي�ران املحرتف�ني يف بورت�و وزيني�ت 
صعبة،  »مجموعتنا  الرويس«.واختتم: 
ونح�ن بحاج�ة إىل عم�ل، وال تتوقعوا 
أن نحق�ق نتيج�ة إيجابي�ة يف كل مب�اراة، 
ألن املنتخب�ات األخرى كذل�ك تعمل ولديها 

طموحات املهم أن نقدم أفضل ما نملك«.

نسوي الدراجات يرفع وترية استعداداته 
للبطولة العربية

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن مدرب املنتخب النس�وي للدراجات كامل متعب، 
اختت�ام املعس�كر التدريبي الذي اس�تمر ملدة ش�هر يف 
مدين�ة اربيل، تحضريا للبطولة العربية التي تحتضنها 
مرص يف الثان�ي عرش من ترشين الثان�ي املقبل. وقال 
متع�ب: إن االتح�اد املرك�زي للدراج�ات ح�رص عى 
توف�ري معس�كر طويل االمد لغ�رض تهيئ�ة الالعبات 
للمنافس�ات بش�كل جيد واالرتق�اء باالرق�ام، وفعال 
كان املعس�كر ناجحا من الناحي�ة الفنية والبدنية من 
خ�الل توفر االج�واء املثالي�ة للمتس�ابقات، وقد بدأنا 
بمرحل�ة االع�داد العام ثم االع�داد الخ�اص، مبينا ان 
تش�كيلة املنتخب تألفت من ثماني العبات، اربع لفئة 

املتقدمات واربع لفئة الش�ابات، وه�ن هدير نعمة احمد 
وداهات كاوة قادر من نادي برايتي، وئافان عدنان عزيز 
والفان مجيد ع�زت واراز غازي اس�ماعيل وايمان حيدر 
عبد الله من فتاة اربيل، وس�وزي دلشاد من نادي نوروز، 

ومروة فاضل احمد من الي�ات الرشطة.واضاف أن هناك 
ع�ددا من العبات املنتخب قدمن اعتذارهن عن املش�اركة 
بس�بب ظروف خاصة، لذلك جرت عملية اختيار االسماء 
ع�ن طريق دعوة اصحاب املراك�ز االوىل يف الدوري، فضال 
عن مجموعة ممن يمتلكن مقومات تحقيق االرقام، وبعد 

اج�راء االختبارات وق�ع االختيار ع�ى ثماني العبات، 
وقد اس�تطعن تحقيق ارقام مثالية تساعد عى الظفر 
بمركز متقدم خالل مشاركتهن املقبلة.واوضح متعب 
أن�ه يف منتصف الش�هر الح�ايل س�يتوجه املنتخب اىل 
العاصمة املرصية القاهرة، لغرض الدخول بمعس�كر 
خارجي يستمر لغاية موعد انطالق املنافسات، الغرض 
منه التكيف مع اجواء املنافسات، واجراء لقاءات ودية 
م�ع املنتخبات التي تتواجد هناك، الس�يما ان مضمار 
القاه�رة يعد م�ن اكرب املضام�ري يف افريقي�ا والرشق 
االوس�ط.وعن مس�توى البطول�ة العربي�ة، اوضح ان 
اللعب�ة ع�ى الصعيد العربي تش�هد تط�ورا ملحوظا، 
الس�يما من دول مرص واملغرب والجزائر، ويعد أبطال 
تلك الدول ابط�ال الدراجات يف افريقيا والعرب، وكذلك 
نش�اهد حصول ابطال االمارات وقطر ع�ى املراكز األوىل 
عاملي�ا، وبرغم كل الظروف التي تؤثر يف الرياضة بش�كل 
ع�ام والدراج�ات خاصة، لكنن�ا نعمل بكل ج�د من اجل 

التواجد يف املحافل العربية وحصد االوسمة امللونة.

تفاصيل اتفاق يوفنتوس 
وديباال بشأن التجديد

أوزيل يفتتح مركزًا 
كرويًا يف بريطانيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، ع�ى اق�رتاب األرجنتين�ي 
باول�و ديب�اال، نج�م يوفنت�وس، م�ن تجديد عق�ده مع 

البيانكونريي.
وينتهي العقد الحايل لديباال مع يوفنتوس بنهاية املوس�م 
الجاري، وهن�اك مفاوضات بني الطرفني منذ فرتة طويلة 

للتجديد.
وبحسب شبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فقد تم التوصل 
التفاق مبدئي بني يوفنتوس وديباال عى توقيع عقٍد جديد 
براتب سنوي قيمته 8.5 مليون يورو.وأضاف التقرير، أن 
االتفاق لم يتم رسمًيا حتى اآلن لوجود خالف عى املكافآت، 
إال أن يوفنت�وس متفائ�ل بش�أن توقي�ع عق�ٍد جديد، وال 
يوجد أي قلق من فقدان ديباال بس�بب مثل تلك التفاصيل 
البس�يطة.وأوضح التقرير، أن يوفنتوس سريبط مكافآت 
ديباال بنتائج الفريق واإلنجازات الش�خصية لالعب، وذلك 
يف املوسم األول، قبل أن تحكمها نسبة املشاركة يف املوسم 
التايل.وس�يكون رات�ب ديباال يف عق�ده الجديد 8.5 مليون 
يورو يف املوس�م، فإذا تمك�ن من تحقيق األه�داف املتفق 
عليه�ا يف املوس�م األول، س�يتقاىض 10 مالي�ني ي�ورو يف 
املوسم التايل كراتب ثابت، عى أن يقف عند هذا الحد، ولن 

تضاف املكافآت للراتب الثابت يف املواسم التالية.

فيجو: إقامة املونديال كل عامني جنون

االحتاد األملاين يكرم لوف

              المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ف النج�م الربتغ�ايل الس�ابق لويس 
فيج�و اق�رتاح االتحاد الدويل لك�رة القدم 
)فيف�ا( بإقام�ة بطول�ة كأس العالم كل 
عامني بأنه »جنون« وفكرة »ال عالقة لها 

بمصلحة كرة القدم«.
وجاء ذلك يف مقابلة م�ع أكد فيها مجددا 
رفضه ملرشوع الدوري األوروبي )السوبر 
ليج(، وال�ذي يف رأيه »ال يضيف أي يشء« 

لكرة القدم.
ول�م يس�تبعد فيج�و، الع�ب س�بورتنج 
الربتغايل وبرش�لونة وري�ال مدريد وإنرت 
ميالن الس�ابق، الرتش�ح مجددا لرئاس�ة 
وح�ان  الفرص�ة  س�نحت  »إذا  الفيف�ا 
الوقت«، بعد ترشحه س�ابقا عام 2015، 
وه�ي لحظ�ة اعتربه�ا مناس�بة إلظهار 
»املافي�ا« املوج�ودة يف املنظم�ة التي تدير 

كرة القدم يف العالم، والتي شهدت 
بعده�ا بقلي�ل اس�تقالة رئيس�ها 

السويرسي جوزيف بالتر.
وح�ول بداية املوس�م لريال مدريد 
بقي�ادة مدرب�ه الجدي�د اإليط�ايل 
كارلو أنش�يلوتي، قال »إنها بداية 
موس�م جديد، لقد بدأ بش�كل جيد 
م�ن حيث النتائج، ع�ى الرغم من 
أكث�ر  كان  امل�ايض  األس�بوع  أن 
س�لبية، لكن ما زال هن�اك الكثري 

لنعرف ماذا سيحدث«.
األس�بوع  كتب�ه  عم�ا  وبس�ؤاله 

املايض يف مقال بموق�ع االتحاد األوروبي 
لك�رة الق�دم )يويفا( حول فوز ش�رييف 
دوري  يف  مدري�د  ري�ال  ع�ى  ترياس�بول 
أبط�ال أوروب�ا بهدف�ني لهدف، ب�أن فوز 
فري�ق صغري عى فريق كبري يف كرة القدم 
األوروبية يعد أمرا جيدا للمنافسة، أجاب 

»قلت فقط إنها مسابقة مفتوحة للجميع 
إلثب�ات جدارته الرياضي�ة، ودليل عى أن 
أي فري�ق يف هذه املس�ابقة -وهي أفضل 
مس�ابقة لألندي�ة ع�ى مس�توى العالم- 

يمكنه تحقيق الفوز«.
وواصل: »إنه رأيي وشعوري، فيما يتعلق 
الت�ي  بالج�ودة  أي فري�ق،  أن  بحقيق�ة 

أظهره�ا للوص�ول إىل املش�اركة يف 
دوري األبط�ال، يمكن�ه اللعب أمام 
مدريد وبرش�لونة ومي�الن ويمكنه 

الفوز عليهم«.
ال�دوري  اس�تمرار  ف�رص  وع�ن 
األوروب�ي املمت�از )الس�وبر ليج(، 
الذي فش�ل لكن�ه م�ا زال حيا أمام 
املحاكم، كان رده »حسنا، ال أعتقد 
ذلك، لك�ن إذا أرادت ثالثة فرق لعب 
الس�وبر ليج، فمرحبا بهم. ما زلت 
أعتقد أنه�ا مس�ابقة ال تضيف أي 

يشء« .
وتابع »س�تدمر الكثري مم�ا تم إنجازه يف 
السنوات ال� 75 املاضية. ما زلت أعتقد أن 
لدينا أفضل مسابقة لألندية، وهي دوري 
األبط�ال وال أرى س�ببا إلقام�ة منافس�ة 
األوروب�ي  الس�وبر  دوري  مث�ل  للنخب�ة 

لصالح 15 فريقا فقط«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف االتحاد األملاني لكرة القدم، األربعاء، أنه س�يكرم 
يواكي�م ل�وف املدي�ر الفني الس�ابق للمنتخ�ب، قبل بدء 
املب�اراة أمام منتخب ليشتنش�تاين، املق�ررة يف نوفمرب/ 

ترشين الثاني املقبل ضمن التصفيات املؤهلة إىل نهائيات 
كأس العال�م 2022 .وقال أوليف�ر بريهوف مدير االتحاد 
األملان�ي، إن ل�وف وكذل�ك أندريس�ا كوبكه، الذي ش�غل 
منص�ب م�درب ح�راس مرمى املنتخ�ب لف�رتة طويلة، 
سيجرى تكريمهما ب�«وداع رسمي يف تجمع صغري« قبل 

املباراة املقررة يف فولفس�بورج يف 11 نوفمرب.وتوىل لوف، 
61 عاما، منصب املدير الفني للمنتخب األملاني بني عامي 
2006 و2021، وكان مدربا مساعدا باملنتخب بني عامي 
2004 و2006، كما توىل كوبكه تدريب حراس املرمى بني 

عامي 2004 و2021.

رباعي عمالق يالحق نجم تشيليس
              المستقبل العراقي/ متابعة

تتنافس 4 أندية أوروبية عى ضم نجم تش�يليس، يف الصيف 
املقبل، وفًقا لتقرير صحفي إنجليزي.

وبحسب صحيفة »إكسربيس« الربيطانية، فإن أندية بايرن 
ميونخ وبوروس�يا دورتموند ويوفنت�وس وأتلتيكو مدريد، 
حريص�ة ع�ى التعاقد مع املهاج�م األملاني تيم�و فرينر، يف 

املريكاتو الصيفي املقبل.
وفق�د فرين�ر مكانه يف التش�كيل األس�ايس لتش�يليس هذا 
املوس�م، لصالح الواف�د الجديد البلجيك�ي روميلو لوكاكو، 
وه�و ما دف�ع أكث�ر من ن�اٍد للتفك�ري يف اس�تغالل املوقف 

واالنقضاض عليه.
ويأمل بايرن إيجاد بديل مناس�ب لهداف�ه البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي، ووقع اختياره عى فرينر الذي يعرف أجواء 

البوندس�ليجا جيًدا.أم�ا بوروس�يا دورتمون�د، فيحت�اج إىل 
مهاجم جديد يف أرسع وقت ممكن، خاصة مع اقرتاب رحيل 
هدافه النرويجي إيرلينج هاالند.ويعترب تشيليس من األندية 
الت�ي ترغب يف ض�م هاالند، لذل�ك من ال�وارد أن يتم عرض 
فرينر كج�زء من قيمة صفق�ة تبادلية م�ع دورتموند.ويف 
يوفنت�وس، يخططون للتعاقد مع مهاج�م جديد لتعويض 
رحيل الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو، يف الوقت الذي يكافح 

في�ه ألف�ارو مورات�ا إلنهاء الف�رص أم�ام املرمى.
وبالنس�بة ألتلتيكو مدري�د، فهناك رغب�ة من جانب 
املدرب دييجو سيميوني يف االستعانة بخدمات فرينر، 
لتعزي�ز هجومه الذي يض�م الثالثي لويس س�واريز 
وأنط�وان جريزمان وج�واو فيليك�س.إال أن أتلتيكو 

س�يكون مطالب بخفض فاتورة الروات�ب أواًل، إذا أراد 
التعاقد مع فرينر، خاصة بعد التعاقد مع جريزمان.

إنرت حيسم أمر الوتارو
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف فابريزيو رومانو، خبري سوق االنتقاالت 
يف أوروب�ا، عن آخ�ر التط�ورات املتعلق�ة بملف 
تجدي�د األرجنتيني الوت�ارو مارتينيز لعقده مع 

إنرت ميالن.
ويرتب�ط الوتارو )24 عاًم�ا( بعقد مع إنرت حتى 

صي�ف 2023، إال أن هن�اك إرصار م�ن جان�ب 
النريازوري، عى اإلبقاء عليه لفرتة أطول، خاصة 
بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إىل تشيليس.
وكتب رومانو عرب حس�ابه الرس�مي عى »فيس 
بوك«: »يف غضون أس�ابيع قليلة، سيوقع لوتارو 

مارتينيز عى تمديد عقده مع إنرت«.
وأض�اف: »تم التوصل التفاق يف س�بتمرب/ أيلول 

امل�ايض، يق�ي بتوقيع عق�ود جديدة حتى 
2026 مع زيادة الراتب«.

جدير بالذك�ر أن الوتارو يتقاىض حالًيا راتًبا 
سنوًيا قدره 2.5 مليون يورو.

وارتبط اسم الوتارو مؤخرًا باالنتقال إىل أكثر 
م�ن ن�اٍد، أبرزهم برش�لونة وأتلتيك�و مدريد 

وآرسنال.

بوكيتينو ملييس وراموس ونيامر: 
انزلوا إىل أرض الواقع

              المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه ماوريس�يو بوكيتينو، مدرب 
باريس س�ان جريمان رسالة جادة 
املخ�رم،  لإلس�باني  وحاس�مة 

سريجيو راموس، مدافع الفريق.
 ورصح بوكيتينو يف مقابلة مع قناة 
»موفيستار« اإلسبانية »ربما يكون 
واقع س�ريجيو راموس مختلًفا عن 

واقع 2014«.
 أضاف املدرب األرجنتيني »الالعبون 
الكبار مثل راموس ومييس ونيمار، 
أبطال رائعون، لك�ن عليهم التأقلم 

عى الواقع«.
يف  »نض�ع  ماوريس�يو  وأش�ار   
اعتبارنا جميًعا أنهم كانوا األفضل، 
لكن يجب أن يس�تعيدوا مستواهم، 
وقته�ا، يمكنن�ا بالطب�ع إنجاز أي 

يشء«.
معرك�ة  ب�دأوا  »لق�د  واس�تطرد   
املنافس�ة م�ع زمالئه�م، للوص�ول 
ألفض�ل مس�توى، يج�ب أن تكون 

أوركسرتا الفريق جيدة«.
 وأوضح املدير الفني لسان جريمان 
»أكثر ما يق�دره النجوم الكبار هو 
التعامل بعفوية، يمكن إنشاء عالقة 
ثق�ة بحيث ال يرتدد امل�درب يف إبداء 

رأيه يف الالعب، والعكس صحيح«.
 وختم بوكيتين�و ترصيحاته يف هذا 
الش�أن »يجب عى املدرب أن يسعى 

لالندماج مع الالعب وأال يخدعه«.
يذكر أن س�ريجيو راموس انضم إىل 
س�ان جريمان صيف العام الجاري 
يف صفقة انتقال حر قادما من ريال 
مدريد اإلس�باني، لكنه لم يشارك يف 
أي مباراة بسبب إصاباته العضلية.

               المستقبل العراقي/ متابعة

 افتتح مس�عود أوزيل العب وس�ط ريال مدريد وآرس�نال 
الس�ابق مركزا يف برادف�ورد يطمح لك�رس الحواجز أمام 

مجتمع جنوب آسيا، لدخول الرياضات املهمة.
ويقام املركز، الذي يس�مى كرة القدم من أجل السالم كما 
يحمل اس�م الالع�ب، يف جامعة برادف�ورد ويحظى بدعم 

نادي برادفورد سيتي واالتحاد االنجليزي لكرة القدم.
ويحتفظ الربيطانيون من أصول أفريقية-كاريبية بتمثيل 
جي�د يف الرياض�ات املهم�ة، وخاصة كرة الق�دم، بينما ال 
يحظى الربيطانيون من أصول آس�يوية بفرص كبرية، إذ 
يوج�د 15 العب�ا فقط لك�رة القدم، ينح�درون من جنوب 

آسيا ضمن نحو 4 آالف العب محرتف.
وقال أوزيل »لطاملا اندهش�ت من الس�ماح ألفراد مجتمع 
جنوب آسيا كمشجعني فقط يف اللعبة، ملاذا ال نرى العبني 
أكث�ر أو مدربني يقتحمون كرة الق�دم للمحرتفني؟ أود أن 

أعدهم بمنحهم فرصة للنجاح داخل وخارج امللعب«.
وأضاف »أنا أيضا أنتمي لخلفيات عرقية مختلفة وأتفهم 

املصاعب«.
وينحدر أوزي�ل، الفائز بكأس العالم م�ع أملانيا يف 2014، 
من جذور تركية ويلعب بفريق فناربخش�ه يف اس�طنبول 

حاليا.
وسيوفر املركز يف برادفورد حصصا لكرة القدم و«مهارات 

حياتية« يف مقر تدريبات برادفورد سيتي.

موقف جوارديوال من نجم السيتي يعزز طموح برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن اهتمام 
برشلونة بدعم صفوفه بأحد نجوم مانشسرت 

سيتي بنهاية املوسم الجاري.
وت�رددت أنب�اء قوية خ�الل األي�ام املاضية، 
تفيد ب�أن برش�لونة يض�ع عينه ع�ى نجم 
مانشس�رت س�يتي، الدويل اإلنجليزي، رحيم 
سرتلينج لتدعيم صفوفه، خاصة بعد رحيل 

الثنائ�ي ليوني�ل مييس وأنط�وان جريزمان.
وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت« الكتالونية، 
هن�اك ثق�ة داخل برش�لونة يف ق�درة النادي 
ع�ى إحضار س�رتلينج إىل كام�ب نو.ويعزز 
م�ن طم�وح برش�لونة تب�ُدل موق�ف املدير 
الفن�ي بي�ب جوارديوال م�ن الالع�ب إذ بات 
خ�ارج اختياراته غالبا للتش�كيل األس�ايس 
ملانشس�رت س�يتي. وأضاف�ت الصحيف�ة أن 
رحي�ل جريزمان يف اليوم األخري من املريكاتو 

الصيفي، منح برشلونة الفرصة لتقوية 
الفري�ق بصفق�ات كبرية.وأوضحت 

أن�ه بخ�روج مي�يس وجريزم�ان، 
وتخفيض فات�ورة الرواتب، أصبح 
برش�لونة ق�ادًرا عى اس�تثمار ما 
يقرب م�ن 20 مليون ي�ورو لضم 
س�رتلينج، كم�ا يمكن زي�ادة هذا 

الرق�م، إذا رح�ل أي الع�ب آخ�ر يف 
يناير/ كانون الثاني املقبل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

هاالند خيتار االنتقال لريال مدريد
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن رغبة النرويجي 
إيرلين�ج هاالن�د، مهاج�م بوروس�يا دورتمون�د، يف 

االنتقال لريال مدريد.
ويمل�ك هاالند )20 عاًم�ا( رشًطا جزائًيا يف عقده مع 
دورتموند، يمنحه ح�ق الرحيل يف الصيف املقبل، بعد 

س�داد 75 مليون يورو.وبحس�ب صحيفة »سبورت« 
الكتالوني�ة، فإن الفرنيس كيليان مبابي، نجم باريس 
س�ان جريم�ان، يظل اله�دف الرئييس لري�ال مدريد.

وأضاف�ت الصحيف�ة، أن األقرب هو ض�م مبابي مع 
نهاية عقده مع سان جريمان يف الصيف املقبل بدون 
مقاب�ل، وهو ما يحف�ز ريال مدري�د لتكريس أمواله 

لعقد صفقة أخرى ضخمة.

 وأوضح�ت الصحيف�ة، أن التعاق�د م�ع هاالن�د يثري 
اهتم�ام ريال مدريد، والذي ي�رى أنه تدعيم نموذجي 
لخ�ط هجوم املرينجي، نظ�ًرا إلمكاناته الفذة بالنظر 
لصغر س�نه. وأكد برنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني 
الش�هري، أن هاالن�د اخت�ار بالفع�ل االنتق�ال لري�ال 
مدريد يف املوس�م املقبل، رغم رغبة العديد من األندية 

األوروبية الكربى يف ضمه.
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مدافن مفروشة لإلجيار»حياة« الكاتب بعد.. مماته

سما حسننجوى بركات

ال تنته�ي حي�اُة الكاتب بالرضورة بعد مماته. ال يعني ه�ذا أن أعماله تحيا من 
بع�ده، بل إّن حياًة ثانيًة ق�د ُتكتب له، فإذا به ينرش كتب�ا جديدة، أعماال أدبية 
ومراسالٍت ودفاتر مالحظات ومفّكرات، بناء ملا يرتئيه الورثة أو من عايشه عن 
قرب. هكذا ُتخَرج إىل العلن أعماٌل كان قد رفض خالل حياته نرَشها، أو ُتفضح 
أرساٌر وعالق�اٌت كان حريصا أش�ّد الحرص عىل عدم كش�فها، أو ُتتّخذ مواقف 
ضد مبادئ الكاتب وعكس أفكاره. هذا ويتضح أن هناك عىل العموم نوعني من 
الكّت�اب: هؤالء الذي�ن يتنّبهون إىل إمكانية العبث بحياته�م غصًبا عن إرادتهم، 
فإذا بهم متحّسبون لغدهم، ينّظمون أوراقهم ويديرون أمورهم ويدّبرونها قبل 
رحيلهم، مصادرين أية إمكانية للعبث بهم، وأولئك الذين تغدُرهم تفاهة الحياة 
وحس�اباتها الصغرية، فال يقيم أحّباؤهم لهم أو ملش�يئتهم أي اعتبار، فإذا بهم 
يدفعون برحيلهم ثمن »مس�تقبل« محتَمل ال يملكون بشأنه أي افرتاٍض أو أية 
معلوم�ة. األمثلة عديدة ال تحىص عن كّم األعم�ال األدبية التي ُنرشت بعد وفاة 
أصحابها، منها ما اعُترب تحفا فّنية، ومنها ما انُتقد وأس�اء إىل س�معة الكاتب 
ومكانته. فالديمري نابوكوف، الكاتب من أصل رويس مثال، نرشت له رواية »لورا 
األصلية« غري املكتملة، مع أنه أوىص برضورة إتالفها بعد موته، لكن ابنه ارتأى 
عكس ذلك. بيار باولو بازوليني، الس�ينمائي اإليطايل الشهري الذي مات مقتوال، 
خلّف مخطوطة هي مس�وّدة رواية مؤلّفة من 500 صفحة، بقيت طّي األدراج 
قراب�ة 17 عاما، قب�ل أن تنرش نهاية عام 1992 تحت عنوان »نفط«، متس�ّببة 
بس�جال كبري يتعلّق برشعية قراٍر كهذا. لكن يبقى مثال فرانز كافكا، وهو أحد 
ا. أوىص صديقه ومنّفذ وصيته ماكس برود، يف  أه�م كّتاب القرن املايض، مح�ريّ
رس�الة واضحة، بحرق جميع مخطوطاته وأوراقه ومراس�الته. يجدر التذكري 
أن كافكا، الذي فارق الحياة وهو يف س�ّن األربعني، لم يكن قد نرش ش�يئا ُيذكر 
باستثناء نصوص قصرية، وقّصتي »التحّول« و«الحكم«. لكّن ماكس لم يمتثل، 
وكان مؤمنا بش�ّدة بموهبة صديقه، ولطاملا وعده ببذل ما يف وس�عه إليصالها 
إىل اآلخري�ن. ه�ل أراد كافكا فع�ال إحراق كل أثر له؟ يتس�اءل كثر، مردفني: ما 
ال�ذي منعه طاملا أنه س�بق أن أحرق مخطوطاته بنفس�ه أو بواس�طة حبيبته 
دورا؟ يف مطلق األحوال، لقد أوىص كافكا بما طلبه كتابيا، ملتمسا من شخٍص 
آخ�ر فعل م�ا لم يتمّكن أو ُيرد هو فعله. ربما ألنه كان يعرف، يف قرارة نفس�ه، 
أن صديقه ماكس برود، مثله، لن يجرؤ. الفرنيس مارس�يل بروست، املتوىف عام 
1922، كت�ب، وه�و بني العرشين والخامس�ة والعرشين من عم�ره، مجموعة 
»املراس�ل الغامض وقصص أخرى« ولم ينرشها. كانت تروي عذاباته وارتباكه 
بعد اكتش�افه ميوله الجنس�ية املثلية. خالل مائة عام تقريبا، بقيت املجموعة 
مخطوط�ًة لم تر الن�ور، إىل أن تقّرر نرشه�ا حديثا. أيضا، لقد ق�ّررت خادمته 
سيليست، التي اعتنت به خالل سنوات حياته الثماني األخرية، أن تطلق لسانها 
بعد مدة طويلة أمضتها صامتة ترفض الحديث عن سّيدها الذي كانت تجلّه حّد 
العبادة. وعىل الرغم من حرصها الش�ديد عىل حف�ظ أرساره، تقول إنها قررت 
الكالم عند بلوغها الثانية والثمانني، كي ال ُيساء من بعدها تفسري بعض األمور 
أو إش�اعة أخبار كاذبة عنه. ومع ذلك، بدا بروس�ت، يف وصفه�ا تعامله معها، 
غري�ب األط�وار، ينام نهارا ويعمل ليال، ال يغادر رسي�ره، ال يطيق أدنى ضّجة، 
متطلّبا، مس�تبّدا، يف حني أنه كان يأتمنها عىل أرساره، ويلجأ إليها ملساعدته يف 

إنهاء تحفته العمالقة »البحث عن الزمن الضائع«، التي أنهاها وأنهته.

يبق�ى ذلك العالم لغ�زا، واقتحام�ه جريمة. أم�ا الفنون والجنون يف طقوس�ه 
ومراس�مه، وكذلك معامله األخرية، فيبقى محرّيا ومثريا لتس�اؤالٍت كثرية، منها 
أنك ال تعرف س�بب عناي�ة األحياء مثال بمقابر األموات، وه�م يعلمون جيدا أن 
األموات ال يش�عرون، ومهما بلغت مكانته�م يف حياتهم فقد انتهوا، ولم يعودوا 
قادري�ن ع�ىل االعرتاض. لكن هن�اك من يهت�م بمعالم امليت وبقاي�اه األخرية، 
وكأنه يريد أن يؤّكد أنه لم ينَس ميته. وتبقى الحقيقة أن الحي أبقى من امليت، 
وم�ن هذا املبدأ، تخرج املمثلة املثرية للج�دل بترصيحاتها كل حني وحني، إلهام 
ش�اهني؛ لتعلن أنها لن ترتّدد بالتربع بأعضائها إلنقاذ حياة املرىض بعد موتها، 

ألن نهاية الجسد الفناء، فلم ال يتم االستفادة منه قبل أن يفنى.
بناًء عىل تس�اؤل إلهام شاهني، يأتيك تس�اؤل مختلف، عن حرص األحياء عىل 
رفات املوت�ى. وبعيدا عن الدين وتوصياته بأن للم�وت حرمة، وبأن كرس عظم 
مي�ت يعادل كرس العظم وهو ح�ي، إال أن الجزع والخ�وف والغضب يلّف ذوي 
املي�ت الذي ُينبش ق�ربه، وتقوم الدني�ا وال تقعد يف حال ح�دوث هذه الجريمة 
التي ترتبط بأسباٍب قد تبدو خياليًة، مثل أن السحرة يستعينون بأجسام املوتى 
ألمور الس�حر وإلحاق الرضر باألحياء. وهناك خياالٌت أبعد من السحر، تحّدثت 
عنه�ا عل�وم امليتافيزيقيا، مثل اس�تنطاق أجس�اد األموات، واالس�تفادة منها 
يف معرف�ة املايض وخفاي�ا بعض األمور. ويب�دو أن هذه العلوم ق�د حاولت أن 
تس�تفيد من قصة جلد البق�رة التي أوعز الله ملوىس أن يرضب به جس�د قتيل؛ 
لك�ي ينطق ويبوح باس�م قاتل�ه. وهكذا، فنحن ن�دور يف عال�م الغرائب حينا، 
وندور يف عالم التس�اؤالت والخوف من املجه�ول، وليس هناك مجهول أكرب من 
عال�م املوت، وعالم ما بعد املوت. أخريا، ثارت قضية اختفاء رفات طفلة ال يزيد 
عمرها عن ثالثة أشهر من مقربة يف غزّة، وتعالت أصواٌت تؤكد أن االختفاء ليس 
بعيدا عن أيدي السحرة واملشعوذين، يف حني أن بالدا أخرى قد تلقي التهمة عىل 
طلب�ة كليات الط�ب وعالقتهم بحاريس املقابر ونابيش القب�ور. والحقيقة التي 
اّتضحت رسيعا أن االختفاء كان ماّديا بحتا، وهو إعادة بيع القرب للمرة الثانية، 
وبسعر أقل من سعر القرب الحديث البناء الذي لم ُيدفن فيه أحد من قبل، ورغبة 
أهل متوفٍّ ما أن يدفن قريبهم يف مقربٍة قريبة منهم، ليتس�ّنى لهم زيارته، مع 
توصيات الحكومة املشّددة أن املقربة قد أصبحت ممتلئة، ويمنع الدفن فيها، إال 
إن ذلك لم يمنع أن تحُدث حادثٌة اعتربت جريمًة بحق جثة طفلة بريئة، وخرجت 
ترصيحاٌت لذويها تذيب القلوب، فيما كان عىل الجانب اآلخر هناك من يستفيد 
ماّديا من هذه الجريمة. وهناك ذوو ميت حديث الوفاة يش�عرون بزهو مبّطن 
إلحراز خط�وة موفقة يف الحصول عىل قرب لعزيزهم قريب منهم، يس�تطيعون 
أن ُيقرِئون�ه الفاتحة يف ذهابهم وإيابهم. لس�نا بصدد الفتاوى الدينية بالطبع، 
لكن املقابر، عىل غرابتها، تثري فيك تساؤالت ومخاوف، وتجعلك ترسح بطريقة 
تفك�ري األحياء ونظرتهم إىل األم�وات وتاريخهم عىل األرض، مثل مقربة بائعات 
الهوى التي تزين أسوارها الرشائط امللّونة والريش، وكأن العالم ال يريد أن ينىس 
ماضيه�ن، ومقربة زعماء املافيا الت�ي أقيمت يف مدينة يكاترينبورغ الروس�ية 
خالل تس�عينيات الق�رن املايض، حيث ُعرف�ت هذه املدين�ة بعاصمة الجريمة 
املنّظمة يف روس�يا، إذ احتدم فيها الرصاع ب�ني اثنتني من عصابات املافيا، ومن 
الطبيعي أن ُيكتب عىل ش�واهدها التاريخ البطويل له�ؤالء الزعماء، مثل بطولة 

أحدهم يف الطعن بالسكني. 

طّور علماء أمريكيون جهاًزا بحجم علبة الثقاب يوضع يف الجمجمة ويتصل 
بالدم�اغ ملعالجة مرض االكتئاب الحاد. قامت ش�ابة بعم�ر 36 عاما تدعى 
سارة، بتثبيته منذ أكثر من عام وتقول إنه غرّي حياتها، حيث أن الجهاز يعمل 
باس�تمرار، لكن ال يتم تش�غيل نظام العالج إال عندما يحتاج املريض، وفقا 
ملجلة »نيترش ميديس�ني« األمريكية. يف السنوات األخرية، شهدت سارة عدًدا 
كب�رًيا من محاوالت العالج الفاش�لة، بما يف ذلك مض�ادات االكتئاب والعالج 
بالصدمات الكهربائية، وذكرت أنها كانت تعاني كل يوم، وبالكاد تس�تطيع 
التحرك، وفقا للمجلة.بعد تركيب الجهاز وتشغيله، شعرت بالبهجة وأكدت 
أن حياته�ا قد تغريت لألفضل، وبعد فرتة تخلصت م�ن أفكار االنتحار التي 
كانت تس�يطر عليها يف الس�ابق، وأش�ارت إىل أنه بعد مرور عام عىل تركيب 
الجه�از لي�س له أي آث�ار جانبية. قال�ت الدكتورة كاثرين س�كانجوس إن 
التكنولوجيا تس�تهدف »سلس�لة االكتئاب« يف دماغ املريض، فالجهاز قادر 
عىل التنبؤ عندما تكون أعراض االكتئاب ش�ديدة، ويخطط العلماء الختبار 
التكنولوجي�ا عىل املزيد من املرىض املصابني باالكتئاب الش�ديد ملعرفة ما إذا 

كان بإمكانها مساعدة اآلخرين.

علامء خيرتعون جهازًا يعالج االكتئاب!

كش�فت وكالة الفضاء األمريكية »ناس�ا« عن عزمها إطالق مركبة فضائية يف 
أواخ�ر نوفمرب القادم، س�تكون مهمتها تغيري مس�ار كويك�ب قبل وصوله إىل 
األرض. وسرتس�ل »ناس�ا« املركبة »DART« عىل متن الصاروخ »سبيس إكس 
فالك�ون 9«، نح�و نظ�ام الكويكب الثنائ�ي »ديديموس« والقم�ر الخاص به، 
لتحرفه قليال عن مس�اره الحايل. وقالت »ناس�ا« يف بيان: »إن DART سيكون 
أول ع�رض لتقنية االصطدام الحرك�ي، والتي تتضمن إرس�ال مركبة فضائية 
كبرية أو أكثر عالية الرسعة إىل مسار كويكب يف الفضاء لتغيري وجهته«. وتعترب 
»ناس�ا« أي جسم قريب من األرض »خطرا محتمال« إذا كان ضمن 0.05 وحدة 
فلكية )4.6 مليون ميل( ويبلغ قطره أكثر من 460 قدما. ووفق »ناسا«، هناك 
تقريب�ا 25 ألف من األجس�ام املعروف�ة القريبة من كوك�ب األرض، لكن هناك 
املزيد منها يف انتظار اكتشافها، حسبما ذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
جدير بالذكر أن »DART« تعد جزء من اسرتاتيجية »ناسا« لحماية األرض من 

خطر الكويكبات، وقد صممت بالتعاون مع وكالة الفضاء األوروبية.

»ناسا« تطلق مركبة إلبعاد كويكب
 هيدد األرض

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

بالصور .. حشود املؤمنني حتيي ذكرى وفاة الرسول »ص« يف النجف األرشف


