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عراقيا على حدود بولندا ..وإطالق «رحالت جوية» ملن يود الرجوع إىل العراق

احلكومة للعالقني يف بيالروسيا :عودوا طواعية
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الصحة :استقرار املوقف
الوبائي ال يمنع من دخول العراق
ص3
يف موجة كورونا جديدة

الـمـالـيـة عـن
سنـدات «البنـاء» :حققت مبيعـات
ص3
بقيمة تريليون دينار

بحث رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،أمس
االثن�ن ،مع نائ�ب رئي�س املفوضي�ة األوروبية
مارغايتي�س س�كيناس والوف�د املراف�ق ل�ه،
العالق�ات الثنائية بن الع�راق واالتحاد األوروبي
عىل مختلف الصعد.
وأكد الكاظمي ،بحس�ب البيان الحكومي ،تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ،ع�ىل «أهمية
عالقات التع�اون مع االتحاد األوروبي ،ورضورة
تطويرها يف مختلف املجاالت السياسية واألمنية
واالقتصادية والثقافية وغريها».
واش�ار إىل «أهمي�ة اإلس�تفادة م�ن التج�ارب
التنموي�ة للدول األوروبية ،الس�يما يف مراحل ما
بعد الحروب ،فضالً عن تشجيع االستثمار وخلق
البيئة السليمة له».
من جانبه ،ج ّدد سكيناس «دعم االتحاد األوروبي
للعراق وهو يشق طريقه نحو االستقرار» ،مبينا ً
أن «االتحاد األوروبي سيبقى صديقا ً للعراق عىل
املدى االسرتاتيجي البعيد».
وتابع البيان «اللقاء بحث أيضاً ،قضية املواطنن
العراقي�ن العالق�ن يف ع�دد م�ن م�دن االتحاد
األوروبي».
وشدد الكاظمي ،عىل «أهمية اتخاذ كل اإلجراءات
املش�رتكة للحفاظ ع�ىل أمن وس�المة املواطنن
العراقي�ن يف مختلف أج�زاء االتح�اد األوروبي،
والعم�ل ع�ىل تجن�ب وق�وع أي عراق�ي ضحية
لش�بكات التهريب» ،مؤك�دا ً أن «الحكومة تعمل
ع�ىل إعادة جمي�ع العراقي�ن العالق�ن طوعياً،
وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم».

التفاصيل ص2

كرم جرحاه ويتعهد بتوزيع قطع األرايض هلم
جهاز مكافحة اإلرهاب ُي ّ

الدفاع املدين يصدر  13توصية لتجنب اخلسائر البرشية واالقتصادية يف الشتاء

ص2

ص2

رئيس هيئة املستشارين يعلن تشكيل فريق حكومي
للتخلص من «خملفات نظام صدام

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن رئيس هيئة املستش�ارين يف رئاس�ة
مجل�س ال�وزراء عب�د الكري�م الفيصل،
أمس االثنن ،تش�كيل فريق من  4جهات
حكومية إلزالة امللوِّثات اإلش�عاعية ،فيما
أش�ار اىل ح�راك تج�اه املنظم�ة العربية
للطاقة الذرية.
وق�ال الفيص�ل يف ترصي�ح صحف�ي إن
«رئيس مجل�س الوزراء وافق عىل مقرتح
هيئة املستش�ارين للب�دء بربنامج وطني
كبري إلزالة جميع امللوثات اإلشعاعية التي
خلفت م�ن النظام الس�ابق» ،مبين�اً ،أن

«رئيس الوزراء أمر بتش�كيل فريق وطني
بإرشاف هيئة املستشارين ووزارة التعليم
الع�ايل والعل�وم والتكنولوجي�ة والجه�ة
الرقابية الرئيس�ة املتمثلة بمركز الوقاية
من اإلشعاع يف وزارة البيئة».
وأض�اف ،أن «الفري�ق وض�ع خطة وفق
معاي�ري املنظم�ة الدولية للطاق�ة الذرية
إلزال�ة امللوث�ات اإلش�عاعية ،وت� َّم الب�دء
بمحافظ�ة الب�رصة لوج�ود أك�رب أماكن
تل�وّث فيه�ا بلغت أكث�ر م�ن  28مكاناً»،
ً
الفت�ا ،اىل أن «الفريق أعلن يف وقت س�ابق
خل َّو البرصة من التلوث االشعاعي».
وأش�ار إىل أن «هيئة املستش�ارين ووزير

التعلي�م العايل ارت�أت بمفاتح�ة املنظمة
العربية للطاقة الذرية للتواصل مع الفرق
الفنية وزيارة العراق لالطالع عىل الجهود
املبذول�ة وكذل�ك لتعزيز التع�اون العربي
يف ه�ذا املج�ال ولرؤي�ة تطبي�ق املعاي�ري
الدولي�ة» ،مؤك�داً ،أن�ه «س�تكون هناك
خط�وات ق�ادة للفريق الوطن�ي للعمل يف
محافظ�ات أخرى حس�ب نس�بة التلوث
املوجود فيها».
وأوض�ح ،أن «مدير ع�ام املنظمة العربية
للطاق�ة الذري�ة س�يتوىل بنفس�ه ضمن
برنامج أُع َّد له مع محافظ البرصة اإلعالن
عن خل� َّو البرصة من التلوث االش�عاعي،

وإبالغ الوكال�ة الدولية بذلك» ،الفتا ً اىل أن
«الع�راق رائد يف ه�ذا املج�ال ولديه خربة
من�ذ الس�تينيات يعمل يف مج�ال الطاقة
الذري�ة لألغ�راض الس�لمية « .ولفت اىل
أن «قان�ون الطاقة الذرية قد تم ترشيعه،
والحكوم�ة وضع�ت برنامج�ا ً لتنفي�ذه
م�ن أجل بن�اء الخ�ربات واع�داد الكوادر
وبارشاف املنظمة الدولية للطاقة الذرية ،
ليك�ون العراق رائدا ً يف هذا املجال الحتياج
العراق لالغراض الس�لمية للطاقة الذرية
سواء يف قضايا معالجة الرسطان واألمور
الزراغية والصناعية األخرى».

التفاصيل ص2

تفجري ليفربول يدفع بريطانيا إىل رفع مستوى التهديد اإلرهايب الشيخ اخلزعيل يستقبل بالسخارت :هذه دالئل تزوير االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي

قالت وزيرة الداخلية الربيطانية بريتي باتيل ،أمس االثنن،
إن مستوى التهديد الذي تتعرض له بريطانيا من اإلرهاب
ارتفع إىل مس�توى «تهديد ش�ديد» ،مقارنة مع املس�توى
السابق «تهديد كبري».
ويعن�ي ه�ذا االرتفاع احتم�ال وقوع هجوم بع�د انفجار
سيارة أجرة يف ليفربول ،األحد.
وقالت الرشطة إن العبوة الناسفة التي انفجرت يف سيارة

املرور تعيد العمل
بـنـظـام التسقيـط لتسجيـل
الدراجات النارية
ص3

أجرة بمدينة ليفربول يف ش�مال إنجلرتا األحد كان يحملها
أح�د ال�ركاب ،وإن االنفجار ُينظ�ر إليه باعتب�اره حادثا
إرهابيا.
وأوضح روس جاكس�ون مس�اعد قائد رشط�ة مكافحة
اإلره�اب أن «تحرياتن�ا تش�ري إىل أن هناك عبوة ناس�فة
بدائي�ة ت�م صنعه�ا وأن م�ا ن�راه إىل اآلن أن صانعها هو
الراكب الذي كان يف سيارة األجرة».
وأُلقي القبض عىل ثالثة رجال ( 29و 26و 21عاما) األحد،
وأعلن جاكسون إلقاء القبض عىل رجل رابع ( 20عاما).

الداخلية :مدامهات جديدة يف الكرادة والكاظمية والشعب وبغداد اجلديدة والصاحلية

االستخبارات :القبض عىل رشعي بـ «داعش» اشرتك بتفجري مركز للرشطة يف بابل

نينوى تبارش
بنظام الفردي والزوجي يف
توزيع «البنزين»
ص3

وزارة الرتبية
تـعـلـن خـطـة «التـعـلـيـم
عـن بـعـد»
ص3

أدفوكات:
هـدفـنـا االسـتـمـرار
يف املنافسة
ص7

ص2

ص2

ص2

الرتبية تعلن شمول طلبة الصفوف غري املنتهية بقرار الـ  10درجات
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

ق�ررت وزارة الرتبية ،أم�س االثنني ،ش�مول تالميذ وطلبة
الصف�وف غري املنتهية (بم�ا فيها تالميذ الصف الس�ادس
االبتدائي) املتغيبني عن أداء االمتحان يف الدور الثاني بدرجة
القرار ( 10درجات).
وذكر املكتب اإلعالمي للوزارة يف بيان ،أن «وزير الرتبية عيل
حمي�د الدليمي وافق عىل ش�مول تالمي�ذ وطلبة الصفوف
غ�ري املنتهية (بم�ا فيها تالميذ الصف الس�ادس االبتدائي)
املتغيب�ني ع�ن أداء االمتحان يف الدور الثان�ي بدرجة القرار
( 10درج�ات) ،واضافتها ع�ىل الدور األول للع�ام الدرايس
 ،2021 – 2020يف حال�ة االس�تفادة منها وتنقل التلميذ أو
الطالب من الرسوب اىل النجاح».

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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حوالي (ً )571
عراقيا على حدود بولندا ..وإطالق «رحالت جوية» ملن يود الرجوع إىل العراق

احلكومة للعالقني يف بيالروسيا :عودوا طواعية

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

بحث رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،أمس
االثن�ني ،مع نائ�ب رئي�س املفوضي�ة األوروبية
مارغايتي�س س�كيناس والوف�د املراف�ق ل�ه،
العالق�ات الثنائية بني الع�راق واالتحاد األوروبي
عىل مختلف الصعد.
وأكد الكاظمي ،بحس�ب البيان الحكومي ،تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ،ع�ىل «أهمية
عالقات التع�اون مع االتحاد األوروبي ،ورضورة
تطويرها يف مختلف املجاالت السياسية واألمنية
واالقتصادية والثقافية وغريها».
واش�ار إىل «أهمي�ة اإلس�تفادة م�ن التج�ارب
التنموي�ة للدول األوروبية ،الس�يما يف مراحل ما
بعد الحروب ،فضالً عن تشجيع االستثمار وخلق
البيئة السليمة له».
من جانبه ،ج ّدد سكيناس «دعم االتحاد األوروبي
للعراق وهو يشق طريقه نحو االستقرار» ،مبينا ً
أن «االتحاد األوروبي سيبقى صديقا ً للعراق عىل
املدى االسرتاتيجي البعيد».
وتابع البيان «اللقاء بحث أيضاً ،قضية املواطنني
العراقي�ني العالق�ني يف ع�دد م�ن م�دن االتحاد
األوروبي».
وشدد الكاظمي ،عىل «أهمية اتخاذ كل اإلجراءات
املش�رتكة للحفاظ ع�ىل أمن وس�المة املواطنني
العراقي�ني يف مختلف أج�زاء االتحاد األوروب�ي ،والعمل
عىل تجنب وقوع أي عراقي ضحية لش�بكات التهريب»،
مؤك�دا ً أن «الحكومة تعمل عىل إع�ادة جميع العراقيني
العالقني طوعياً ،وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم».
وعرب نائب رئيس املفوضية األوروبية ،عن شكر االتحاد
األوروب�ي وس�عادته لإلج�راءات املبك�رة الت�ي اتخذها

العراق يف محاربة عمليات التهريب ،والتي يقع ضحيتها
املواطنون األبرياء ،مؤكدا ً عىل «أهمية التعاون املش�رتك
من أجل إعادتهم».
إىل ذل�ك ،اعلن�ت وزارة الخارجية العراقي�ة انها احصت
وج�ود  571عراقي�ا ً عىل الح�دود البيالروس�ة البولندية
منوه�ة اىل ان ارب�ع دول س�هلت وصوله�م اىل هن�اك
كاش�فة عن تس�يري رحلة للخط�وط العراقية الخميس

املقب�ل للراغب�ني بالع�ودة اىل بلدهم طوع�ا بالرغم من
وجود آخرين يرفضون ذلك.وقال املتحدث باس�م وزارة
الخارجية أحمد الصحاف لالعالم الرسمي مساء االحد يف
ترصيحات تابعتها «ايالف» إن لوزارة اتخذت حزمة من
اإلجراءات ملتابعة الوضع االنساني للعراقيني عىل الحدود
بني بيالروس�يا وبولندا ..منوها اىل ان «املوقف حس�اس
ويس�تمر بالتطور ويفتح أزمات جديدة» .واش�ار اىل ان

وزي�ر الخارجية فؤاد حس�ني قد اجرى اتصاالت
بنظرائ�ه يف االتحاد األوروبي لبح�ث األزمة وتم
تعلي�ق عمل القنص�ل البي�الرويس يف العراق بعد
التأك�د من حدوث حاالت منح س�مات دخول اىل
بيالروسيا غري حقيقية».
وأض�اف ان العراق قرر وق�ف الرحالت املبارشة
من�ه واىل بيالروس�يا ما حد من س�فر العراقيني
إىل هناك بنسبة معينة لكن املشكلة أن هناك من
يس�افر لبيالورسيا عرب رحالت من خارج العراق
وف�رت مم�رات ومنها تركي�ا وقط�ر واإلمارات
وم�رص .وأوض�ح ان الع�راق اليمل�ك صالحي�ة
من�ع الرحالت من الخارج مل�ن الخارجية بادرت
بالتح�رك نح�و بعض ال�دول وفعال ب�دأت تركيا
بمنع س�فر العراقيني منها إىل بيالروسيا مشريا
اىل ان العم�ل جار لدفع دول اخ�رى التخاذ قرار
مماثل.
وتابع أن «الوزارة رصدت تسجيل  571عراقيا ً يف
مقاطعتني ضمن  8مخيمات هناك  ..مس�تدركا
بالق�ول انه ال يمك�ن احصاء االع�داد كاملة ألن
الرشيط الحدودي يمت�د  680كم وهناك إعراض
عن الع�ودة لدى البع�ض» مهم» .واش�ار اىل ان
الع�راق سيس�ري رحل�ة أوىل للراغب�ني بالع�ودة
الطوعي�ة الخميس املقب�ل مؤكدا ان الس�لطات
العراقية تش�جع عىل العودة الطوعية محذرا من
شبكات تستغل العراقيني هناك.
ومن املق�رر ان يتوجه وف�د وزاري عراقي يمثل وزارات
الخارجية والهجرة والنقل هذا االس�بوع اىل املانيا ودول
أخرى لالطالع عىل مشكلة املهاجرين العراقيني العالقني
عىل الحدود البيالروس�ية مع االتح�اد األوروبي وخاصة
مع بولندا وكذلك تش�جيع الراغبني منهم عىل العودة اىل
بلدهم وتأمني طائرات العادتهم .

رئيس هيئة املستشارين يعلن تشكيل فريق حكومي للتخلص من «خملفات نظام صدام
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن رئي�س هيئة املستش�ارين يف رئاس�ة
مجل�س الوزراء عبد الكري�م الفيصل ،أمس
االثنني ،تشكيل فريق من  4جهات حكومية
إلزال�ة امللوِّثات اإلش�عاعية ،فيما أش�ار اىل
حراك تجاه املنظمة العربية للطاقة الذرية.
وقال الفيصل يف ترصيح صحفي إن «رئيس
مجل�س ال�وزراء واف�ق ع�ىل مق�رتح هيئة
املستشارين للبدء بربنامج وطني كبري إلزالة

جمي�ع امللوثات اإلش�عاعية التي خلفت من
النظام الس�ابق» ،مبيناً ،أن «رئيس الوزراء
أمر بتش�كيل فري�ق وطني ب�إرشاف هيئة
املستش�ارين ووزارة التعلي�م العايل والعلوم
والتكنولوجي�ة والجه�ة الرقابية الرئيس�ة
املتمثلة بمركز الوقاية من اإلشعاع يف وزارة
البيئة».
وأض�اف ،أن «الفري�ق وض�ع خط�ة وف�ق
معايري املنظمة الدولية للطاقة الذرية إلزالة
امللوث�ات اإلش�عاعية ،وت َّم الب�دء بمحافظة

الب�رصة لوجود أكرب أماكن تلوّث فيها بلغت
أكثر م�ن  28مكاناً» ،الفت�اً ،اىل أن «الفريق
أعلن يف وقت س�ابق خل َّو البرصة من التلوث
االشعاعي».
وأش�ار إىل أن «هيئ�ة املستش�ارين ووزي�ر
التعلي�م الع�ايل ارت�أت بمفاتح�ة املنظم�ة
العربي�ة للطاقة الذري�ة للتواصل مع الفرق
الفني�ة وزيارة العراق لالط�الع عىل الجهود
املبذول�ة وكذل�ك لتعزيز التع�اون العربي يف
هذا املج�ال ولرؤية تطبيق املعايري الدولية»،

مؤك�داً ،أنه «س�تكون هناك خط�وات قادة
للفريق الوطني للعم�ل يف محافظات أخرى
حسب نسبة التلوث املوجود فيها».
وأوض�ح ،أن «مدي�ر ع�ام املنظم�ة العربية
للطاقة الذرية سيتوىل بنفسه ضمن برنامج
أُع� َّد له مع محافظ البرصة اإلعالن عن خل َّو
البرصة من التلوث االشعاعي ،وإبالغ الوكالة
الدولية بذلك» ،الفتا ً اىل أن «العراق رائد يف هذا
املجال ولديه خربة منذ الس�تينيات يعمل يف
مجال الطاقة الذرية لألغراض السلمية «.

ولف�ت اىل أن «قان�ون الطاق�ة الذري�ة ق�د
ت�م ترشيع�ه ،والحكومة وضع�ت برنامجا ً
لتنفي�ذه م�ن أج�ل بن�اء الخ�ربات واعداد
الك�وادر وبارشاف املنظم�ة الدولية للطاقة
الذري�ة  ،ليك�ون العراق رائ�دا ً يف هذا املجال
الحتي�اج العراق لالغراض الس�لمية للطاقة
الذري�ة س�واء يف قضايا معالج�ة الرسطان
واألم�ور الزراغي�ة والصناعي�ة األخ�رى»،
مؤكداً ،أن «العراق يملك خربات كافية وليس
بحاجة اىل خربات أجنبية أو عربية».

بيان من مفوضية االنتخابات بشأن نتائج العد اليدوي يف حمطات الرصافة
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،
أم�س االثن�ني ،بيانا ً توضيحيا ً بع�د فرز 108
محطات يدوي�ا ً يف مكتب انتخابات الرصافة،
مبين�ة أن النتائ�ج مُ طابق�ة باس�تثناء 8

جهاز مكافحة اإلرهاب
كرم جرحاه ويتعهد
ُي ّ
بتوزيع قطع األرايض هلم
اقام جه�از مكافح�ة اإلرهاب ،أمس
االثنني ،حفال لتكري�م الجرحى الذين
أُصيبوا يف املعارك.
وقال الجهاز يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «الحفل بدء
بكلمة لرئيس جهاز مُ كافحة اإلرهاب
رح�ب فيه�ا بق�دوم رج�ال الع�راق
املُضح�ني» .وذك�ر الس�اعدي خ�الل
كلمته «أبرز ُ
النقاط التي يعمل الجهاز
ع�ىل تلبيتها ،وأكد عىل أنه اس�تحصل
املوافقات الرس�مية م�ن القائد العام
للق�وات املُس�لحة والجه�ات املعني�ة
لتوزيع ُقطع األرايض لعوائل ُ
الشهداء
ُ
والضباط «.
والجرحى واملُنتسبني
وأشار إىل أن «بعض الجهات واألطراف
التي تحاول عرقلة منح ُقطع األرايض
لجه�از مُ كافح�ة اإلره�اب رُغ�م
استحصال املوافقات القانونية».
وخت�م كلمت�ه «بالثناء ع�ىل ماقدمه
هؤالء الجرح�ى» ،مؤك� ًدا أن «الدماء
التي سالت منهم واألطراف التي ُبرتت
من أجس�ادهم ُ
وفق�دان أبصارهم لم
تذه�ب ُس�دى وعبدت طري�ق النرص
وحمت أرض بالدنا الطاهرة».

محط�ات .وقال�ت املفوضية يف بي�ان ،تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه إنها «أجرت
الي�وم علمي�ات عد وف�رز ي�دوي للمحطات
الت�ي أُلزم�ت بها من قب�ل الهيئ�ة القضائية
لالنتخابات ،حيث قررت الهيئة يف وقت سابق
التحق�ق من صحة اإلج�راءات املُتخذة ومدى

تأثريها عىل أحقية الطاعن يف الفوز بعضوية
مجلس النواب وعدد األصوات الحقيقية التي
حصل عليه�ا نتيجة االق�رتاع» .وأضافت أن
«ه�ذه املحطات يف الدائرة السادس�ة (مكتب
انتخاب�ات بغ�داد الرصاف�ة) ،وش�ملت 108
محط�ات ،وج�رى عده�ا وفرزه�ا يف قاع�ة

(ال�رشف) ببغ�داد ،وتبني أنه�ا مطابقة أثناء
املش�اهدة العياني�ة ،ع�دا صنادي�ق ثمان�ي
محط�ات وُجد فيه�ا أوراق اقرتاع اتضح عدم
بطالنه�ا ،من خالل تدقيقها م�ن قبل اللجنة
املركزية املشكلة لهذا الغرض ،ورُفعت النتيجة
إىل مجل�س املفوضني الذي بدوره سريس�لها

إىل الهيئ�ة القضائية لالنتخابات لتقول قولها
فيها» .ولفتت إىل أن «اإلجراءات تمت بحضور
املراقبني الدوليني وعدد من منظمات املجتمع
املدني املتخصصة بمراقبة االنتخابات ،إضافة
إىل وكالء الكيانات السياسية ،ملتابعة العملية
وفق الضوابط املعمول بها».

الدفاع املدين يصدر  13توصية لتجنب اخلسائر البرشية واالقتصادية يف الشتاء
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت مديري�ة الدف�اع املدن�ي جمل�ة م�ن الوصايا
واالرشادات الخاصة بفصل الشتاء ويطلب من املواطنني
مراعاتها لتجنب الحوادث التي تسبب الخسائر البرشية
واالقتصادية.
وأوصت الدفاع املدني ،بما ييل:
 -1أس�تخدم برامي�ل معدني�ة أو بالس�تيكية خاص�ة
محكمة الغلق لخزن املشتقات النفطية.
 -2تجن�ب إدخال املدافئ النفطية اىل الحمام او االماكن
املغلق�ة خوفا ً من الغازات الس�امة والخانق�ة املنبعثة
منه�ا {خليط من الغازات بضمنها أول وثاني أوكس�يد
الكاربون}.
 -3وضع أسطوانات غاز الطبخ خارج املطبخ وإيصال
الغاز منها عن طريق تأسيسات خاصة بها.
 -4التأك�د م�ن صالحي�ة خراطيم غاز الطب�خ وإجراء
الصيانة الدورية لها.
 -5إبع�اد املداف�ئ النفطية عند اس�تخدامها عن األثاث
والستائر بمسافة آمنة.
 -6عدم امالء املدافئ النفطية اثناء اشعالها.
 -7تجن�ب ترك املدافئ تعمل أثناء النوم او عند الخروج
من املنزل او بعد انتهاء الدوام والتأكد من إطفائها.
 -8تحذي�ر االطف�ال م�ن التق�رب والعب�ث باالجه�زة
واملعدات الكهربائية واملطافئ لتجنب الحوادث.
 -9االبتع�اد ال�كيل عن تس�خني املاء بواس�طة املدافئ
النفطية او الغازية بوجود العائلة.
 -10عدم اس�تخدام املدافئ الكهربائية (الهيرتات) من

نوع السلك املك������ش�وف واحرص عىل اقتناء انواع
ذات مناشئ رصينة.
 -11أج�راء الفح�ص والصيان�ة ع�ىل س�خانات امل�اء
تحس�با ً لعط�ل جهاز الهيرت مما يس�بب ايص�ال التيار
الكهربائي.
 -12يف حال�ة ش�عورك بت�رسب الغاز املس�ال يف املنزل

تجن�ب أس�تخدام أي مفتاح كهربائ�ي أو مفرغة هواء
أو مصدر نار ،وغلق صمامات جميع أس�طوانات الغاز
وأخراج األش�خاص املوجودين يف املن�زل وأفتح النوافذ
واألبواب لعمل التهوية املطلوبة.
 -13تذكر رسعة االتصال بسيطرة الدفاع املدني {}115
مجانا ً من اي هاتف محمول عند حصول اي طارئ.
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الشيخ اخلزعيل يستقبل بالسخارت:
هذه دالئل تزوير االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
إس�تقبل األم�ني الع�ام لحرك�ة
عصائب أهل الحق الش�يخ قيس
الخزع�يل يف مكتبه ببغ�داد أمس
اإلثنني ممثلة األم�ني العام لألمم
املتحدة يف العراق «جينني هينيس
بالسخارت».
وج�رى خ�الل اللق�اء بح�ث
ومناقشة أبرز القضايا السياسية
يف العراق ويف مقدمها ملف نتائج
اإلنتخابات النيابية وتداعياتها .
فيم�ا ع�رض الش�يخ الخزع�يل
بالتفصي�ل مجموع�ة م�ن األدلة
ع�ىل م�ا راف�ق اإلنتخاب�ات م�ن
تزوير وتالعب فاضح .
كم�ا أبدى ،إس�تغرابه من صدور

بي�ان مجل�س األم�ن ال�دويل
بخص�وص اإلنتخاب�ات قب�ل
املصادق�ة عىل النتائ�ج النهائية،
مؤك�دا ً يف الوق�ت نفس�ه مُ �ي
اإلط�ار التنس�يقي بمتابع�ة
اإلج�راءات القانوني�ة الخاص�ة
به�ذا املل�ف  .م�ن جهته�ا أبدت
ممثلة األم�ني العام لألمم املتحدة
يف بغداد تجاوبها يف دراسة األدلة
املقدم�ة من الخزع�يل والذي دعا
ممثل�ة األم�م املتح�دة ألن تكون
طرفا ً حياديا ً يف املشاكل الحاصلة
لتج�اوز األزم�ات الحالي�ة ومنع
الوصول بالبلد إىل حالة اإلنس�داد
الس�يايس ،م�ا تعه�د الطرف�ان
بإس�تمرار التواص�ل لحلحلة هذا
اإلنسداد .

الداخلية :مدامهات جديدة يف الكرادة والكاظمية
والشعب وبغداد اجلديدة والصاحلية

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الداخلية ،أمس اإلثنني ،القبض عىل عدد من املتهمني يف قضايا
جنائية مختلفة يف العاصمة بغداد.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إنه «تمكنت
مف�ارز مديرية مكافحة إجرام بغداد م�ن القاء القبض عىل ثالثة متهمني
مطلوبني بجرائم قتل ضمن مكاتب مكافحة اجرام االعظمية والبياع وأبي
غريب».
وتابعت« ،يف حني ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام النهروان القبض عىل
متهم مطلوب عن قضية خطف».
واش�ارت إىل ،أن�ه «نفذت مف�ارز مكافحة اإلج�رام عددا ً م�ن أوامر إلقاء
القب�ض بحق عدد م�ن املتهم�ني لقيامهم برسق�ة مبالغ مالي�ة ومنازل
س�كنية ومح�الت تجاري�ة ودراج�ات ناري�ة ،ومتهمني آخري�ن بالتزوير
ومطلوبني بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة إجرام الشعب،
والزه�ور ،وباب الش�يخ ،وبغداد الجدي�دة ،والكرادة ،وحس�ينية املعامل،
واملدائن ،والقدس ،والكرامة ،والحبيبية ،والكاظمية ،والدورة ،واملحمودية،
والصالحي�ة ،والحري�ة ،وحي العامل ،والتاجي ،فض�ال عن ضبط عجلتني
والقبض عىل حائزيها لوجود إشارة ضبط يف قاعدة البيانات ضمن مكاتب
مكافحة رسقة س�يارات الكرخ والرصافة حيث ،تم اتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية بحقهم وتقديمهم إىل القضاء لينالوا الجزاء العادل».

االستخبارات :القبض عىل رشعي بـ «داعش»
اشرتك بتفجري مركز للرشطة يف بابل
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكنت مفارز وكالة االستخبارات،
أم�س االثن�ني ،م�ن القب�ض ع�ىل
رشع�ي كتبي�ة الفاروق اس�تهدف
صهاري�ج الوق�ود ونص�ب عبوات
ناس�فة واش�رتك بتفج�ري مرك�ز
للرشطة يف بابل.
وذكر بيان للوكالة تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه ،انه «استكماال
للعمليات االستباقية التي تقوم بها
وكال�ه االس�تخبارات والتحقيقات
االتحادي�ة يف وزراة الداخلي�ة
وبعملية امنية القبض عىل رشعي
كتيبة الفاروق».
وأض�اف البي�ان ،ان «االرهابي قام
بع�دة أعمال إرهابي�ة منها :رضب
الصهاريج املحملة بم�ادة البنزين
وال�كاز ع�ىل الطري�ق الرابط بني

الحصوة -املحمودية وادت الحادثة
اىل حرق  7صهاريج
ونص�ب ولص�ق العبوات الناس�فة
وتفجريه�ا ،ع�ىل املنتس�بني يف
االجهزة االمنية واملواطنني وادت اىل
استشهاد اربع اشخاص
و نص�ب عبوة ناس�فة و تفجريها
داخل مركز رشطة القرية العرصية
ادى الح�ادث اىل انهي�ار املرك�ز
واغتيال افراد الرشطة».
وأش�ار البيان إىل ان االرهابي «كان
يش�غل منص�ب رشع�ي لكتيب�ة
الف�اروق وكان ينظم التوبة البناء
الصح�وات بعد تس�ليم س�الحهم
وتقديم املس�اعدات لجرحى داعش
وتقديم والدعم اللوجستي لهم».
وبني ،انه» تم تدوين اقواله ابتدائيا
و قضائي�ا باالع�رتاف واتخ�ذت
بحقه االجراءات القانونية».

احلشد يقبض عىل شخص بحوزته خمدرات
واسلحة يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
القت قوة من اللواء  16بالحشد الشعبي ،أمس االثنني ،القبض عىل شخص
يحمل بحوزته مواد مخدرة واس�لحة خفيفة يف س�يطرة ( )K1بمحافظة
كركوك.
وذكر بيان للحش�د ،تلق�ت {الفرات نيوز} نس�خة منه ،ع�ن «قيام القوة
بتس�ليم الش�خص اىل الجه�������ات املختص�ة الت����خ�اذ االجراءات
القانونية بحقه».
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املرور تعيد العمل بنظام التسقيط لتسجيل
الدراجات النارية
بغداد  /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

أع�ادت مديري�ة امل�رور العام�ة التابعة
لوزارة الداخلية ،العمل بنظام التس�قيط
لتس�جيل الدراج�ات الناري�ة م�ن حجم
{ }400 ccفما ف�وق ،بينما بارشت منح
اجازات القيادة الدولية وفق رشوط.
وق�ال املتح�دث الرس�مي لل�وزارة خالد
املحن�ا يف ترصي�ح صحف�ي ،إن «ق��رار
تسقيط ال�دراج�ات النارية ال�ذي يشمل
(الستوتة) و(التكتك) ،جاء بعد ان حددت
املديري�ة  ٦0يوم�ا لتس�جيل املركب�ات
وال�دراج�ات النارية غري املسجلة بدوائر
امل�رور وفق آلية تنفيذ ضوابط املادة 4٨
من قانون املوازنة رقم 23لسنة .»2021
وب��ني ،ان «امل�دي�ري�ة ب�اش��رت م�ن�ح اج��ازات

العيداني،
أمر محافظ البرصة أس�عد عب�د األمري
ّ
أم�س االثنني ،بس�حب ي�د مدير تربي�ة البرصة
عبد الحس�ني سلمان واحاله إىل للتحقيق ،بسبب
إساءته للمؤسسة الرتبويّة.
وق�ال مكت�ب املحافظ يف بي�ان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه إن محافظ البرصة أس�عد
العيداني أمر بس�حب ي�د مدير تربية
عب�د األمري
ّ
البرصة عبد الحس�ني س�لمان وأحاله للتحقيق،
بسبب إساءته للمؤسسة الرتبويّة.
العيداني لجنة تحقيقيّة
من جانب آخر ،محافظ
ّ
ّ
ّ
األج�ودي تتوىل
اإلداري رضغ�ام
برئاس�ة نائب� ُه
مهم�ة التحقي�ق م�ع مدي�ر تربية الب�رصة عبد
الحس�ني س�لمان بس�بب إس�اءته للمؤسس�ة
الرتبويّة.

ال�ق�ي��ادة ال�دول�ي��ة ال��ت���ي ك��ان���ت
ت�س��ي�ط�ر ع�ل��ى م�ن�ح�ه��ا ج��ه���ات
وم�ن�ظ�م�ات وتفرض مقابله�ا مبالغ مالية عالية

الصحة :استقرار املوقف الوبائي ال يمنع من دخول العراق يف موجة كورونا جديدة
بغداد  /المستقبل العراقي
اكدت وزارة الصحة ان استقرار املوقف الوبائي اليومي
ال يمنع من دخول البالد يف موجة جديدة اخرى لفريوس
كورونا املستجد .
وقال�ت عضو الفري�ق الطبي االعالمي ل�وزارة الصحة
ربى فالح حس�ن  ،يف ترصي�ح صحفي« ،نحن مقبلون
ع�ى فصل ش�تاء ال�ذي تكثر في�ه االم�راض الوبائية

والتنفس�ية  ،مش�رية اىل ،انه « ال يوجد التزام حقيقي
باالج�راءات الوقائي�ة  ،حي�ث اصبح ارت�داء الكمامة
امرا ش�به مع�دوم  ،فضال ع�ن عدم االلت�زام بالتباعد
االجتماعي».« .
واضاف�ت  ،ان « التغ�ريات الجيني�ة الت�ي تط�رأ ع�ى
الف�ريوس بني فرتة واخرى س�تؤدي اجم�اال اىل ظهور
س�اللة جدي�دة  ،وعى ض�وء ذلك مع انخف�اض اعداد
امللقح�ني س�يكون تأث�ري املوج�ة الجدي�دة للفريوس

اق�وى «  .وح�ول تط�ورات املوق�ف الوبائ�ي اليومي ،
اك�دت عضو الفريق الطب�ي االعالمي لوزارة الصحة ،
ان « هناك اس�تقرارا نس�بيا ملحوظا باعداد االصابات
والوفي�ات ضمن املوقف الوبائ�ي  ،لكن هذا بالتأكيد ال
يمنع دخول الب�الد يف موجة جديدة اخرى للفريوس «،
مبينة ان « بعض الدول وصلت اىل نسبة ملقحني عالية
بلغت اكثر من  %50منها روس�يا وبريطانيا  ،ومع ذلك
دخلت بموجة جديدة اخرى للفريوس «.

املالية عن سندات «البناء» :حققت مبيعات بقيمة
تريليون دينار
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة املالية ،أمس االثنني ،أن سندات
البن�اء التي ت�م طرحها يف األس�واق املالية
مؤخ�را حقق�ت مبيع�ات بقيم�ة تريليون
دينار عراقي.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «الحكوم�ة
العراقي�ة أعلن�ت يف عام  2020ع�ن برامج
إصالحي ش�امل لالقتصاد العراقي وبشكل
رس�مي عن الورقة اإلصالحية والتي عرفت
بالورق�ة البيض�اء ب�ارشت وزارة املالي�ة
وب�أرشاف الوزي�ر ع�ي عبد االم�ري عالوي
بتنفي�ذ برامجها التي تعترب طريق ش�امل
ملعالج�ة التحدي�ات الخط�ري الت�ي تواجه

االقتصاد العراقي».
وأوضح البيان أن «الوزارة املالية وبالتعاون
م�ع البنك املركزي اطلقت يف  1ترشين األول
من الع�ام الحايل بيع س�ندات مالية عرفت
(بس�ندات البناء) يف األس�واق املالية والتي
عدت م�ن الخطوات املهمة والفعالة يف رفع
وتنمية االقتصاد العراقي».
وبينت ال�وزارة «خالل هذه الفرتة الوجيزة
والتي لم تتجاوز شهر ونصف حققت هذه
الخطوة نجاح كبري يف السوق املايل العراقي،
جاء ذلك م�ن خالل الطل�ب الكبري من قبل
املواطن�ني واملص�ارف ع�ى تل�ك الس�ندات
ونف�اذ التخصيص املايل املرص�ود لها والتي
بلغت تريليون دينار عراقي».
وأضافت أن «هذه الس�ندات س�تعمل عى

دياىل :البدء باملرحلة الثالثة
من مكافحة «زهرة النيل»

توس�ع دور الدولة يف اقتص�اد حر ومتنوع
واالس�هام يف تنمي�ة القطاع�ات الحيوي�ة
األخ�رى ،حيث ان ال�وزارة ماضي�ة بتنفيذ
برامج اإلصالح امل�ايل ضمن مبنيات الورقة
البيض�اء لغ�رض معالج�ة العج�ز املايل يف
املوازن�ة العامة باإلضافة إىل رس�م مس�ار
صحي�ح لالقتصاد واملوازن�ة العامة يضمن
من خالله االس�تدامة ليتخ�ذ العراق قراره
باتجاه االقتصاد الصحيح».
كما ش�كرت املالية «كافة الجمهور لثقتهم
العالية ودعمهم لقرارات الوزارة التي تصب
يف ادامة عجلة االقتصاد وتؤكد الوزارة انها
مس�تمرة بعملها بإصدارها الثاني لسندات
البن�اء يف القريب العاجل وس�تكون متاحة
امام كافة املواطنني».

إعالن من الرتبية
عن توزيع الكتب املدرسية:
نحن باستنفار

وتابعت  ،ان « العراق غري مستثنى من دخول اي موجة
جديدة اخرى للفريوس  ،وكذلك توقعات خرباء منظمة
الصح�ة العاملي�ة وخ�رباء الصح�ة العامة ل�دى وزارة
الصحة وقس�م الوبائيات  ،ت�ؤرش دخول البالد بموجة
جديدة اخرى ربما يف الفرتة املقبلة .
ونوهت اىل ان « بعض املحافظات سجلت زيادة باعداد
االصاب�ات وهذا ينذر الحتمالية دخولها بموجة جديدة
اخرى من الفريوس».

إطالق أسامء الوجبة الرابعة من املقبولني
للعمل يف رشكات القطاع النفطي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة النف�ط ،أم�س االثن�ني ،عن
أس�ماء الوجب�ة الرابع�ة من املهندس�ني
املقبول�ني للعم�ل بصف�ة أج�ر يوم�ي يف
رشكات القطاع النفطي.
وذكرت الوزارة يف بيان ،تلقت «املس�تقبل

العراقي» نس�خة منه ،انها «تعلن اس�ماء
الوجب�ة الرابع�ة من املهندس�ني املقبولني
للعمل بصفة اجر يومي يف رشكات القطاع
النفطي والبالغ عدده�م ( )٨٦٨من اصل
( )٦000وس�يتم ن�رش اس�ماء الوجب�ات
االخرى تباعا خالل الفرتات املقبلة وصوالً
للعدد النهائي».

ختصيص منحة مالية عاجلة بمليار دينار
عراقي لصحة ذي قار
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن محاف�ظ ذي ق�ار أحم�د غن�ي
الخفاج�ي ،أم�س االثنني ،ع�ن تخصيص
منحة عاجل�ة بقيمة ملي�ار دينار عراقي
إىل دائ�رة صح�ة املحافظ�ة ،لرفد مختلف
املؤسسات الصحية باالدوية واملستلزمات

الرضورية.
وذكر الخفاجي يف بيان ،تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،انه «تم تخصيص
مبل�غ  250ملي�ون دين�ار عراق�ي ،لدعم
مرك�ز النارصي�ة للقل�ب باالحتياج�ات
الالزمة» ،مؤكدا ً «قرب موعد توفري االدوية
بعد انجاز املرشوعني».

العراق واهلند يبحثان توسيع آفاق
التعاون يف جماالت النفط والطاقة
بغداد /المستقبل العراقي

ديالى  /المستقبل العراقي
بارشت كوادر وزارة املوارد املائية بتنفيذ املرحلة الثالثة ضمن خطة مكافحة
 /زهرة النيل  /يف الجداول واالنهر املنترشة يف مناطق دياىل .
وق�ال مص�در حكومي ان زهرة الني�ل تعد من النباتات الت�ي تحمل مخاطر
بيئية عى االنهر والجداول يف تلويث واس�تهالك املياه العايل اضافة اىل اعاقة
مجرى االنهر والجداول .واضاف ان نبتة زهرة النيل جلبت للعراق يف ثمانيات
القرن املايض كنوع من نباتات الزينة قبل ان تبدأ باالنتشار يف االنهر والجداول
االروائية بشكل رسيع والتي اصبحت مشكلة معقدة دفعت اىل تنظيم حمالت
كبرية الزالتها بعد تخصيص مبالغ مالية كبرية من قبل الحكومة املركزية.

إطالق محلة للبحث عن األلغام
يف املصدات املائية بواسط
بغداد /المستقبل العراقي

رشع�ت مف�رزة ش�عبة معالج�ة
املتفج�رات ،أم�س االثن�ني ،بحمل�ة
مس�ح ميداني يف املص�دات املائية
يف محافظ�ة واس�ط ،للتأك�د من
خلوه�ا م�ن األلغ�ام واملخلف�ات
الحربية.وقال مصدر أمني ّ
مطلع
إن «مف�رزة ش�عبة املعالج�ة،
انطلقت بحملة مسح ميداني عى
املص�دات املائية للتأكد من خلوها
م�ن األلغ�ام واملخلف�ات الحربية
ضمن قاطع املسؤولية يف واسط».

وأض�اف املصدر أن «الحملة ش�ملت
املناط�ق الحدودية الت�ي تتعرض اىل
س�يول مع هطول االمط�ار ،وتجرف
املخلفات الحربية وااللغام ،ما يعرض
حياة املواطنني للخطر».

بغداد  /المستقبل العراقي
ك�ش��ف�ت وزارة ال�ت�رب�ي�ة ع�ن عمل امل�ط�اب�ع
ال�ت��ي ت�ع�م��ل ع�ل��ى طباع�ة الكت�ب املنهجية
بكام�ل طاقاته�ا االن�ت�اج�ي�ة ،الن�ج��از اع�م�ال
توزي�ع ال�ك�ت��ب ال�ج�دي�دة ل�ل�ع�ام ال�دراس��ي
 2022 � 2021ب�ني املديري�ات العام�ة ب��ب��غ��داد
وامل��ح��اف��ظ���ات ،واب��رزه���ا م�ط�اب��ع
ش�ب�ك�ة االع��الم ال�ع�راق�ي.
وق���ال امل�ت�ح�دث ال�رس�م�ي ب�اس�م ال���وزارة
ح�ي�در ف��اروق يف ترصيح صحفي ،إن «ال���وزارة
وج�ه��ت ب��اس���ت��ن��ف��ار وت��ك��ث��ي��ف
ال��ج��ه���ود للمطاب�ع ال�ت�ي تعمل ع�ى طباعة
ال�ك�ت��ب امل�ن�ه�ج�ي�ة ،ل�ت�وف�ي�ر اح�دث الكتب
للطلبة وال�ت�الم�ي�ذ ،وتعمل املطابع بكامل طاقاتها
االنتاجي�ة ،وت�م�ت اح�ال�ة طباعة  1٦0عنوانا م�ن
الكتب املنهجية ال�ى املطابع ،بضمنها رشكة النهرين
للطباعة ال�ت�اب�ع�ة ل���وزارة ال�ت�رب�ي�ة ومطبعة
شبكة االعالم العراقي».
واض�اف انه «سيتم توزيع الكتب بشكل متتال خالل
االي�ام القليل�ة امل�ق�ب�ل��ة ب���ني امل��دي��ري��ات
ب�ب�غ��داد وامل��ح��اف��ظ���ات ،ل�ت�ت�ول��ى
ب��دوره���ا ت�وزي�ع�ه�ا ب�ني امل����دارس ال�ت�ي
هي ب��ح��اج���ة ل�ل�ح�ص�ص م���ن ال�ك�ت�ب
امل�ن�ه�ج�ي��ة ل�ت�وزي�ع�ه��ا ب���ني ال�ط�ل�ب��ة
والتالميذ» .
وأش���ار ال���ى ان «ال����وزارة اعتم�دت خ���الل
ال��ع��ام���ني امل��اض��ي���ني ع�ل��ى الطبع�ات
املنهجية للكتب املطبوعة مس�بقا ،وعملت عى توزيع
الكتب املسرتجعة من الطلب».

اك�د وزير النفط إحس�ان عبدالجبار ،أمس االثنني ،حرص الع�راق عى تطوير العالقات
الثنائية مع الهند وتعزيز وتوسيع افاق التعاون االقتصادي خاصة يف مجاالت الطاقة.
وذك�رت الوزارة يف بي�ان ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان «الوزير احس�ان
عبدالجبار استقبل السفري الهندي يف بغداد براشانت بيساي».
وقال عبد الجبار ان «الهند ُتعد رشيكا ً مهما ً للعراق يف قطاع النفط والطاقة ملا تمثله من
قوة اقتصادية متنامية واعدة  ،مشيدا ً بالعالقات التاريخية بني البلدين الصديقني».
من جانبه اعرب الس�فري الهندي براش�انت بيس�اي عن «رغبة بالده يف توطيد العالقات
والتع�اون مع العراق يف جميع املجاالت ،وخصوصا ً يف قطاع النفط حيث يعد العراق احد
اهم املوردين للهند يف هذا املجال» ،مشريا ً اىل «اهمية زيادة حجم التعاون الثنائي ،وادامة
اوارص العالقات املتميزة من خالل التعاون واملش�اركة يف املشاريع االستثمارية يف قطاع
النفط والطاقة».

املجتمعية حتذر النساء والفتيات من التعامل
مع صفحات بمواقع التواصل
بغداد /المستقبل العراقي

ح�ذر مدي�ر الرشط�ة املجتمعي�ة يف دائرة
العالقات واإلعالم ل�وزارة الداخلية العميد
غال�ب العطية املواطنني خصوصا النس�اء
والفتيات منهم من التعامل مع الصفحات
التي تدعي محاربته�ا لالبتزاز االلكرتوني
وكش�ف املبتزي�ن ع�ى مواق�ع التواص�ل
االجتماعي.وب�ني العطي�ة يف بي�ان تلق�ت
املستقبل العراقي نسخة منه ،ان «الرشطة
املجتمعي�ة رص�دت خ�الل عمله�ا وجود
صفح�ات و (بيج�ات) تدع�ي محاربته�ا
لالبتزاز وكشفها للمبتزين وهي بالحقيقة
من تق�وم بعمليات االبت�زاز بعد حصولها

ع�ى املعلوم�ات الش�خصية والص�ور من
الضحاي�ا» .ون�وه العطي�ة اىل أن «تل�ك
الصفحات تقوم بإيهام واستدراج املواطنني
والضحايا عرب نرشها أخبارأ أمنية لتضفي
عليها طابعا رس�ميا وتعطي انطباع بانها
ع�ى صل�ة باألجه�زة األمنية الت�ي تعمل
يف مج�ال مكافحة الجرائ�م اإللكرتونية».
وشدد مدير الرشطة املجتمعية عى النساء
والفتي�ات م�ن خطورة التعام�ل مع هذه
الصفحات ،كونهن األكث�ر عرضة لالبتزاز
م�ن غريه�ن» مح�ذرا يف ذات الوق�ت تلك
الصفح�ات من أنها س�تكون تحت طائلة
القانون وأنها ستكون تحت نظر ومتابعة
األجهزة األمنية املختصة».

ج��دا ،بينما س�تكون امل�ب�ال�غ ال�ت�ي
ستعتمدها امل��رور اق�ل بكثري» ،مشريا
اىل «وج���ود ض�واب��ط ح�ددت�ه��ا
امل�دي�ري�ة مل�ن�ح اج����ازة ال�س��وق
الدولي�ة».
وت�اب��ع ان «ال�ش��روط تتطل�ب ان
ي�ك�ون ال�راغ��ب باقتنائها ،ح�اص�ال
عل�ى اج��ازة س��وق محلي�ة س�ارية
املفعول ص��ادرة م�ن مديري�ة امل��رور
بب�غ��داد او املحافظ��ات ،اض�اف��ة
اىل امتالك�ه ج�واز س�فر عراقيا س�اري
املفعول».
وأوض�ح يف الش�أن ذات�ه ان «االج��ازة
الدولية التي س�تكون نافذة لعام واح�د
فقط بحس�ب االتفاقية الدولية املعمول بها ،ال يجوز
استعمالها داخل البالد» .

أمانة جملس الوزراء تصدر
توصيات جديدة بشأن مدينة أور
بغداد  /المستقبل العراقي

ص�ادق األمني العام ملجلس الوزراء حمي�د نعيم الغزي ،عى عدد
من التوصيات الجديدة ،الصادرة خالل الجلس�ة السادسة للجنة
املعنية ب� (بلورة األفكار والخطط عن مرشوع تطوير مدينة أور
األثرية وتأهيلها).
وذكر بيان لالمانة العامة ملجلس الوزراء تلقت املستقبل العراقي
نس�خة من�ه ان «التوصي�ات ،تضمن�ت قيام محافظ�ة ذي قار،
بتزويد األمانة العامة ملجلس الوزراء ،بالكش�وفات التي تتضمن
مق�دار املبال�غ الخاصة؛ إلنش�اء البنى التحتي�ة للمرشوع خالل
يومني من تأريخ انعقاد الجلسة ،والتنسيق بني املحافظة واللجنة
املعنية ،بش�أن الحزام األخرض ل�مدينة أور السياحية ،بالتعاون
مع دائرة بلديات محافظة ذي قار».
وأضاف «كما ش�ملت التوصيات ،ت�ويل وزارة الثقافة ،اإلرساع يف
التعاق�د مع ال�رشكات املختصة؛ لتطوير املدين�ة األثرية؛ لغرض
إطالق التخصيصات املالية بعد إجراء التعاقد عليها».

نينوى تبارش بنظام الفردي
والزوجي يف توزيع «البنزين»
نينوى  /مروان ناظم
أعل�ن محافظ نينوى نجم الجبوري ،أم�س اإلثنني ،العمل بنظام
الف�ردي والزوجي يف محطات الوق�ود الحكومية بدءا ً من يوم غد
الثالثاء.
وق�ال املحاف�ظ وفق�ا لبيان ص�ادر ع�ن مكتبه اإلعالم�ي تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه« ،ننوه ملواطنينا الكرام إىل أنه
س�يتم ابتدا ًء من يوم غد الثالثاء  1٦ترشين الثاني  ،2021تزويد
أصحاب املركبات بالبنزين وحس�ب النظ�ام الزوجي والفردي يف
املحطات الحكومية حرصا ً ألهايل مركز مدينة املوصل».
وأض�اف« ،كما ي�زود الواف�دون واألهايل م�ن املحط�ات األهلية
بالبنزي�ن من أجل انس�يابية الحرك�ة وتقلي�ل االزدحامات التي
تتزامن مع اعمال االعمار».

وزارة الرتبية تعلن خطة
«التعليم عن بعد»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الرتبية ،أمس االثنني ،عن خط�ة «التعليم عن بعد»
للعام الدرايس الحايل.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن
«خطة التعليم عن بعد للعام ال�درايس ( ،)2022-2021تضمنت
ضوابط للمديريات العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات وللمدارس
االهلي�ة منها والحكومية بالجداول املعتم�دة ضمن الخطة أليام
ال�دوام (الحضوري وااللكرتوني) وفق الخطط املعدة من قبل كل
من املديرية العامة للمناهج ومديرية التلفزيون الرتبوي».
واضاف�ت ان «ذلك جاء لضمان انس�يابية العمل بالش�كل األمثل
فضال عن تاليف االرباك الذي قد يحصل وينعكس سلبا ً عى ابنائنا
التالميذ والطلبة بصورة عامة».

الزراعة توافق عىل دعم جتهيز احلنطة العلفية
بنسبة  50باملئة ملريب الثروة احليوانية
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الزراعة ،محمد كري�م الخفاجي ،أم�س االثنني ،عن
موافق�ة املجل�س ال�وزاري لالقتصاد ع�ى دعم تجهي�ز الحنطة
العلفية بنسبة  %50ملربي الثروة الحيوانية.
واك�د الخفاج�ي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
«موافق�ة ومصادق�ة املجلس ال�وزاري لالقتصاد ه�ذا اليوم عى
كتاب وزارة الزراعة بش�أن دعم بيع الحنطة العلفية بنسبة %50
ملربي الثروة الحيوانية وقطاع الدواجن».
واوض�ح الخفاجي ،بان «ذلك تم بالتنس�يق م�ع وزارة التجارة،
واله�دف هو توفري امل�واد العلفية ودعم مربي الث�روة الحيوانية
وخدمة االقتصاد الوطني يف البالد».
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول مساطحة ( )209والصادر يف 2021/11/11

بن�اء عىل ما جاء بكت�اب مديرية بلديات نينوى � قس�م االمالك ذي الع�دد ( )16342يف
 2021/11/10ولحصول موافقة السيد املحافظ
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية يف مديرية بلديات نينوى ع�ن تاجري القطعة املرقمة
( 1/545م 69قرمز دره) والبالغة مس�احتها ( )2804,99مرت مربع والعائدة ملكيتها
اىل مديرية بلدية تلعفر عن طريق املس�اطحة النش�اء محطة تعبئة وقود وفق الرشوط
واملخطط�ات املعتم�دة من قبل وزارة النفط وملدة ( )10عرشة س�نوات عىل ان ال تتحمل
البلدية اي التزام بتجهيز املنتجات النفطية من عدمه مستقبال
عىل ان يدفع بدل االيجار دفعة واحدة بداية كل سنة وان يعاد تقدير بدل االيجار كل ()5
س�نوات وليس للمس�تأجر الحق باالعرتاض عىل قرار التقدير الجديد الذي سيعاد التقدير
فيه كما ويلتزم املستاجر باقامة املشيدات خالل املدة املحددة يف عقد املساطحة مع تقديم
مبل�غ الضمان للتش�ييد يعادل بدل املس�اطحة لتل�ك املدة ويف حالة عدم التش�ييد خاللها
يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املس�اطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مش�يدات اىل
مديري�ة بلدي�ة تلعفر دون مقابل وتكون املس�اطحة وفقا الحكام القانون ( )21لس�نة
( )2013املعدل وللبلدية الحق باجراء الكشف عىل املرشوع وقت ماشأت لالطالع عىل واقع
الح�ال عىل ان تكون املس�اطحة باملزايدة العلنية ويك�ون البناء بارشاف مهندس من قبل
البلدية وس�تؤول كافة املش�يدات اىل مديرية بلدية تلعفر بعد انتهاء العقد بدون نواقص
وبحال�ة جي�دة مع االرض وبواقع ح�ال البناية بعد االنتهاء من تش�يدها ويف حالة وجود
نواق�ص يف البناية مل�ا كان عليهما عند االنتهاء من تش�يدها فعىل املس�اطح اكمال هذه
النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتستكمل من تاميناته فان لم تكفي فمن
اموال�ه املنقولة وغري املنقولة ووفق�ا لالحكام والقوانني املرعية بذلك وبما يخدم مصلحة
البلدية فعىل الراغبني باملساطحة مراجعة مديرية بلدية تلعفر وخالل مدة ( )30يوم تبدأ
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة
( )%100من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل
االيجار والرس�وم االخرى واب�رام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) م�ن تاريخ تصديق قرار
االحالة وبخالفه يعترب املستأجر ناكال وفق احكام املادة (  )11فقرة ثانيا من قانون بيع
وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لسنة ( )2013املعدل ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل
حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكاف�ة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك ومصادرة
اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة علما ان كافة الرشوط املطلوبة باملس�اطحة
ستقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يوم الخميس املصادف 2021/12/16
يف مديرية بلدية تلعفر الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
املهندس

اعالن اول ( )210والصادر يف 2021/11/11

تعل�ن اللجن�ة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجه تفاصيله�ا يف ادناه والعائدة
ملكيته�ا اىل مديري�ة بلدية تلعف�ر وفقا الحكام القانون ( )21لس�نة ()2013
وبطريق�ة املزايدة العلنية فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية تلعفر
وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني
معهم التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة
يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن
واملصاري�ف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى
واب�رام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه
يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله
ف�رق البدل�ني وكافة املصاري�ف االخرى املرتتبة ع�ىل ذلك اضاف�ة اىل مصادرة
امانات�ه وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا م�ع عدم جواز التنازل عن
االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة
وستكون املزايدة يوم الخميس املصادف  2021/12/16يف مديرية بلدية تلعفر
الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

نوع العقار ورقمه
حديقة
ملعب خماسي
ملعب خماسي
ملعب سباعي
ملعب سباعي
مكتب بيع الفواكه والخضراوات
الدكاكين المرقمة (1و2و)3
الدكاكين المرقمة (13و16و17و)19
الدكاكين المرقمة (2و21و)22

رعد عيل نجم
مدير بلديات نينوى
رئيس اللجنة

اعالن دعوة اهليئة العامة لالجتامع التاسيس االول
اىل السادة  /مسامهي رشكة البعد الرابع لالستثامرات العقارية ( رشكة
مسامهة خاصة ) الكرام

اس�تنادا الحكام املادة (  ) 88 ، 87من قانون الرشكات رقم (  ) 21لس�نة 1997
املع�دل وبالنظ�ر لصدور ش�هادة التاس�يس لرشكة البع�د الرابع لالس�تثمارات
العقاري�ة ( ش  .م  .خ ) رق�م ( م�ش  ) 000089013 – 0 1يف 2021 / 10 / 13
يرن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة التاس�ييس االول صباح يوم االحد
املوافق  2021 / 12 / 5الس�اعة العارشة صباحا يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد
وذلك ملناقشة جدول االعمال التايل :
-1املصادقة عىل تقرير لجنة املؤسسني .
-2املصادقة عىل مصاريف التاسيس .
-3انتخاب مجلس ادارة للرشكة من خمسة اعضاء اصليني وخمسة احتياط.
-4تعيني مراقب الحسابات لسنة  2021وتحديد اجوره .
راج�ني حضورك�م اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب ص�ك االنابة او الغري
بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل عىل ان تودع االنابات او الوكاالت قبل ثالث
اي�ام من املوع�د املحدد لالجتماع ويف حالة عدم تحقي�ق النصاب القانوني يؤجل
االجتماع اىل االس�بوع الذي يليه يف نفس الزمان واملكان املحدد واملوافق 12 / 12
. 2021 /

رئيس جلنة املؤسسني
كامل عبد اهلل الطون

اعالن
تعل�ن الكلية التقني�ة النجف عن اجراء مزاي�دة علنية وفق
بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم  / 21لس�نة  2020يف مبنى
الكلية التقنية الهندسية النجف وكاالتي�:
النادي الطالبي و مكتب استنس�اخ يف بناية واحدة يف كليتنا
لغ�رض بيع ان�واع املأكوالت واملرشوبات واستنس�اخ وبيع
القرطاسية واملس�تلزمات الدراس�ية واالكسسوارات فعىل
الراغبني باالش�رتاك مراجعة الشعبة املالية يف الكلية لغرض
االطالع عىل ال�رشوط ودفع التأمينات القانونية البالغة 20
 %م�ن القيمة التقديري�ة علما ً ان موعد اج�راء املزايدة بعد
مرور  7ايام من اليوم التايل لنرش االعالن ستجري املزايدة يف
 2021 / 11 / 23يف الس�اعة التاسعة صباحا ً ويتحمل من
ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش واالع�الن ويف حالة تكون
املزايدة يف يوم عطلة رسمية يمدد االعالن اىل اليوم التايل .
السيد العميد
عميد كلية التقنية الهندسية النجف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 3908 /
التاريخ 2021/11/14
اىل  /املدعوه  /حوراء غازي جابر
اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة حليم�ه حميد منخي طلبا اىل هذه
املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعوه
(حوراء
غ�ازي جابر) ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية
فعلي�ك الحضور امامه�ا خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش
االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
ظاهر عباس الفتالوي

اىل الرشيك  /سعيد صاحب محمد توجب عليك الحضور
اىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت
اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشيك فاضل ش�هاب عبيد
بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة / 48324
 3حي النداء خالل مدة خمس�ة عرش يوما داخل العراق
وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبالً .
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جمهورية العراق
رقم االضبارة |2019| 1401
وزارة العدل التاريخ2021/11/14/
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلس�ل 82/374م
ال�راي الواق�ع يف الك�وت العائد للمدين (ب�در هادي
غضيب) لقاء طلب الدائن (صف�اء عبد فرحان) البالغ
( )193,000,000مائ�ة و ثالث�ه و تس�عون ملي�ون
دينارفع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل
م�دة (30يوم ) تب�دأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
معه التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه 82/374 -:م ال�راي الواقع�ه يف
الكوت
-2جنسه ونوعه  :ملك رصف
-3حدوده واوصافه  :العقار مشيد عليه عمارة مكونه
من ثالث طوابق و تقع عىل ش�ارع رئييس و اخر فرعي
ويف حيث كل طابق مكون من االول صيدلية (البلسم) +
(مكتبة الهيثم) مطله عىل شارع رئييس و شارع فرعي
يطل ع�ىل مدخل للعمارة بما يعادل 8×3,5م مع س�لم
يؤدي اىل الطوابق االخرى مع ش�قه مستخدمه كمكتب
محاماة (مكتب س�الم املالكي) مع وجود رسداب تحت
املكتب�ه عائ�د للمكتب ام�ا الثاني و الثال�ث يتكون من
شقتني الش�قه االوىل تحتوي عىل غرفتان نوم مع هول
و مجموعة صحيات و الش�قه الثانية مكونه من ثالث
غ�رف نوم مع ه�ول م�ع مجموعة صحي�ات و وجود
ابواب مصنوعة من الخش�ب الصاج و الشبابيك الغرف
مصنوع�ة من الحدي�د و الزجاج و الصحي�ات تحتوي
عىل س�رياميك الفرفوري و الس�لم يحتوي عىل محجر
مصنوع من الحديد مع وجود بيتونه و س�طح العمارة
مطيل باالشتايكر صب مسلح و العمارة مجهزه باملاء
و الكهرباء و مطله عىل ش�ارع الرئييس للعمارة مع و
جود مدخ�ل يؤدي اىل الطوابق االخ�رى و ارضية البناء
مبلطة بالكايش
-4مشتمالته -:
-5مساحتة150 :م2
-6درجة العمران-:
 –7الشاغل  -:الطابق االول الشاغل (املستأجرين) اما
الطابق الثاني و الثالث مرتوك اثناء الكشف
–8القيم�ة املقدرة  1,395,000,000 :مليار و ثالثمائة
و خمسة و تسعون مليون دينار عراقي

اىل الرشيك  /ريسان ناجي هادي اقتىض حضورك اىل
مقر بلدية النجف لغرض اصدار إجازة البناء للعقار
املرق�م ( )3 / 83214ح�ي النداء خ�الل مدة عرشة
أي�ام وبخالفه س�يتم اصدار االج�ازة دون حضورك
طالب االجازة  /حيدر سعد حسن .
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة جنح بلد
العدد/113/ج2021/
التاريخ2021/11/15/
اعالن
اىل املتهم /فائز عب�د االمري حربوش /مجهول محل
االقامة
للش�كوى املقامة من قبل املش�تكي عيل حسن عبد
ع�يل بالدعوى املرقم�ة /113ج 2021/حول قيامك
بتحري�ر ص�ك ب�دون رصيد للمش�تكي اع�اله وفق
احكام امل�ادة  459من قان�ون العقوبات وملجهولية
محل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني
محليت�ني يوميتني لغ�رض حضورك ي�وم املحاكمة
املص�ادف  2021/12/20ويف حالة عدم حضورك او
حضور من ينوب عنك قانونا سوف تجري املحاكمة
بحقك غيابيا وفق االصول.
القايض
مكي حسن سعيد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد/252/ش2021/
التاريخ2021/11/15/
اعالن
اىل املدعى علي�ه /ثامر موىس محمد /مجهول محل
االقامة
للدعوى املقامة من قبل املدعية هديه احمد حس�ني
املرقم�ة /252ش 2021/والت�ي تطل�ب فيها ايقاع
التفري�ق القضائي للرضر بينكم�ا وملجهولية محل
اقامت�ك قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني
محليت�ني يوميتني لغ�رض حضورك بي�وم املرافعة
املص�ادف  2021/11/30ويف حالة عدم حضورك او
حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وفق االصول.
القايض
عبد الرحمن حميد جاسم
�������������������������������������������
تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد  2489يف
 2021/11/15محكمة بداءة الرميثة بالعدد /291
ب 2021/باال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م  105محلة
الغربي حيث ورد خطأ بيعه باملايده والصحيح بيعه
باملزايدة لذا اقتىض التنويه

رقم القطعة والمقاطعة
 75/425م  62شريعة السراي
 5/48م  69قرمز دره
 107/744م  74بئر الطير
 57/781م  62شريعة السراي
 62/970م  76اكل وقرمز
10/441م 69قرمز دره
 365/75قلعة
 181قلعة –  46/18سنجار
 383جوار تلعفر

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/2795 :ج2021/2
التاريخ 2021/11/11 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عيل صالح جعفر
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة (/2795ج)2021/2
والخاصة باملش�تكي (ع�يل لفته حس�ني) وفق احكام
امل�ادة  1/459م�ن قانون العقوب�ات وملجهولية محل
اقامتك حسب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه
ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالن�ا يف لوح�ة اعالنات هذه
املحكمة ويف مركز الرشطة الذي يجريالتحقيق يف هذه
القضية بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة املصادف
يوم  2021/12/25وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل

�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 3907 /
التاريخ 2021/11/14
اىل  /املدعوه  /والء غازي جابر
اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة حليمه حمي�د منخي طلبا اىل
ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق
املدع�وه (والء غازي جابر) ق�ررت املحكمة تبليغك يف
الصح�ف 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
ظاهر عباس الفتالوي

�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4393 :ب2021/5
التاريخ 2021/11/15
اىل املدعى عليهما  /لطيف محمد حسن ونرصه محمد
حسن
اقام املدعون حس�ام صالح حبيب واح�الم محمد عيل
ووسام وعصام وعيل واحمد لوالد صالح حبيب الدعوى
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلبون فيها الحكم بابطال
القيدي�ن املضافني املزورين القي�د  321حزيران 1984
مجل�د  265والقيد  302كانون الثاني  1986مجلد 289
واعتب�ار قيد مورث املدعني اع�اله املتويف صاللح حبيب
ع�يل بالع�دد  25كان�ون االول  2005مجل�د  1040هو
الثاب�ت ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي واشعار مختار العروبة / 1أ جمعه عبد
الل�ه العنزي عليه قررت هذه املحكمة تبليغكما اعالنا
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف
يف يوم  2021/11/23وعند عدم حضوركما او ارس�ال
من ينوب عنكما قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكما
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
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العدد  /خ26295/184/6
املوافق 2021/11/14

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب (رشكة عامة)
هيأة املواد  /قسم العقود واملشرتيات

املناقصة العامة املحلية 2021/245
جتهيز جهاز فحص الكربيت يف النفط اخلام واملشتقات النفطية املنتجة واملستوردة
اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية

1ت يتر رشكتة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالشتراك يف املناقصة اعاله عىل ان يكون املراجع
املدير املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل
 2ت تقديتم طلب تحريري معنون اىل قستم العقود واملشتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياستية للمناقصتة البالغة (150,000
دينار) مائة وخمسون الف دينار عراقي فقط )مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشهادة تاسيس الرشكة
 3ت الكلفة التخمينية تبلغ ()140,000,000دينار فقط مائة واربعون مليون دينار عراقي
 4ت التامينات االولية املطلوبة ( )2,800,000دينار فقط اثنان مليون وثمانمائة الف دينار عراقي صادرة من مرصف معتمد لدى
رشكة مصايف الجنوب ونافذ لغاية  28يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري
 5ت ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكروني للرشكة
ولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتناwww.src.gov.iq
عىل الربيد االلكروني التايل contracts@src.gov.iq :
 6ت يتتم تستليم العطتاءات يف مقر رشكتة مصايف الجنوب رشكة عامتة /غرفة لجنة فتتح العطاءات املحلية واخر موعد الستتالم
العطاءات الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف  2021/12/20ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن
اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتاخرة
 7ت ستيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفستارات املشتاركني يف املناقصة الستاعة العارشة صباحا يوم  2021/12/13يف مقر
الرشكة الكائن يف محافظة البرصة /الشعيبة
 8ت يتم تقديم القستم الرابع من الوثيقة القياستية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املستعرة (ضمن القسم
الرابع حرصا ) وحسب ما موضح يف الوثيقة وتقديم القسم السادس للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة
عىل جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض
ورقتم واستم املناقصة مع تزويدنا بقترص ( )CDللوثيقة كاملة اضافة لظترف ثاني يتضمن املستمستكات املطلوبة والتامينات
االولية
 9ت املستمستكات املطلوبة عند التقديم شتهادة تاستيس الرشكة ،املحرض االول للتاستيس  ،قرار التاستيس  ،هوية غرفة التجارة
النافذة  ،الهوية الرضيبية واستتخدام الرقم الرضيبي  ،تاييد ستكن مصدق خاص بعنوان الرشكة  ،تاييد حجب البطاقة التموينية
عن املدير املفوض للرشكة او املكتب  ،كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة للرضائب لالشراك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف
الجنوب  ،براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي
 10ت تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي
 11ت يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء
 12ت يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها المالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد
عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
 13ت سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة /
غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا
 14ت الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
 15ت يتحمل من ترستو عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تستديد رستم عديل بمبلغ ( )10,000عرشة االف دينار ورستم
طابع بنسبة ( )0,003من قيمة العقد
 16ت ستيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافستية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ()2
لسنة 2014
 17ت لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض
مقدمي العطاء
حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب (رشكة عامة)
هيأة املواد  /قسم العقود واملشرتيات

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاستة محكمتة استتئناف صتالح الديتن
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
دار القضاء يف سامراء
العدد/822 /ش2021/
التاريخ2021/11/14/
اىل /املدعى عليه  /سعد عبد محمد
م/نرش اعالن
أصتدرت محكمتة األحتوال الشتخصية يف
سامراء قرار الحكم املرقم /731ش2021/
قتي  2021/9/30بحقتك املتضمتن الحكم
بالتفريتق بتني املدعيته جواهر جيتاد فرج
واملدعتى عليه ستعد عبتد محمتد لأللتحاق
بتنظيتم داعتش اإلرهابتي وملجهولية محل
اقامتك قتررت املحكمة تبليغك بقرار الحكم
الغيابتي يف صحيفتتني يوميتتني محليتتني
وعنتد عدم حضتورك لألعراض ختالل املدة
القانونية فأن قرار الحكم يكتستب الدرجة
القطعية بحقك.
القايض
كاظم متعب داود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية
العدد  /1652 /ش2021/
التاريخ 2021/11/14 :
اعالن
اىل /املدعتى عليته  /فتالح حستن خضري
يسكن سابقا قضاء الهندية  /حي الحسني
مجهول محل االقامة حاليا
اعالن
بناءا عىل الدعتوى املقامة من قبل املدعية (
خرييه محمتد عباس ) بالعتدد اعاله والتي
تطلتب فيهتا الحكتم بالتفريتق القضائتي
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح مختار
منطقة حي الحستني فيصل حستن موىس
املتؤرخ يف  2021/11/1لذا قررت املحكمة
تبليغتك بصحيفتتني يوميتتني رستميتني
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة
ليوم  2021/11/28الساعة الثامنة صباحا
ويف حال عتدم حضوركم او متن ينوب عنك
ستوف تجتري املرافعة بحقكتم غيابا وعلنا
ووفقا للقانون
القايض
قيس عبد السجاد الحسناوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة البداءة يف الهندية
العدد /1055ب2021/
التاريخ 2021/11/15
اعالن
اىل املدعتى عليته  /كترار كريم عبتاس كان
يسكن قضاء الهندية حي الضباط سابقا /
مجهول محل االقامة حاليا
اقام املدعي احمد عيل رحمن الدعوى املرقمة
اعتاله امتام هتذه املحكمة والتتي يطالبك
فيهتا بتستديد مبلغ قتدره خمستة ماليني
دينتار عراقي عن باقي قيمتة مقاولة البيع
والرشاء الخارجية املؤرخة يف 2019/3/13
وملجهوليتة محتل اقامتك وحستب اشتعار
مختار حي الضباط فيصل عبد الهادي مطر
املتؤرخ يف  2021/11/4فقتد تقترر تبليغك
بواستطة صحيفتني محليتتني يوميتني عىل
موعد املرافعة املصادف يوم 2021/11/30
الستاعة التاستعة صباحتا ويف حالتة عدم
حضتورك او متن ينوب عنك قانونا فستوف
تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض
قاسم نايف زغري

العدد  /خ27613/184/6
املوافق 2021/11/14

املناقصة العامة املحلية 2021/240
انشاء واجهة بناية االدارة العليا وقاعة االجتامعات
اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية

1ت يتر رشكتة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالشتراك يف املناقصة اعاله عىل ان يكون املراجع املدير
املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل
 2ت تقديم طلب تحريري معنون اىل قسم العقود واملشريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة ( 150,000دينار) مائة
وخمسون الف دينار عراقي فقط )مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشهادة تاسيس الرشكة
 3ت الكلفة التخمينية تبلغ ( )400,000,000فقط اربعمائة مليون دينار عراقي فقط
 4ت التامينتات االوليتة املطلوبة ( )8,000,000دينتار ثمانية ماليني دينار عراقي صادرة من مرصف معتمتد لدى رشكة مصايف الجنوب
ونافذ لغاية  28يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري
 5ت ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكروني للرشكة
ولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتناwww.src.gov.iq
عىل الربيد االلكروني التايل contracts@src.gov.iq :
 6ت يتم تستليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الستتالم العطاءات
الستاعة الثانيتة عرش ظهرا ليوم الغلق املصتادف  2021/12/19ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رستمية يستتمر االعالن اىل ما بعد
العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتاخرة
 7ت ستيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املشتاركني يف املناقصة الساعة العارشة صباحا يوم  2021/12/12يف مقر الرشكة
الكائن يف محافظة البرصة /الشعيبة
 8ت اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محرض مشرك بذلك قبل موعد غلق املناقصة
 9ت يتتم تقديم الجزء الرابع من الوثيقة القياستية بعد متىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املستعرة (ضمن الجزء الرابع
حرصا ) وحسب ما موضح يف الوثيقة وتقديم الجزء الخامس للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع
اوراقهتا ومغلفتة يف ظرف واحد مغلق ومختتوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واستم
املناقصة مع تزويدنا بقرص ( ))CDللوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية
 10ت يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها المالء الجزء الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه
مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
 11ت املستمستكات املطلوبة عند التقديم شتهادة تاستيس الرشكة ،املحرض االول للتاستيس  ،قرار التاستيس  ،هوية تصنيف املقاولني
النافتذة  ،الهوية الرضيبية واستتخدام الرقم الرضيبي  ،تاييد ستكن مصدق خاص بعنوان الرشكة  ،تاييتد حجب البطاقة التموينية عن
املدير املفوض للرشكة او املكتب  ،كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة للرضائب لالشراك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب
 ،براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي
 12ت يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء
 13ت تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي
 14ت سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة  /غرفة
لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا
 15ت رضورة حصول منتسبي الرشكات عىل شهادة خاصة باجتيازهم لدورات الت ( HSEالسالمة والصحة والبيئة) قبل الرشوع بتنفيذ
االعمال داخل الرشكة
 16ت الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
 17ت يتحمل من ترستو عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تستديد رستم عديل بمبلغ ( )10,000عرشة االف دينار ورستم طابع
بنسبة ( )0,003من قيمة العقد ورسم هنديس بنسبة ( )0,0005من قيمة العقد قبل توقيع العقد
 18ت ستيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافستية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة
2014
 19ت لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي
العطاء
حسام حسني ويل

مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد /164 :ب2020/
التاريخ 2021/8/3 :
اعالن مزايدة
تبيتع هذه املحكمتة باملزايتدة العلنية الستيارة املرقمتة  81668ر بغداد
خصتويص مرستيدس موديتل  1992لون استود فعىل الراغبتني بالرشاء
الحضتور اىل هذه املحكمة يف اليوم الثالثتون من اليوم التايل لنرش االعالن
مستتصحبني معهم التأمينتات القانونية البالغة  %10متن القيمة املقدرة
ويتحمل املشري اجور االعالن
القايض
منار هادي الجشعمي
االوصتاف /ستيارة مرستيدس لون استود تحمل الرقتم  81668ر بغداد
خصتويص القيمة التقديريتة ( )8,200,000ثمانية ماليتني ومائتان الف
دينار عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد /165 :ب2020/
التاريتخ 2021/8/3:
اعالن مزايدة
تبيتع هذه املحكمة باملزايدة العلنية الستيارة املرقمتة  10373ف نجف ت
فولفو حمل موديل  2001لون اخرض فعىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل
هذه املحكمة يف اليوم الثالثون من اليوم التايل لنرش االعالن مستتصحبني
معهتم التأمينتات القانونيتة البالغتة  %10متن القيمة املقتدرة ويتحمل
املشتري اجور االعالن
القايض
منار هادي الجشعمي
االوصتاف /ستيارة فولفو حمل موديتل  2001لون اخترض تحمل الرقم
 10373ف نجتف القيمتة التقديريتة ( )16,390,000ستتة عرش مليون
وثالثمائة وتسعون الف دينار عراقي
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الشعر الالتيني املعارص يثور عىل ثقافة الغزاة
محمد الحمامصي

نجح ش�عراء أمريكا الالتيني�ة يف اخرتاق
فضاءات ش�عرية تتجاوز جغرافيا املركز
الش�عري األوروبي ،وذلك رغم أن أغلبهم
يكتب�ون بلغ�ات أوروبي�ة كاإلس�بانية
والربتغالي�ة ،ولكنهم تمكنوا من االنعتاق
من الحضارات الغازية بثقافاتها ولغاتها،
ليخطوا لهم ثقافة خاصة وطابعا شعريا
فريدا متعددا ومجددا بلغ تأثريه مختلف
أصقاع العالم وحتى أوروبا نفسها ،وهو
ما س�نراه يف مخت�ارات ش�عرية جديدة
لشعراء التينيني.
ت�يء املختارات الش�عرية التي ترجمها
وقدم لها الشاعر واملرتجم طلعت شاهني
ع�ى ع�دد م�ن ش�عراء أم�ريكا الالتينية
املعارصين كن�زا جماليا وفني�ا وثقافيا،
يكش�ف تألق ال�رؤى واألف�كار وتعددها
وثراءه�ا ،وانفتاح حيوات الش�عراء عى
فضاءات الحرية ،حرية الروح والجس�د،
حرية الوجود داخل العالم.
ورغ�م خصوصي�ة نص�وص كل ش�اعر
وشاعرة وتفرد تشكيالتها اللغوية وعمق
دالالتها ،إال أننا نستشعر ذلك الثراء الذي
يحي�ط بعوال�م ه�ؤالء الش�عراء ،وفرادة
التخييل وارتباطه اإلنساني بمحيطه وما
يعتمل داخله من رقة وصدق يف املش�اعر

واألحاس�يس .وهو ما يؤكد أن الش�عر يف
أم�ريكا الالتينية يواص�ل تأكيد خصوبته
املفعم�ة بالحي�اة وتط�وره وقدرته عى
أن يك�ون كاش�فا الرتباطات�ه بتجلي�ات
الذات وما يعرتكها من مش�كالت وهموم
وطموحات وأحالم داخلية وخارجية.
أدب مختلف
املختارات التي عنونها شاهني ب�”الرؤية
يف ليل�ة معتم�ة ..مخت�ارات من الش�عر
املع�ارص يف أم�ريكا الالتيني�ة” ضم�ت
نصوصا ملا يقرب من  20شاعرا وشاعرة
م�ن بينه�م الحاصلة ع�ى جائ�زة نوبل
ل�آداب ع�ام  1947غابريي�ال ميس�رتال
من تش�ييل ومواطنها الحاصل عى نوبل
ع�ام  1971بابل�و ن�ريودا ،وخوان�ا دي
إيباربورو من األوروغواي ،ودولثي ماريا
لوين�اث من كوب�ا ،وكذل�ك الحاصل عى
نوب�ل  1990املكس�يكي أوكتافي�و ب�اث
ومواطنه روساريو كاستيانوس ،وخوليا
دي بورغ�وس م�ن بورتو ريك�و ،وخوان
ليس�كانو من فنزويال ،ويوالندا بيدريغال
م�ن بوليفي�ا ،وخافيري س�ولوغورن من
البريو ،وإرنستو كاردينال من نيكاراغوا،
وكالريبي�ل أليغري�ا م�ن الس�لفادور،
وهريبرت�و باديّ�ا م�ن كوب�ا ،والبنم�ي
بريتاليثي�ا بريالتا ،وجيوكون�ده بييل من

(االعالن)
املناقصة  :مناقصة عامة لرشاء ادوية

مناقصة رقم  Med1 /2021/Ac, Med 1/2021/Bc :عىل املوازنة اجلارية

رقم كتاب الدعوة ()1Ac, 1Bc
 �2تدع�و (وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات
الطبي�ة (كيماديا) مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم العطاءات املختومة واملوقعة
للتعاقد (لتجهيز االدوية )
 � 3سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة
لجمي�ع مقدم�ي العط�اءات من ال�دول املؤهلة قانوني�ا كما تم تحدي�ده يف وثيقة
املناقصة
يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتم�ني وم�ن ذوي االهلي�ة القانوني�ة الحصول عى
معلوم�ات اضافية م�ن (وزارة الصحة  /البيئة  /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية
واملستلزمات الطبية (كيماديا)  /قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة � الطابق
الخامس مقر وزارة الصحة الربيد االلكرتوني  dg@kimadia.iqواملوقع االلكرتوني
لكيماديا www.kimadia.iq
واالطالع عى وثائق املناقصة عى العنوان ادناه من الساعة الثامنة والنصف صباحا
اىل الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد
 � 4ع�ى مقدم�ي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بم�ا يف ذلك املتطلبات
القانونية والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة وس�وف يعتمد» هامش
افضلية للس�لع الصيدالنية من املجهزين  /املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية
يتم تحديدها يف وثائق املناقصة (انظر الفقرة /30االفضلية املحلية من تعليمات اىل
مقدمي العطاءات والفقرة  30من ورقة بيانات العطاء )
 � 5يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتم�ني رشاء املجموعة الكاملة لوثائ�ق املناقصة
باللغة (االنكليزية اوالعربية) عند تقديم استمارة تحريرية عى العنوان ادناه وبعد
تسديد الرسم غري القابل لالسرتداد بمبلغ مقطوع وكالتايل :
أ � مليون دينار عراقي عن املناقصة التي تقل قيمتها عن مليون دوالر
ب � مليوني دينار عراقي عن املناقصة التي تزيد كلفتها عى مليون دوالر
وبخالفه فان العروض سوف تهمل
� طريقة دفع هذا الرس�م س�تكون نقدا س�وف يتم ارس�ال وثائ�ق املناقصة وكما
مش�ار اليها يف تعليمات مقدمي العطاء وعى مقدم العطاء الذي س�بق له االشرتاك
يف املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع وثائق العطاء
 � 6تاري�خ اعالن املناقصة  2021/11/16وس�يكون تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص
باالجابة عى استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة يوم  2021/12/13يتم تس�ليم
العط�اءات عى العن�وان ادناه عن�د او قب�ل ( )2021/12/19لغاي�ة نهاية الدوام
الرس�مي سوف يتم رفض العطاءات املتأخرة سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني
ع�ن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور ش�خصيا عى العنوان ادناه ويكون
موع�د فتح العطاءات الي�وم التايل من يوم غلق املناقصة يف مق�ر كيماديا وبصورة
علنية ودعوة املناقصني للحضور يف يوم الفتح العلني
يجب عى جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء (املبلغ بالدينار العراقي) بقيمة
 %1من الكلفة التخمينية تكون صادرة من مرف معتمد يف العراق بموجب نرشه
يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرف ويعتمد ما ييل :
ا � ال تقبل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عى شكل خطاب ضمان
او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة
ب � تقدم التأمينات االولية من قبل مقدم العطاء او (اي من املساهمني يف الرشكة
او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ) ملصلحة جهة التعاقد وكما يف النموذج
املرفق يف مستندات العطاء  /القسم الرابع
ج � تعف�ى ال�رشكات العامة من تقدي�م التأمينات االولية وخطاب ضمان حس�ن
التنفيذ املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم  2لسنة 2014
د � تص�در الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة
وبموجب تخويل رسمي مصدق
ه� � تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور (رسي وشخيص) يرسل اىل الرشكة العامة
لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا) من قبل املرف املصدر للكفالة
و � ان تكون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات
الطبية (كيماديا)
ز � ان تكون صادرة باللغتني (العربية واالنكليزية )
ح � يتم مصادرة التأمينات االولية ملن ترس�و عليه املناقصة عند نكوله عن توقيع
العق�د بع�د التبليغ بأمر االحال�ة وتتخذ بحقه كاف�ة االج�راءات القانونية االخرى
املنص�وص عليها يف هذه التعليمات ويتم مص�ادرة التأمينات االولية ملن تحال اليه
املناقصة عند س�حب مقدم العطاء لعطاءه خالل ف�رتة نفاذيته بعد غلق املناقصة
او رفض التصحيح عى اخطاءه الحس�ابية يف العطاء وانعكاسها عى قرار االحالة
وتتخ�ذ بحق�ه االج�راءات القانونية املنص�وص عليه�ا يف تعليمات تنفي�ذ العقود
الحكومية
ط � تك�ون م�دة نفاذية التأمينات االولية س�ارية اىل ما بعد انته�اء نفاذية العطاء
املحدد يف وثائق املناقصة
 � 1العناوي�ن املش�ار اليه�ا س�ابقا هي بغداد � ب�اب املعظ�م � وزارة الصحة /
البيئة  /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا)  /الطابق
الس�ادس  /القس�م املايل لتقديم التأمينات االولية او لجنة استالم وفتح العروض
لتقديم العطاءات
هاتف �  ، 4157667 :رقم هاتف النقال07705419074 :
هاتف البدالة 4158401,5,7,8 :
بدالة ذات اربعة خطوط
جه�ة التعاق�د ( :وزارة الصح�ة /البيئ�ة /الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوي�ة
املستلزمات الطبية (كيماديا)
سلطة التعاقد ( :الصيدالني  :عيل حسن البلداوي)
املنص�ب ( :مدي�ر عام الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوي�ة واملس�تلزمات الطبية
(كيماديا)
التوقيع ( موقع )
التاريخ ( )2021/ /

نيكاراغ�وا ومواطن�ه روس�اريو موريو،
وغريهم.
ق�دم ش�اهني للمخت�ارات بق�راءة يف
الش�عر املعارص يف أم�ريكا الالتينية ،الفتا
يف البداي�ة إىل أن األدب املكت�وب باللغ�ة
اإلس�بانية القش�تالية ( )Castellanoيف
أمريكا الالتيني�ة مختلف تماما عن األدب
املكت�وب يف إس�بانيا رغ�م وح�دة اللغ�ة
املكت�وب به�ا ،وهذا يع�ود بالدرجة األوىل
إىل اخت�الف طريقة تن�اول الواقع وروح
الكتابة التي يش�عر بها الكاتب األمريكي
الالتين�ي ال�ذي يعيش حض�ارة مختلفة،
نتجت ع�ن تم�ازج الحض�ارات القديمة
مثل املاي�ا واألثتيكا والكيتش�وا ،وغريها
من الحضارات التي كانت قائمة قبل غزو
كولومب�وس لتلك األرايض عام  1492وما
تبع�ه من غ�زو الحض�ارة األوروبية لتلك
البلدان التي انتقل�ت إىل العالم الجديد مع
الفتح اإلسباني لها قبل خمسة قرون.
وع�رب الكات�ب اإلس�باني ميجي�ل دي
أونامون�و ع�ن ه�ذا االختالف يف رس�ائل
تبادلها مع الكاتب والشاعر النيكاراغوي
روب�ني داري�و ،صاح�ب الفض�ل األول يف
تح�رر أدب أم�ريكا الالتيني�ة م�ن التأثري
الكاس�ح للتي�ارات األوروبي�ة ،وأول من
وضع أس�س األدب الحديث أو ما يسميه
النق�اد باس�م “املودرنيزم�و” ال�ذي كان

أكثر تأثريا عى الكتاب اإلس�بان من تأثري
التي�ارات األوروبي�ة األخرى الت�ي كانت
سائدة يف ذلك الوقت.
وتاب�ع ش�اهني أن أونامون�و اعرتف بأن
الكتاب�ة يف أم�ريكا الالتينية تب�دو كما لو
كانت مجرد لعب باأللفاظ ،وهو ما يؤكده
واقع الكتابة التي يجب أن نقبلها عى هذا
النحو دون اعرتاض ،مع وجود خطورة يف
أال نك�ون عى قدر الفه�م املطلوب ،وذلك
ألن تل�ك الكتابة تأتينا م�ن العالم الجديد
يف وق�ت كانت تعيش فيه إس�بانيا وجيل
 1898حالة من التشوش نظرا إىل التوجه
الفردي والش�عوبي ال�ذي يحكم تاريخها
وثقافتها ،وهو م�ا يتطلب منا العودة إىل
الج�ذور الروحية لل�رتاث التي تكاد تفلت
من بني أصابعنا بس�بب تراكم االنحطاط
الذي حل بنا طوال عصور عديدة.
وق�د كت�ب أونامون�و قائ�ال “أن�ا أرى يف
حرضت�ك كاتب�ا يري�د أن يق�ول باللغ�ة
اإلس�بانية م�ا ال يس�تطيع أن يقول�ه
املتحدث�ون به�ا وال فك�روا يف قول�ه أبدا،
وما كان يمك�ن أن يعتقد أحد يف ذلك قبل
اليوم”.
ويذك�ر خورخ�ي رودريغي�ز ب�ادرون أن
اللهجة التي يتحدث بها الكاتب اإلسباني
إىل زميله النيكاراغ�وي روبني داريو فيها
م�ن إحس�اس األبوة أكثر من اإلحس�اس

بالدهش�ة الت�ي ت�دل دالل�ة طبيعية عى
عدم الفهم ملا توصلت إليه الكتابة األدبية
يف أمريكا الالتينية.
وأضاف “وصل الغزاة اإلس�بان إىل العالم
الجديد حاملني معه�م ثقافتهم املتطورة
عرب عن�ارص ع�ر النهضة الت�ي كانت
تحتويها الثقافة األوروبية يف ذلك الوقت،
ولكن اإلسبان لم يتوصلوا إىل لغة مشرتكة
للح�وار الذي ال مفر من�ه مع أولئك الذين
يقيمون يف العالم الجديد ،وال حتى مجرد
فهم واقع تلك األرض الجديدة ،وبدا واضحا
أن إسبانيا كانت تهدف إىل زرع ثقافتها يف
ذلك العالم بكل الوس�ائل بغض النظر عن
الثقافات القائمة هناك ،وبعضها كان قد
وصل إىل درجة عالية من التقدم .لذلك لم
يكن هن�اك مفر من نش�أة ثقافة جديدة
لم يسبق لها مثيل ،تنتج عن املزج بني ما
هو قائم يف أمريكا الالتينية قبل الغزو وما
هو قادم مع الغزاة اإلسبان”.
التجديد الشعري
األدب املكتوب باللغة اإلسبانية القشتالية
يف أم�ريكا الالتيني�ة مختل�ف تمام�ا عن
األدب املكتوب يف إسبانيا رغم وحدة اللغة
أكد ش�اهني أن الثقافة التي تشكلت بعد
الغزو اإلسباني يف أمريكا الالتينية شكلت
هوية شعوب جديدة نتجت يف معظمها عن

التمازج بني األصيل يف تلك البالد والعنارص
الوافدة ،وكم�ا يرى الكثري م�ن الباحثني
فإن الحضارات التي بدت متباعدة جدا يف
أصولها وعنارصه�ا تمكنت من التقارب
يف ظروف خاصة ونادرة ،وخلقت شكلها
الجديد والخ�اص ،وإن كان الظاهر يبدو
أن الشعوب األصلية كانت لثقافتها الغلبة
يف النهاي�ة ،ألن الثقافة الغازية لم تتمكن
م�ن فرض رشوطها رغ�م تمتعها بالقوة
التي مكنتها من الفتح.
وأض�اف أن الش�عوب األصلي�ة يف تل�ك
الب�الد ،والتي يطلقون عى أفرادها اس�م
“الهنود الحمر” تمييزا لهم عن الش�عوب
التي تس�كن الهند اآلس�يوية ،اس�تقبلت
الثقاف�ة القادمة من أوروب�ا كبذرة لنبت
جدي�د ،ونمت تلك النبت�ة الجديدة كما لو
كانت تط�ورا جديدا يف حضارة تلك البالد،
الت�ي رسعان م�ا تفردت بثقاف�ة جديدة
له�ا تطوره�ا الخاص بعيدا ع�ن الثقافة
األوروبية التي وقفت عند حد التلقيح.
وأوضح أن الش�عر كان م�ن أوائل األنواع
األدبي�ة الت�ي أنتجته�ا تلك الب�الد ،ولكن
البدايات كانت مجرد تقليد للشعر القادم
مع املس�تعمر اإلس�باني تماما كما كان
املرسح ،ب�ل بدأ بعضها ع�ى أيدي أحفاد
اإلس�بان الغزاة ،ومع مرور الوقت تطور
األم�ر وب�دأت األجي�ال الجدي�دة تع�رف

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عى الطل�ب املقدم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 2 / 24
2020 /
تمام العقار العقار تسلسل  1183محلة البديرية الحريه
جنس�ها دار باسم  /حس�ني جابر كاظم باعتبار حائزا
ل�ه بصفة املالك للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية
املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل
العقاري رقم (  ) 43لسنة  1971قررنا اعالن هذا الطلب
فع�ى من يدعي بج�ود عالقة او حق�وق معينة عى هذا
العقار تقدي�م ما لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل
م�دة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن
وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العق�ار يف الس�اعة العارشة
صباح�ا من اليوم التايل النتهاء م�دة االعالن وذلك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور
لهذا الغرض .
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنه
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة
العدد /2190ج2021/
التاريخ 2021/11/14
اعالن
اىل املته�م الهارب( مانع عبد الحس�ني س�بتي ) يس�كن
السوير وحاليا مجهول االقامة
احالك�م الس�يد ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة عى
ه�ذه املحكم�ة بموج�ب ق�رار االحال�ة املرق�م  789يف
 2021/10/24وفق احكام القرار /154اوال لسنة 2001
وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم وحس�ب اشعار مختار
املحلة املرف�ق بالدعوى تقرر تبليغك�م نرشا بصحيفتني
محليت�ني بالدعوى املقامة من قبل املش�تكي الحق العام
وتع�ني ي�وم  2021/12/20موع�دا للمحاكمة ويف حالة
عدم حضوركم س�تجري بحقكم املحاكم�ة غيابيا وفقا
لالصول
القايض
حيدر شاكر حميد
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مجلس القضاء االعى
رئاة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر
العدد 2021/1476
التاريخ 2021/11/15
اعالن
املدع�ى علي�ه  /حيدر فرح�ان عبد الحس�ني  /مجهولة
محل االقامة
بتاريخ  2021/9/27اصدرت هذه املحكمة قرارا غيابيا
بحق�ك يقي الحك�م بالتفريق الواقع ب�ني املدعى عليه
حمي�ده نارص ه�ذال واملدعى علي�ه حيدر فرح�ان عبد
الحس�ني وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار
منطقتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
وعند ع�دم حضورك للطعن بالحكم الصادر بحقك خالل
املدة القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
عبد الرحيم عبد الحسن رباط
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فقدان
فق�د مني الوصل املرقم بالرقم (  )874347والصادر من
مديرية بلدية النجف واملقدر باملبلغ (  )1000000مليون
دينار الغريها بأس�م ( عقيل فاضل محسن)  /فعى من
يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
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اعالن
إىل الرشكاء ماجده حس�ني نعم�ه و عيل يحيى صادق و
ش�يماء يحيى صادق وس�ليم عيل حس�ن وحنني عدنان
محم�د عيل توجب عليكم الحضور إىل صندوق االس�كان
العراق�ي فرع النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك�م باملوافقه
ع�ى قي�ام رشيككم اس�امه عدن�ان محمد ع�يل بالبناء
عى حصته املش�اعه يف القطعه املرقم�ه  3835/68حي
املعلم�ني خ�الل مده خمس�ه ع�رش يوما داخ�ل العراق
وش�هر خارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقكم باالعرتاض مستقبال

طريقها إىل إب�داع أمريكي التيني خالص،
ع�ى الرغ�م م�ن وح�دة اللغة م�ع كتاب
إسبانيا .وكان عام  ،1888الذي أصدر فيه
الكات�ب النيكاراغوي روب�ني داريو كتاب
“أزرق” ،بداية حقيقية النفصال الش�عر
يف أم�ريكا الالتيني�ة عن تبعية الش�عر يف
إس�بانيا ،بل إن تأثري كتابه “أزرق ” امتد
إىل األجي�ال الجديدة التي تكتب الش�عر يف
إس�بانيا .وربم�ا كان للرقع�ة الجغرافية
الواسعة التي تمتد عليها أمريكا الالتينية
كق�ارة ،وما يعني ذلك م�ن تنوع يف نطق
اللغة وكتابتها إضافة إىل التأثريات املحلية
الخاص�ة ب�كل منطق�ة ،أثره�ا يف تع�دد
مشارب شعراء تلك القارة وموضوعاتهم
وطريقته�م يف تن�اول تل�ك املوضوع�ات،
حتى أصب�ح التعامل مع كل إنتاج أمريكا
الالتينية بشكل جمعي صعبا للغاية.
ولف�ت ش�اهني إىل أن العديد من ش�عراء
تلك الق�ارة بلغوا القمة يف اإلبداع ،وحصل
عدد منه�م عى جائزة نوبل مثل غابرييال
ميس�رتال التي حصلت عليها عام 1947
أو أوكتافي�و باث الذي حص�ل عليها عام
 ،1990ف�از ع�دد كب�ري منه�م بجائ�زة
“ثرفانتي�س” الت�ي تمنحه�ا األكاديمية
اإلسبانية ألفضل الكتاب الناطقني باللغة
اإلسبانية ،والتي يعتربونها بمثابة جائزة
نوبل لألدب املكتوب بتلك اللغة.

مجلس القضاء االعى
رئاة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة كربالء
العدد /4160ب2021/1
التاريخ 2021/11/14
اعالن
اىل املدعى عليها  /رواء عيل نور
اق�ام املدع�ي ع�ادل عباس عب�د حس�ون الدعوى
املرقمة اعاله املتضمنة طل�ب الحكم بتاديتك مبلغ
خمسمائة وخمس�ة وعرشون مليون دينار ونظرا
ملجهولي�ة محل اقامتك يف الوق�ت الحارض لذا تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة من صباح
يوم املرافعة  2021/11/23ويف حالة عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك غيابا وعلنا
القايض
محمد خضري حميد
������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
العدد 2021 /1579
التاريخ 11/2021 /14
إىل املنفذ عليه عيل رشيد عبد الكاظم
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل اش�عار مختار
املحلة جميل الغانمي يف  2021 /11 /9ورشح املبلغ
القضائي انك مجهول محل إالقامة وليس لك موطن
دائ�م أو مؤقت أو مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه
واس�تنادا للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك
يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش يوما تبدأ
من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
منفذ العدل
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر
ق�رار محكمة ب�داءة النجف بالع�دد  /2374ب/3
 2021يف  2021 /6 /30واملتضم�ن إلزامك بتاديتك
مبل�غ قدره ثماني�ة مالي�ني وأربعمائة أل�ف دينار
للدائ�ن خالد حس�ن ك�ور وتحميلك كافة الرس�وم
واملصاريف ومنها مبلغ خمسمائة ألف دينار أتعاب
املحاماة
������������������������������������������
تنويه
الحاقا باالعالن املنشور يف صحيفة املستقبل العراقي
بالع�دد ( )2486يف  2021/11/10الخ�اص باعالن
ايجار االموال العائدة لجامعة الكوفة يصحح موعد
املزايدة ليك�ون يف اليوم التايل النته�اء مدة الثالثون
يوم بدال من اليوم االخري لهذه املدة.
������������������������������������������
اعالن
اىل الرشي�ك ع�يل عب�اس عناد اقت�ى حضورك اىل
صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف النجف وذل�ك لتثبيت
اقرارك باملوافقه عى قيام رشيكك شيماء محيسن
داود بالبناء عى حصته املشاعه يف القطعه املرقمه
116/462
اسم املقاطعه خان الحماد
اس�م املحل�ه الحيدري�ه رق�م املقاطع�ه  6لغرض
تسليفه قرض االسكان وخالل مده اقصاها خمسه
ع�رش يوما داخل العراق وش�هر واحد خارج العراق
من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
يف االعرتاض مستقبال
������������������������������������������
فقدان
فقد س�ند العقار املرق�م  30776/3ح�ي الجامعه
باسم محمود رسيح نصيف من يعثر عليه تسليمه
إىل جهة اإلصدار
������������������������������������������
فقدان
فقد س�ند العق�ار املرق�م  72257/3ح�ي العروبه
باسم خضري عبيس رسحان من يعثر عليه تسليمه
إىل جهة اإلصدار.
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الرشطة ينفرد بالصدارة ونفط الوسط
يعود للوصافة

عطوان :نسعى لكسر حاجز التعادالت

أدفوكات :هدفنا االستمرار يف املنافسة

المستقبل العراقي /متابعة

الوطن�ي لكر ِة القدم ،ديك
للمنتخب
املدي�ر الفني
أك َد
ُ
ّ
ِ
أدفوكات ،ان هدفه االستمرار يف املنافسة.
وق�ال ادفوكات ،يف املؤتمر الصحف�ي الذي عقد قبيل
مواجه ِة الع�راق وكوريا الجنوبية ضمن منافس�اتِ
املؤهل�ة ل�كأس العالم يف قطر
التصفيات اآلس�يويّة
ِ
 ،2022أن «ه�ذه املب�اراة الثانية لن�ا يف فرت ِة تواجدنا
أت�م الجاهزيّة ملب�ارا ِة كوريا
بالدوح�ة ،ونح�ن ع�ى ِ
الجنوبي�ة ،حي�ث اس�تمررنا يف اإلعداد منذ أس�بوع،
ُ
الئق ،ونعك�س واقع تصاعد
ونأمل أن نظه َر بش�ك ٍل ٍ
ً
األداء الذي بدا واضحا يف مباراتنا األخري ِة ضد سوريا».
َ
وأضاف أدف�وكات «بالرغم من ان منتخب كوريا يع ُد
واحدا ً م�ن أفضل منتخب�ات القارة ونعل�م بصعوب ِة
ٌ
مس�تحيل يف ك�ر ِة الق�دم،
املواجه�ة؛ لك�ن ال يوج�د
ُ
ينصب عى الخروج
وكل يشء ممك�ن ،لذلك تركيزن�ا
بنتيج� ٍة إيجابية».وع�ن س�يناريو آخ�ر لق�ا ٍء جمع
جي�د يف مواجه ِة
املنتخب�ن ،ر َد قائالً «عملنا بش�ك ٍل
ٍ
ُ
الذه�اب ،وخرجنا بنتيج ٍة جي�دةٍ ،فنحن نحلل جميع
ُ
ُ
يتناس�ب
ونجه�ز أنفس�نا بالش�ك ِل الذي
املنافس�ن

م�ع كل مب�اراةٍ ،واألم ُر اإليجابي أنن�ا نالحظ التطو َر
عى مس�توى األداء الفني للمنتخ�ب ،وهذا ما يزيدنا
إرصارا ً عى الس�ري نحو التطوير».وأبدى أدفوكات ،يف
التعاون الجا ِد
اختت�ام املؤتمر الصحفي ،رضاه ع�ن
ِ
العراقي لكر ِة القدم وتهيئته لكل
الذي يبديه االتح�اد
ّ
َ
عزيم�ة وإرصا َر الالعبن
مقوم�اتِ النج�اح ،وامتدح
وكل مَ �ن يتواجد يف وف ِد املنتخب ،حي�ث ال أح َد يدخر

رس احتفال موراتا بالنجم
الذهبي عقب هدفه القاتل

جهدا ً من أجل تقديم ما يخدم للخروج بأفضل النتائج
ُ
الع�ب منتخبنا
يف املباري�ات.ويف نف�س الس�ياق أك َد
الوطني بكر ِة القدم ،أمجد عطوان ،عى أهمي ِة مبارا ِة
ّ
كوريا الجنوبية ضمن التصفياتِ اآلس�يويّة النهائية
املؤهل ِة ملونديال قطر .2022
َ
وقال عط�وان ،يف املؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم يف
ملعب الغرافة الذي سيش�هد لقا َء الغ�د بن منتخبنا
الوطن�ي وكوري�ا الجنوبي�ة يف الس�اع ِة السادس�ة
بتوقي�ت ب�غ����داد «نس�عى اىل مصالح ِة الجماهري
وتحقي�ق تطلعاته�م ،ألننا نعل�م جيدا ً انه�ا لم تكن
ً
ٌ
فرص�ة الس�تعاد ِة الثقة
راضي�ة ،وس�تكون أمامن�ا
حجم الضغوط التي
بالرغم من صعوبة املهمة».وعن
ِ
ُ
املنتخب الوطني كونه لم يحقق فوزه
قد يعاني منها
َ
أوضح عط�وان «قدمنا أدا ًء جيدا ً يف
األول لغاي�ة اآلن،
آخ�ر مب�ارا ٍة ضد س�وريا ،وكان هدفن�ا كرس حاجز
التع�ادالت التي رافقتنا يف الجوالتِ املاضي ِة» .واش�ار
اىل «اننا لم نوفق يف ترجم ِة الفرص التي س�نحت لنا،
ُ
ونأم�ل أن نغادر النحس من حيث التس�جيل والفوز،
ً
ً
وأن تكون هذه املباراة بوابة جيدة للدخو ِل باستعدا ٍد
تام ومعنوياتٍ عالي ٍة لبطولة كأس العرب».
ٍ

برشلونة يعلن موعد
تقديم ألفيس للجمهور
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وج�ه كريس�تيانو رونالدو ،نج�م منتخ�ب الربتغال،
رس�الة إىل جماهري بالده ،عقب الفشل يف حجز مقعد
بكأس العالم  2022ع�رب دور املجموعات بالتصفيات
األوروبية.
وكان يكف�ي الربتغ�ال التع�ادل أمام رصبي�ا لضمان
مقع�د يف موندي�ال قط�ر ،إال أن الرصب�ي ألكس�ندر
ميرتوفيت�ش أحرز هدف الفوز ملنتخب بالده يف الوقت
القات�ل ( ،)1-2األحد ،لينقل زم�الء رونالدو إىل امللحق
األوروبي.
ون�رش رونال�دو ،ع�ى حس�ابه بموق�ع التواص�ل

أصدر نادي برشلونة ً
بيانا ،لتحديد موعد التقديم الرسمي
للظهري الربازييل داني ألفيس أمام جمهور البارسا.
وع�اد ألفيس ( 38عامً ا) إىل برش�لونة منذ أيام ،يف صفقة
انتق�ال ح�ر ،نظرًا لع�دم ارتباطه ب�أي نا ٍد خ�الل الفرتة
املاضي�ة ،علمً�ا بأن�ه لعب م�ن قب�ل يف صف�وف الفريق
الكتالوني من  2008وحتى 2016
وقال برشلونة يف بيانه« :س�نقدم العبنا داني ألفيس يوم
األربع�اء  17نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي ع�ى ملع�ب كامب
نو خ�الل ح�دث مفتوح أم�ام الجمه�ور ،ويلي�ه مؤتمر
صحفي».
وأضاف« :يمكن لألعضاء واملشجعن الراغبن يف الحضور
طلب ستة تذاكر كحد أقىص لكل شخص اعتبارًا من أمس
اإلثنن».وتابع« :س�نفتح أبواب كامب ن�و أمام الجمهور
غ�دا ً األربع�اء الس�اعة  12:30ظه�رًا ،وس�يكون التقديم
الرس�مي أللفي�س يف امللعب الس�اعة  2.00مس�ا ًء ،بينما
سيعقد الالعب مؤتمرًا صحف ًيا الساعة الثالثة مسا ًء».
واختتم برش�لونة« :أعل�ن النادي اتفاقه م�ع ألفيس يوم
الجمع�ة املايض ،حيث تدرب مع تش�ايف هرينانديز اعتبارًا
من أم�س اإلثنن ،رغم أنه لن يتم الس�ماح ل�ه باللعب يف
ثان املقبل».
املباريات الرسمية حتى يناير /كانون ٍ

املباراة التي ستقام يف مدينة سان خوان األرجنتينية «إنها
بالفعل مباراة مونديالية».
وتحتل األرجنتن املركز الثاني يف تصفيات أمريكا الجنوبية
املؤهلة لكأس العالم خلف الربازيل ،ويكفيها الفوز ،لحسم
التأهل ملونديال قطر.
وأض�اف« :مباري�ات الربازي�ل واألرجنتن كبرية ،بس�بب
امله�ارات الفردية لالعب�ي املنتخبن .إنها مب�اراة مونديال

منفردة االثنن ،وغاب عن املران الجماعي
للفريق.
ولم يحس�م روبرت بيج قراره بعد بشأن
اس�تدعاء بي�ل ،ه�داف املنتخ�ب ،ضمن
التش�كيل االحتياط�ي ملب�اراة الغ�د أمام
املنتخ�ب البلجيك�ي املصن�ف األول ع�ى
العالم.
وق�ال روبرت بيج يف ترصيح�ات نرشتها
وكالة األنب�اء الربيطانية «بي إيه ميديا»:
«لن يتواجد ضمن التش�كيل األس�ايس يف
مواجهة بلجيكا».
وأضاف« :كن�ا نعلم عند بداية املعس�كر.
كانت الخطة تقيض بمش�اركته يف نصف
املباراة األوىل وبعدها قد يش�ارك يف املباراة
الثانية».وعن تعايف بيل بعد مش�اركته يف
مب�اراة بيالروس�يا ،قال امل�درب إن األمر
صع�ب بالنس�بة ل�ه «فق�د غ�اب طوال
ش�هرين ثم سجل مشاركة تتطلب الكثري
من الناحية الجسدية».

الغد يف اختتام مباريات الجولة الثامنة من
الدوري.

االجتماعي «فيسبوك» ،صورة له عقب املباراة ،وكتب
عليها :أظهرت لنا كرة القدم مرارًا وتكرارًا أن املسارات

ً
التفافا تؤدي إىل أكث�ر النتائج املرجوة يف بعض
األكث�ر
األحيان».
وأضاف« :كان�ت نتيجة مباراة األم�س صعبة ،لكنها
لم تكن كافي�ة إلحباطنا .هدفنا الخ�اص بالتواجد يف
كأس العالم  2022ال ي�زال ح ًيا إىل حد كبري ،ونعلم ما
يتعن علينا القيام به للوصول إىل هناك .ال أعذار لدينا.
الربتغال ستذهب إىل قطر».
وأنهى برازيل أوروب�ا دور املجموعات يف املركز الثاني
برصي�د  17نقط�ة ،خل�ف منتخ�ب رصبي�ا صاحب
الصدارة ب�� 20نقطة ،علمًا ب�أن صاحب املركز األول
يتأه�ل مب�ارشة إىل املوندي�ال ،فيما يخ�وض صاحب
املركز الثاني امللحق األوروبي.

الفيفا حيدد موعد ًا أخري ًا لقوائم منتخبات بطولة العرب وأدفوكات
يقدمها بعد مباراة كوريا
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مدرب ويلز حيسم مصري بيل
من لقاء بلجيكا

كش�ف روبرت بي�ج املدير الفن�ي ملنتخب
ويل�ز ،أن النجم جاريث بيل س�يغيب عن
التشكيل األسايس للمنتخب خالل املباراة
املقررة أمام نظريه البلجيكي ،وقد يغيب
عن قائمة الفريق للمباراة.
ويس�تعد منتخ�ب ويلز ملواجه�ة نظريه
البلجيك�ي ،الي�وم الثالث�اء ،يف الجول�ة
ال��« 10األخرية» من مباري�ات املجموعة
الخامس�ة بالتصفي�ات األوروبية املؤهلة
إىل نهائي�ات كأس العالم  2022املقررة يف
قطر.
وس�جل بيل املشاركة الدولية رقم  100له
يف املب�اراة التي انتهت بالفوز عى منتخب
بيالروس�يا ( )1-5أم�س األول الس�بت،
وذلك بعد غياب دام شهرين بسبب إصابة
يف الفخذ ،لكنه خرج بعد  45دقيقة.
وخض�ع بي�ل قائ�د املنتخ�ب لتدريب�ات

اىل س�كة االنتصارات وانتزاع الوصافة من
القوة الجوية الذي س�يواجه النجف مساء
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كش�فت مص�ادر رياضي�ة مطلع�ة ان
االت�ح��اد ال�دول��ي ل�ك��رة ال�ق��دم
{الفيف�ا} ح��دد ال���  23م��ن الش�هر
الحايل م�وع�دا أخريا ً ل�ت�س�ل�م ق�وائ�م
الع�ب��ي امل�ن�ت�خ�ب��ات امل�ش��ارك�ة
ف��ي بطولة ال�ع�رب ،بعد ان رف�ع ع�دد
العب�ي املنتخبات يف القائم�ة املقدمة من
 27اىل  35العب�ا ،بغي�ة من�ح مزي�د م�ن
املرون�ة ل�الج�ه��زة ال�ف�ن�ي��ة لتغيري
ال�الع�ب�ن امل�ص�اب�ن واض�اف�ة أسماء
جديدة.ومن املؤمل ان يعلن مدرب املنتخب
الوطني الهولندي ديك ادفوكات ق�ائ�م�ة
ال�وط�ن�ي ب�ع��د ان�ت�ه�اء م��ب��اراة
ك�وري��ا ال�ج�ن�وب�ي��ة ،املق�ررة غ�دا ً
الثالث�اء ال��ت��ي ي�ت�وق��ع ان ت�ض�م
ج�م�ي��ع اس���م��اء امل�ح�ت�رف�ن يف

ال��دوري���ات االوروب��ي���ة وم�ن�ه�ا
ال����دوري ال�س��وي�دي ال���ذي
س��ي�خ�ت�ت�م م�ن�اف�س��ات�ه ب�ع��د
اس���ب��وع م���ن االن وب�ال�ت�ال��ي
س�يكون جميع العبيه متاحن باستثناء
مهن�د جع�از ال���ذي س��ي�ك�ون
م�رت�ب�ط��ا م���ع ن��ادي���ه ف���ي
خ���وض م�ب��اراة امللح�ق االوروب��ي.
وس�يفاتح الجه�از االداري للمنتخ�ب
ع��ددا م�ن االندي�ة االنكليزي�ة بش�أن
اتاح�ة الفرصة لع�دد م��ن الع�ب�ي�ه�ا
ل�ل�م�ش�ارك�ة ف�ي ب�ط�ول�ة ال�ع�رب
م�ن بينهم عيل الحمادي وك��اردو صديق
وزي��دان اق�ب��ال .وتواجه امل�ن�ت�خ�ب
م�ع�ض�ل�ة رب�م�ا س��ت�ق�ف ح�ائ�ال
دون اإلع��داد ال�ج�ي�د وخ���وض ع��دد
م��ن امل��ب��اري���ات ال�ت�ج�ري�ب�ي�ة
قب�ل انطالق منافس�ات بطول�ة العرب يف

الثالثن من الش�هر الح�ايل ،بينما رفضت
انديتن�ا اتاح�ة العبيها للمنتخ�ب اال قبل
ثالث�ة اي�ام من البطول�ة  ،يعني ذل�ك ان

تيتي :مباراة األرجنتني والربازيل من الطراز املونديايل

توق�ع أدين�ور ليون�اردو بات�ي «تيت�ي» م�درب املنتخب
الربازي�يل ،مب�اراة «كب�رية» ب�ن املنتخب�ن الربازي�يل
واألرجنتيين�ي الثالث�اء ،مش�ريا إىل أنه�ا ستش�كل بداي�ة
التحضري ملونديال قطر.
وق�ال م�درب املنتخ�ب الربازي�يل ،يف مؤتم�ر صحفي قبل
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تغل�ب فري�ق الرشطة عى ن�ادي الصناعة
به�دف دون رد يف الجولة التاس�عة للدوري
املمتاز.
وسجل هدف الرشطة الوحيد الالعب محمد
جف�ال ،ليع�زز الرشط�ة صدارت�ه للدوري
ب� 25نقطة.
ويف ذات الجولة حقق فريق الطلبة انتصارا ً
مهما ً عى فريق النفط بثالثة اهداف مقابل
هدف ليعتيل املركز الخامس ب�  16نقطة.
وواص�ل املين�اء مسلس�ل تعث�ره يف ه�ذا
املوسم بعد تعادله اليوم مع سامراء بهدف
ل�كل منهما ليقبع األخ�ري يف نهاية الرتتيب
بينما السفانة يف املركز ال� .18
وف�از فري�ق نف�ط الوس�ط ع�ى فري�ق
الديواني�ة بهدف�ن من دون مقاب�ل ليعود

رونالدو :ال أعذار متنعنا من الوصول للمونديال
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احتف�ل ألف�ارو موراتا ،نجم إس�بانيا ،بش�كل مثري عقب
إح�راز ه�دف املات�ادور الوحيد أم�ام الس�ويد ،يف الجولة
األخ�رية من تصفيات أوروب�ا املؤهلة إىل كأس العالم قطر
.2022
وأح�رز موراتا هدفه يف الوقت القاتل من املباراة ،ثم ذهب
إلحض�ار «النج�م الذهبي» من خ�ارج الخطوط ،ووضعه
عال ًيا لالحتفال بالهدف.
ً
ووفقا لربنامج «كواترو» اإلس�باني ،ف�إن احتفال موراتا
يعود إىل الطفل ميجيل أنجيل الذي يعاني من مرض معقد
ويتواجد يف املستشفى منذ عام ونصف العام.
وكان ميجيل منح موراتا ذلك النجم الذهبي ،وقرر مهاجم
ً
هدفا مع
يوفنت�وس االحتفال به أمام املدرج�ات إذا أحرز
إسبانيا.
يذك�ر أن ه�دف موراتا قىض عى آمال منتخب الس�ويد يف
التأه�ل إىل مونديال قطر م�ن دور املجموعات ،حيث كان
زمالء زالتان إبراهيموفيتش يف حاجة إىل تحقيق الفوز.
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وهناك تاريخ لهذه املواجهات الكربى».
وقل�ل تيتي من أهمية إقام�ة املباراة يف األرجنتن ،وقال إن
الربازيل يجب أن تكون مستعدة للعب «يف أي مكان».
وس�يتدرب املنتخ�ب الربازييل االثنن يف ملع�ب باملرياس يف
ساو باولو ،وسيسافر إىل سان خوان ،حيث سيقيم الليلة.
ورفض تيتي تأكيد التش�كيل األسايس للمباراة ،لكنه أشار
إىل أن فابيني�و العب ليفربول س�يحل بدال من كاس�يمريو

املوقوف لرتاكم البطاقات الصفراء.
واتضح من تدريبات املنتخب الربازييل األخرية أيضا أن إيدر
ميليتاو مدافع ريال مدريد سيحل بدال من تياجو سيلفا.
وبه�ذا ،فمن املحتمل أن يضم التش�كيل األس�ايس كل من
ألي�ون ودانيل�ون وإي�در ميليت�او وماركيني�وس وأليكس
ساندرو وفابينيو وفريد ورافاينيا ونيمار ولوكاس باكيتا
وماتيون كونيا.

ميالن خيرس نجمه أمام فيورنتينا وأتلتيكو مدريد
المستقبل العراقي /متابعة
س�يخرس مي�الن أح�د العبي�ه البارزي�ن ،يف
املبارات�ن املقبلت�ن أمام فيورنتين�ا بالدوري
اإليط�ايل ،وأتلتيك�و مدري�د يف دوري أبط�ال
أوروبا.
ويتعل�ق األم�ر بمداف�ع الروس�ونريي ،دافيد
كاالبريا ،الذي غادر معس�كر منتخب إيطاليا،

السبت املايض ،بعدما تعرض إلصابة يف مباراة
ً
(.)1-1ووفق�ا ملوق�ع «كالتش�يو
س�ويرسا
مريكاتو» اإليط�ايل ،فإن الفحوص�ات الطبية
الت�ي أُجريت لكاالبريا ،عقب العودة إىل ميالن،
أكدت معاناته من إجهاد يف ربلة الساق.وأشار
املوقع إىل أن كاالبريا ،س�يغيب عى األقل أمام
الفيوال والروخي بالنكوس ،وسيخضع للمزيد
م�ن الفحوص�ات يف األيام املقبل�ة ،للتأكد من

مدة غيابه عن املالعب.
يذك�ر أن مي�الن يحتل وصاف�ة الدوري
اإليط�ايل حالي�ا ،برصي�د  32نقط�ة،
متخلف�ا بف�ارق األه�داف ع�ن نابويل
املتص�در ،بينم�ا يقب�ع يف املركز األخري
بمجموعت�ه يف دوري أبط�ال أوروب�ا،
برصيد نقط�ة واحدة من التع�ادل األخري
مع بورتو.

برشلونة يطالب سرتلينج بتضحية مرشوطة
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طلب نادي برشلونة من اإلنجليزي رحيم سرتلينج،
نجم مانشسرت سيتي ،تقديم تضحية لالنتقال إىل
«كامب نو» خالل املريكاتو الشتوي املقبل.
وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة يتفاوض
مع مانشس�رت س�يتي لضم س�رتلينج يف الش�تاء
املقبل ،عى سبيل اإلعارة مع إلزامية الرشاء.

ً
ووفقا لصحيفة «سبورت» اإلسبانية ،فإن التعاقد
مع سرتلينج س�يحرم برشلونة من ضم أي العب
آخر خالل املريكاتو الش�توي املقبل ،بسبب الراتب
الكبري لالعب اإلنجليزي.
وأش�ارت إىل أن س�رتلينج يحصل ع�ى  18مليون
ي�ورو يف املوس�م م�ع مانشس�رت س�يتي ،حي�ث
سيدفع النادي اإلنجليزي نصف هذا الراتب ،بينما
س�يتكفل برش�لونة بتس�عة مالي�ن ي�ورو حتى

نهاية املوسم.
وأوضحت أن هذا الرقم كبري بالنسبة لربشلونة،
لذا طلب البارس�ا من الالعب اإلنجليزي خفض
راتبه إذا أراد القدوم إىل «كامب نو».
وذك�رت أن برش�لونة أبل�غ س�رتلينج أن هذه
التضحية س�تكون مرشوطة ،حيث س�يضحي
الالعب بجزء من راتبه الثابت ،وسيعوضه النادي
ً
مستقبال من خالل بعض املتغريات.
الكتالوني

مفاتح�ة ع���دد م��ن امل�ن�ت�خ�ب��ات
ل�خ�وض م�ب�اري�ات ودي��ة س�تذهب
أدراج الرياح.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2490الثالثاء  16تشرين الثاني 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

سعدية مفرح

بسمة النسور

املجانية
هوس الشهرة ّ

عن البخالء ومآسيهم

أس�همت وس�ائل التواص�ل االجتماعي ،املنت�رة أخرياً ،يف إش�اعة ظاهرة
البحث عن الش�هرة بكل الطرق والوس�ائل املقبولة وغري املقبولة ،فظهرت
ٌ
رشيحة من الناس معروفة باس�م املشهورين ،من دون أن نعرف غالبا ً ملاذا
ً
هم مش�هورون أساس�ا .املهم أن ماليني الن�اس تتابعهم عىل حس�اباتهم
املختلف�ة ،وتراق�ب يومياته�م يف ّ
أدق تفاصيله�ا؛ س�فراتهم ومهماته�م
وأعماله�م ،إن وجدت ،وأكلهم ورشبهم ومالبس�هم وعمليات التجميل التي
يجرونه�ا بش�ك ٍل يكاد يكون يومياً ،وتس�وقهم الخي�ايل يف محالت ومواقع
إلكرتونية وأسواق ال يدفعون لها فلسا ً واحداً ،بل هي التي تدفع لهم ،نظري
تصويرهم واس�تعراضهم باملالب�س والطعام واألجهزة وغريها من أش�ياء
رضورية أو كمالية أمام متابعيهم وإغرائهم برائها!
يف البداي�ة ،كان�ت ه�ذه الريح�ة مكوّن�ة تحديدا ً م�ن فتي�ات جميالت،
يس�تعرضن املوض�ة الحديثة يف األزي�اء واألحذي�ة وأدوات الزينة والتجميل
والعط�ور .كان األمر مقب�والً إىل حد ما ،ألنه بقي محص�ورا ً يف فئ ٍة معين ٍة،
قبل أن يس�تفحل كثريا ً يف اآلونة األخرية ،فتحول هذا النوع من الش�هرة إىل
ه�وس إىل الجميع تقريب�اً؛ رجال ونس�اء صغار وكبار وأطفال يس�تغلهم
أهاليهم للهدف ذاته ،وال مانع يف س�بيل تحقيق ذلك الهدف من االنكش�اف
املريض أمام اآلخرين ،فيصوّر طالبو الش�هرة املجانية يف كل مكان وزمان،
وال ي�كادون يغادرون لحظ�ة من لحظاتهم م�ن دون تصوير ونر .بل إن
بعضهم ال يتورّع عن تصوير نفسه وهو يف غرفة النوم ،أو عىل الرسير ،بما
ّ
قل من الثياب املخصصة للنوم فقط.
يريد الجميع أن يرب من برئ الش�هرة املفاجئة املجانية ،ليصبح مشهورا ً
بعد أن اكتشف ،من خالل النماذج السائدة ،أن الشهرة ال تتطلب جهدا ً كثرياً.
ويف املقاب�ل ،هي ت�د ّر الكثري من األم�وال والهدايا والنف�وذ املعلن والخفي،
وتق ّدمك للمجتمع نجما ً المعا ً يش�عر بالغرية منك ،حتى الذين وصلوا الليل
بالنهار يف جامعاتهم ودروس�هم وأبحاثهم ،وحصلوا عىل أعىل الش�هادات،
لكنهم مضوا يف حال سبيلهم مجهولني ،وأحيانا ً معدمني.
قب�ل أيام ،راجت تغريدة يف منصة تويرت لطبيب ٍة تقارن نفس�ها بواحدة من
ُ
وتندب حظها ،ألن املقارنة عىل صعيد الش�هرة والنجومية واملال
املش�اهري،
واألعمال كانت ملصلحة تلك الفتاة التي اشتهرت خالل أقل من دقيقة واحدة
بمش�هد وصف بالتفاهة .والحظت أن كثريين الموا الطبيبة عىل ش�عورها
بالغرية ،عىل اعتبار أن املقارنة ال تجوز بني الحالتني ،ولكنني أرى أنه شعور
مفه�وم ومقب�ول ،بالنظر إىل النتائج املتحصلة م�ن املقارنة ،ومدى قبولها
اجتماعيا ً يف الوقت الراهن.
خط�ورة مثل هؤالء املش�اهري من الس�طحيني والغارق�ني يف تفاهتهم من
دون محت�وى حقيقي تكم�ن يف أن املجتمع بدوره أصب�ح يصوّرهم قدوة
ونموذجا ً للنجاح املطلوب ،فيتهافت ال عىل متابتعهم وحسب ،بل عىل رشاء
ما يروّجونه من سلع ،غالبا ً ما تكون كماليات غري رضورية ،تباع من خالل
هؤالء املش�اهري بأضعاف أسعارها الحقيقية ،ما أسهم يف إرهاق ميزانيات
ّ
وشكل ضغطا ً ثقيالً عىل اآلباء واألمهات.
األرس،

حف�ل الرتاث العربي بالقصص املضحكة عن البخالء وطرق تطفلهم عىل
املوائ�د ومدى جش�عهم ،من دون تعمّ�ق يف البعد النفيس لس�لوكهم غري
املرف .ال يمكن ،يف أي حال ،اعتبار البخل مجرّد صفة قبيحة منبوذة يف
اإلنسان ،ألنه ،يف واقع األمر ،مرض عضال ،قد يكون موروثا ً أو مكتسباً،
لكن ال ش�فاء منه يف جميع األحوال ،وهو األصل لنقائص كثرية وخصال
ذميمة ،ال تجتمع مع الشخصية السويّة الجديرة باالحرتام ،بل من شأنه
أن يهلك اإلنس�ان ،ويدمر األخالق ،وهو كفيل ب�أن يجرّد صاحبه من ّ
كل
الصفات اإلنسانية النبيلة من شجاعة وع ّزة نفس وشهامة ومروءة.
يعرّف علم النفس البخيل ّ
بأنه «الذي يملك املال وال ينفقه ،حتى يف املواقف
الت�ي تتطلب ذلك .ويرجع ذلك إىل خصل�ة التعلق ،حيث يصبح جمع املال
اله� ّم األول يف الحياة» .ذلك ّ
أن البخيل ليس ّإال عبدا ً ذليالً للقرش ،إذ تهون
ً
علي�ه كرامت�ه ،ويغدو ش�خصا ً
متطف�ال متكس�با ً فاقدا ً اح�رتام الناس
ومحبتهم .يظن نفسه ذكياً ،حني يتهرّب من مسؤولياته بذريعة الفهلوة
والش�طارة ،غري مدركٍ حجم الخسارة التي تلحق بهّ ،
ألنه يف العادة متبلّد
املش�اعر ،عديم اإلحس�اس ،ال يضريه لو تص ّدق اآلخ�رون عليه ،ولو قام
بالنصب واالحتيال يف سبيل ّأال ينفق فلسا ً واحداً .وهو بالتأكيد لم يسمع
باملثل« :هني قرشك وال تهني نفسك».
وتحت عنوان البخل ،تندرج صفات قميئة مكروهة ،مثل األنانية والجبن
ّ
ّ
ويتنكر
والخسة والجحود ،فينكر املعروف ويبيع العرة
والكذب والرت ّدد
ّ
للخب�ز وامللح .وقد يتخىل بس�هولة عن أوالده املنكوب�ني بأب متجرّد من
مش�اعر األبوة الحقة الت�ي تقتيض التضحية وإنكار ال�ذات والعطاء بال
حدود ،ذلك ّأنه بخيل حتى بمشاعره ،فال يتحرّك ضمريه الذاهب يف غفوة
عميقة تجاه حاجة األبناء الطبيعية لوجوده يف حياتهم ،داعما ً ومساندا ً
لهم يف مرحلة حساسة من حياتهم ،يتوقعون حضوره يف تفاصيل يومية
ّ
ّ
وتعج املحاكم الرعية
يتجنب اإلنفاق عليهم.
صغ�رية ،يتهرّب منها كي
بقص�ص مخزية تبعث عىل االش�مئزاز عن آباء بخ�الء مقتدرين ،تخلوا،
عند الطالق ،عن مس�ؤولياتهم يف تربية أبنائه�م وتوفري ّ
كل احتياجاتهم
املادية والعاطفية ،فينش�أ الصغار أيتاما ً غري معلنني ،عىل الرغم من عدم
وجود ش�هادة وفاة رس�مية ومراس�يم دفن وعزاء حقيقي�ة ،تبيح لهم
ّ
والتحرس ،ثم امليض يف حياتهم ،مستس�لمني ملصريهم
ذرف دموع الحزن
ً
أب غاب تحت الرتاب،
أيتاما محرومني ال ينتظرون ملس�ة حب وحنان من ٍ
ي�زورون ق�ره يف األعي�اد ،فتس�يطر عليهم مش�اعر الخيب�ة والخذالن
والغضب والحرمان ،وال يملكون سوى أن يقارنوا أنفسهم بأقرانهم ممن
منحه�م الله آباء حانني عطوفني مس�ؤولني ،يوفرون ألوالدهم حقهم يف
األم�ان النف�يس واالس�تقرار العاطفي ،فتتضاع�ف عند أولئ�ك الصغار
ّ
الغض�ة غري القادرة
عاثري الحظ ،وتتنامى حالة الس�خط يف نفوس�هم
ع�ىل التعبري ،ويرتاكم لديهم اإلحس�اس بالنقص وانع�دام الثقة بالنفس
وباآلخرين ،ما يعرقل املس�ار الطبيعي املف�رتض لنموهم أطفاالً أصحاء
نفسيا ً وذهنياً.

كـاريكـاتـير

بالصور ..إنارة نصب شهري وسط بغداد باللون األزرق ..ما السبب؟

نقابة الصحفيني العراقيني فرع البرصة تصدر بيان ًا هام ًا حول
بعض املبتزين من يدعون صفتهم اإلعالمية
البرصة  /املستقبل العراقي

ج�رى إنارة نصب {إنقاذ الثقافة العراقية} الش�هري
ق�رب متنوه الزوراء وس�ط العاصمة بغ�داد باللون
األزرق.
وق�ال اع�الم قيادة عملي�ات بغداد ،انه «وبمناس�بة

اليوم العاملي ملرض {الس�كري} وبالتعاون مع قيادة
عملي�ات بغ�داد /قس�م اإلع�الم والتوجي�ه املعنوي
ووزارة الصح�ة ق�ام كادر مكت�ب {نوفو نوردس�ك
العلم�ي} بإن�ارة النص�ب بالل�ون األزرق احتف�ا ًء

باملناس�بة» .ولفت اىل انه «إجراء س�ائد ومعروف يف
جمي�ع بلدان العالم ،يه�دف إىل زيادة الوعي الصحي
حول هذا املرض ،وقد تم ذلك بحضور جمع من أبناء
العاصمة بغداد».

أعل�ن مرك�ز اإلم�ام الحس�ني {ع} لرتمي�م
املخطوطات التابع للعتبة الحسينية املقدسة،
عن إع�ادة ترميم مجموعة من الوثائق تعود
إىل القرن الرابع عر ميالدي ،الخاصة باحد
علماء مدرسة أهل البيت {ع}.
وقال مدير املركز مناف التميمي ،إنه «بطلب
رس�مي م�ن عائل�ة آية
الله العظمى الشيخ عيل
الرفي�ش( قدس رسه)،
وبتوجيه مبارش من قبل
ممثل املرجعي�ة الدينية
العلي�ا ،واملتويل الرعي
للعتبة الحسينة الشيخ
عبد امله�دي الكربالئي،
ت�م اعادة ترمي�م وثائق
تعود للقرن الرابع عر
مي�الدي» .وأوض�ح أن
«ع�دد الوثائ�ق التي تم
إع�ادة ترميمه�ا يبل�غ
( )30وثيق�ة نفيس�ة».
وأض�اف أن «الوثائ�ق
كان�ت تحت�وي ع�ىل
لواص�ق ت�م ازالته�ا،

العراقـي

علب�ة من الجلد الطبيع�ي ،ووضعت الوثائق
داخله�ا للحفاظ عليها» .ويف س�ياق متصل،
قال حفيد س�الم رفيش ،من أحفاد الش�يخ
الرفيش ،أنه «بعد طلب قدم للعتبة الحسينية
املقدسة باعادة ترميم الوثائق تمت املوافقة
من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ
عبد املهدي الكربالئي».
وتاب�ع «نش�كر جميع
القائمني عىل هذا العمل
لكتابة عمر جديد لهذه
الوثائ�ق التي تع�ود إىل
حقبة زمنية مهمة «.
يذك�ر أن مرك�ز
املخطوط�ات ه�و احد
املراكز املهم�ة يف العتبة
الحسينية املقدسة التي
تعمل ع�ىل اعادة ترميم
املخطوط�ات ،والوثائق
املهمة ،والحفاظ عليها،
من خالل احدث الطرق
واالجه�زة وع�ر كوادر
مدرب�ة ومتخصص�ة يف
هذا املجال.

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

َ
رئيس اللجن�ة األمنيّة العلي�ا يف البرصة
ومل�ا َتقدم ندع�و
كتاب رس�مي لهذه
العيدان�ي» بإصدار
املحافظ «أس�عد
ّ
ٍ
الدوائ�ر يمنع فيه دخول كل من يحمل صفة إعالميّة غري
رس�مية ،ونعلن عن تعاوننا التام مع هذا امللف يف حال تم
تفعيله ،وفتح قنوات التواصل مع هذه الدوائر.

إتصاالت الكرخ :اطلقنا محلة إلزالة التجاوزات يف حي العدل غرب بغداد
بعد توجيه االنذار الصحاب االبراج املتجاوزين

العتبة احلسينية تعيد احلياة ألكثر من ( )30وثيقة مهمة
تعود للقرن الـ  14ميالدي
باالضاف�ة اىل ترمي�م الش�قوق الناتجة عن
قدم هذه الوثائ�ق ،فضال عن تغذية االلياف
الس�يولوزية لل�ورق ،وتثبي�ت الطبق�ات
اللونية له�ا» .وتابع أن «امل�دة الزمنية التي
اس�تغرقها كادر املركز الع�ادة الرتميم هذه
الوثائق هي أكثر من ( )30يوم ،وتم تصميم

أص�درت نقابة الصحفي�ني العراقيني فرع الب�رصة بيانا ً
هام�ا ً حول بعض املبتزين من يدع�ون صفتهم اإلعالمية
وخضوع بعض مدراء الدوائر ملطالبهم
وجاء يف نص البيان :
ُنج�د ُد َد ُ
للمؤسس�ات الحكوميّةودوائر
عوتن�ا وتحذيرُن�ا
ِ
الدول�ة ومدرا ِئها يف الب�رصة ،من التعامُ ل بأي ش�ك ٍل من
األشكال مع ال ُدخالء عىل الصحاف ِة و اإلعالم يف املحافظة،
وإعطا ِئه�م حجم�ا ً أك َ
ر م�ن حجمهم يف ممارس� ِة هذه
َ
املهن�ة الس�امية ،وبالتايل حص�ول ما ال ُيحم�د عقباه يف
هذه الدوائر وبما يؤث ُر عىل املجتمع بشك ٍل عام كما حصل
مؤخرا ً يف مديرية الرتبية.
َ
وس�بق وأن حذرت النقابة م�ن التعامل مع كل من يحمل
صف�ة إعالميّ�ة وهمية ،ولكن ل�م َيس�تجب ّ
أي من هذه
الدوائ�ر التي وُجهت له�ا الدعوة ..كما ُ
ونعر عن أس� ِفنا
للمؤسس�ات اإلعالميّ�ة التي ّ
الدخول يف
مكنت هؤالء م�ن
ِ
الخرات واملؤهالت
الوسط
اإلعالمي وهم مُ جردون من كل ِ
ّ
ملمارس ِة هذه املهنة املحفوفة باملخاطر والصعاب التي ال
يتقنها إال أفرادها ومؤسساتها الرسميّة.

بغداد  /املستقبل العراقي
تنفيذا ً لتوجيهات اإلدارة العليا
يف الرك�ة العامة لإلتصاالت
واملعلوماتي�ة الداعية إىل إزالة
كاف�ة أش�كال التج�اوزات
املتمثلة بم�د الكابالت ونصب
الكابين�ات الضوئي�ة الت�ي
تجهز خدمة االنرتنت بصورة
غري قانوني�ة ،قامت املالكات
املختص�ة يف مديرية اتصاالت
الكرخ وبالتنس�يق مع جهاز
األم�ن الوطن�ي بإزال�ة ع�دد
كبري م�ن الكاب�الت الضوئية
والكابين�ات والتقاس�يم يف
منطق�ة ح�ي الع�دل غ�رب
بغ�داد ،واملنصوبة بطرق غري
رس�مية وب�دون موافق�ات
أصولية م�ن وزارة االتصاالت
و الركة العام�ة لالتصاالت
واملعلوماتية.
وأوض�ح املهندس مهند احمد
ع�يل مدي�ر املديري�ة ان لجنة
إزالة التجاوزات قامت يف وقت

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

07801969233
07901463050
07709670606

سابق بإنذار أصحاب االبراج
املتجاوزين ،ليتم بعدها ازالة
التج�اوزات ،مبيّنا ً ان الحملة
شملت محالت ( )٦٤٧ ، ٦٤٥
املش�مولة بمش�اريع الكابل
الضوئي .FTTH
تج�در االش�ارة إىل أن ه�ذه
التج�اوزات له�ا م�ردودات
س�لبية عدي�دة ،فه�ي تت�م
دون وج�ود ترخي�ص او اخذ
موافق�ات الجه�ات املعني�ة،
وكذل�ك تخل�ق حال�ة م�ن
ع�دم التنظي�م والتناف�س
الغري م�روع ب�ني أصحاب
االبراج ،باإلضافة إىل أضعاف
االي�رادات الحكومية وغريها
من السلبيات ،وبدورنا ندعو
أصح�اب االب�راج إىل اإللتزام
بالضواب�ط والتعليمات التي
أصدرته�ا وزارة االتص�االت
والرك�ة العام�ة لالتصاالت
واملعلوماتي�ة والت�ي تنظ�م
العمل يف قطاع االنرتنت داخل
البلد خدمة للصالح العام.
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