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سيـاسـي أيـزيـدي: نرفـض أي اتفـاق جديـد العـادة البيشمركـة الـى سنجـار

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أفاد مصدر أمني، أمس األحد، بصدور أوامر عليا 
بإنش�اء »مظلة جوي�ة« فوق قض�اء املقدادية، 
يف محافظ�ة دي�اىل، وذل�ك بع�د تده�ور األمن يف 
محافظ�ات ع�دة وع�ى رأس�ها دي�اىل وكركوك 

وصالح الدين.
وقال املصدر إن »أوامر عليا صدرت بإنشاء مظلة 
جوية عى مدار الس�اعة، من قبل طريان الجيش 
والق�وة الجوي�ة، فوق قض�اء املقدادي�ة وقراها 
)40 كم ش�مال رشق بعقوبة( من أجل رصد أي 

هجمات بالهاونات تستهدف القرى الزراعية«.
اي  باس�تهداف  ص�درت  »األوام�ر  أن  وأض�ح 
منصة ه�اون تحاول اس�تهداف القرى واعتقال 
املتورطني بها من خالل تشكيل فريق استخباري 
بهذا الصدد«، الفتا إىل أن »قرى املقدادية تعرضت 
اىل 7 هجم�ات بالهاون�ات اغلبها يف قرى ش�وك 
الريم والحروب يف االي�ام األربعة االخرية من قبل 

ج�������ماعات مسلحة مجهولة«.
ويف األس�بوع امل�ايض، تعرضت قرية الرش�اد يف 
قضاء املقدادية، لهجوم تبناه تنظيم داعش، راح 
ضحيته نحو 15 شخصا كلهم من املدنيني، عقبه 
هجوم مضاد ع�ى قرية اإلمام املجاورة، أس�فر 
عن مقتل نحو 7 أشخاص، فيما كثفت األجه�زة 

األمني�ة انتش���ارها يف ه���ذه املن�اط��ق.
بدوره، أك�د رئيس الجمهوري�ة برهم صالح أن 
هجم�ات كرك�������وك ودي�اىل وص������الح 
الدي����ن تس�تدعي »رص الص���ف�وف ودعم 

ق����وات األم����ن«.   
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جملس الوزراء ُيقّر 
التـوصيـة اخلاصـة باخلطـة 

الزراعية لعموم البالد

الصادرات العراقية
 النفطيـة ألمريكـا تتـراجـع 

إىل 155 ألف برميل

الـتـربـيـة
 توضح قرار نقل التالميذ 

إىل مرحلة أعىل

       بغداد / المستقبل العراقي

اتف�ق ق�ادة دول مجموع�ة العرشين عى ح�ر االحرتار 
املناخ�ي ب�1,5 درجة مقارنة بمس�تويات م�ا قبل الثورة 
الصناعية، وفقا ملسودة البيان الختامي الذي اطلعت عليه 
وكالة األنباء الفرنس�ية. وتعيد مجموع�ة العرشين تأكيد 
ه�دف اتفاق باريس وهو »الحفاظ عى متوس�ط االحرتار 
بأقل بكثري من درجت�ني ومواصلة الجهود لحره ب�1,5 
درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية«، حتى أنها 
ذهب�ت إىل أبعد من ذلك قائلة »إن الحفاظ عى )هدف( 1,5 
درج�ة تحت الس�يطرة يتطلب إج�راءات والتزامات كبرية 
وفعال�ة م�ن كل البل�دان«. وأوض�ح مص�ادر يف االجتماع 

لوكال�ة األنب�اء الفرنس�ية أن الق�ادة وافقوا ع�ى تجاوز 
الهدف املناخي الذي اتف�ق عليه يف قمة باريس عام 2015 
والق�ايض بح�ر االح�رتار بأقل م�ن درجت�ني مئويتني، 
وحددوه ب�1,5 درج�ة. والتحدي الرئييس يكمن يف معرفة 
الوس�ائل امللموس�ة التي ستس�تخدمها الدول الحرتام هذا 
اله�دف، والتي غالبا ما ترتدد البلدان يف التحدث عنها، وفق 
منظم�ات غري حكومية. ووفقا آلخ�ر تقييم لألمم املتحدة 
يأخذ يف االعتبار االلتزامات الجديدة لغالبية الدول املوقعة، 
م�ا زال العالم يتجه نحو ارتفاع »كارث�ي« لدرجة الحرارة 
يبلغ 2,7 درجة مئوية، ويف أفضل األحوال 2,2 درجة مئوية 
إذا أخذت يف االعتبار الوعود التي تكون »مبهمة« يف كثري من 

األحيان بشأن الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت مفوضي�ة االنتخابات، أمس األحد، 
ع�دم ثبوت حص�ول أي تغي�ري يف النتائج 
أو تزوير حت�ى اآلن بعمليات العد والفرز 
والتي ش�ملت أكث�ر من 14 أل�ف محطة 
مثلت 25% م�ن مجموع املحطات بعموم 
العراق.  وقال عماد جميل محسن، عضو 
الفريق اإلعالم�ي ملفوضية االنتخابات يف 
لقاء تلفزيوني إنه »لم يحدث أي تشكيك 
بالعملي�ة االنتخابي�ة بع�د نهايته�ا ولم 
يتح�دث أي طرف عن ح�دوث خروقات، 
لك�����ن بع�د ظه�ور النتائ�ج األولي�ة 

ظه�رت اعرتاض�ات وتش�كيك بالعملي�ة 
االنت��خابي�ة م�ن قبل اط�راف مترضرة 
م�ن النتائ�ج«.  وأض�اف: »بع�د انته�اء 
العملية االنتخابية منحنا املراقبني نتائج 
وفق رشائط كل محط�ة يتواجدون فيها 
ولم يعرتض أحد، وبعدها عرضت النتائج 
االولي�ة، من ق�ال بأنه ح�دث تغيري، قدم 
طعون�اً وأجريت عملية الع�د والفرز عى 
هذا األس�اس«.  ولف�ت إىل أن »املفوضية 
أعادت عد وفرز 25% من مجمل املحطات 
االنتخابية يف عموم العراق بواقع 14621 
محط�ة ول�م يظه�ر هنال�ك أي تزوير«.  
وبخص�وص االعرتاض�ات عى م�ا رافق 

العملي�ة، بني محس�ن أن »خل�ل التوقف 
باألجهزة حدث يف 3681 محطة من أًصل 
أكث�ر م�ن 55 ألف محطة وحدث بش�كل 
وقت�ي وطفي�ف وت�م إنه�اء التوقف بعد 
إع�ادة ادخال الباس�ورد وع�ادت األمور 
لطبيعته�ا بي�وم االق�رتاع«.  وأوضح أن 
»الرشكة الفاحصة رصينة وأتت بمتابعة 
م�ن الحكوم�ة والربملان وجمي�ع القوى 
السياس�ية والتش�كيك فيها غري دقيق«.  
وأردف »ل�م تصلن�ا أية ش�كاوى بدخول 
أوراق اق�رتاع للصنادي�ق بعد السادس�ة 
مس�اًء موعد انته�اء العملي�ة االنتخابية 
واألجهزة مربمجة ال تس�مح بذلك وأيضاً 

م�ا ظهر م�ن مقاطع فيديو عن س�يارة 
تحم�ل صنادي�ق ومن�زل يض�م مرك�ز 
اق�رتاع وش�خص يخت�م أوراق االق�رتاع 
كان يف انتخاب�ات 2018 وهذا األمر مثبت 
ضم�ن ش�كاوى يف املفوضي�ة وال عالقة 
ل�ه بانتخاب�ات 2021«.  وأض�اف: »من 
خالل تواجدنا اليومي بقاعة العد والفرز 
ملس�نا حالة رضا من قب�ل وكالء األحزاب 
واملرش�حني واملراقبني املحليني والدوليني 
ونتائجه�ا،  العملي�ة  مجري�ات  ع�ى 
واالمور بدأت تكون أكثر قناعة بالنس�بة 

للمشتكني بصحة النتائج«.  
التفاصيل ص2
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الديوانية ينتزع 
.. ونـوروز  تـعـادالاً قاتـالاً

يرضب سامراء بثالثية
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تـربـيـة الـكـرخ تـطـلـق تـعـيـيـنـات لـهـذه الـفـئـات 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة الرتبية، أمس األحد، املبارشة فتح باب التقديم للتعيني 
ألبن�اء األقليات ضم�ن مديرية بغداد الكرخ الثانية، بينما كش�فت 

عن افتتاح معهدين للفنون الجميلة يف السيدية واملحمودية. 
وقال املدير العام لرتبية بغداد الكرخ الثانية قيس الكالبي، بحسب 
الصحيف�ة الرس�مية، إنه »ت�م فتح ب�اب التقديم للتعي�ني )ألبناء 
األقليات حرصا( وبحس�ب ما جاء يف كت�اب وزارة الرتبية و مكتب 
وكيل الوزارة للش�ؤون االدارية واستنادا اىل إعمام مجلس الخدمة 

العامة االتحادي الخاص بموضوع الدرجات الوظيفية«. 
واض�اف انه »ت�م التعامل م�ع الكتاب الرس�مي ح�ال وصوله اىل 
املديرية وسيتم منح الدرجات الوظيفية بحسب الرشوط والضوابط 

الخاصة بتعيني أبناء األقليات، ويستمر التقديم ملدة اسبوع.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أفاد مص�در أمني، أمس األح�د، بصدور أوامر 
علي�ا بإنش�اء »مظل�ة جوي�ة« ف�وق قض�اء 
املقدادي�ة، يف محافظة دي�اىل، وذلك بعد تدهور 
األم�ن يف محافظ�ات ع�دة وعىل رأس�ها دياىل 

وكركوك وصالح الدين.
وق�ال املص�در إن »أوامر عليا صدرت بإنش�اء 
مظلة جوية عىل مدار الس�اعة، من قبل طريان 
الجي�ش والقوة الجوية، ف�وق قضاء املقدادية 
وقراها )40 كم ش�مال رشق بعقوبة( من أجل 
رص�د أي هجمات بالهاونات تس�تهدف القرى 

الزراعية«.
اي  أن »األوام�ر ص�درت باس�تهداف  وأض�ح 
منصة هاون تحاول استهداف القرى واعتقال 
فري�ق  تش�كيل  خ�الل  م�ن  به�ا  املتورط�ني 
اس�تخباري به�ذا الص�دد«، الفت�ا إىل أن »قرى 
املقدادي�ة تعرض�ت اىل 7 هجم�ات بالهاونات 
اغلبها يف قرى ش�وك الريم والح�روب يف االيام 
األربع�ة االخ�رية م�ن قب�ل ج�������ماعات 

مسلحة مجهولة«.
ويف األس�بوع املايض، تعرضت قرية الرش�اد يف 
قضاء املقدادية، لهجوم تبن�اه تنظيم داعش، 
راح ضحيته نحو 15 شخصا كلهم من املدنيني، 
عقبه هجوم مض�اد عىل قرية اإلمام املجاورة، 
أس�فر عن مقتل نحو 7 أشخاص، فيما كثفت 

األجه�زة األمني�ة انتش���ارها يف ه���ذه املن�اط��ق.
بدوره، أكد رئي�س الجمهورية برهم صالح أن هجمات 
كرك�������وك ودياىل وص������الح الدي���ن تستدعي 

»رص الص���فوف ودعم ق����وات األم����ن«.   

وقال صالح يف تدوينه، إن »الهجوم اإلرهابي عىل كركوك 
الذي اس�فر عن استش�هاد عدد من البيشمركة، وقبلها 
الهجم�ات يف دي�اىل وص�الح الدين ع�ىل قواتن�ا االمنية، 
تؤكد محاوالت اإلرهاب اس�تغالل الثغرات وتهديد السلم 
املجتمعي«.   وأضاف »واجبنا رص الصفوف واستكمال 

الن�رص املتحقق ض�د االرهاب عرب تعزي�ز الجهد االمني 
ودعم قواتنا املسلحة«.  

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كردس�تان مرسور 
بارزان�ي ان هج�وم كرك�وك ُيثبت أهمية التنس�يق بني 

اإلقليم وبغداد ملواجهة تهديدات داعش.

وعزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مرسور 
بارزاني، باستش�هاد عنرصين من البيشمركة 
إثر هجوم ش�نه إرهابيو داعش يف ناحية بردي 
)آلتون كوبري( شمال غرب محافظة كركوك. 
وكت�ب رئي�س حكوم�ة اإلقلي�م عىل حس�ابه 
الرس�مي يف توي�رت قائالً: »لقد أحزنني بش�دة 
استش�هاد بطلني من أبطال البيشمركة، خالد 
حمي�د هي�اس كاكي�ي، وآك�و كريم ق�ادر، يف 
هجوم الليلة املاضية م�ن قبل إرهابيي داعش 
عىل ب�ردي. أتقدم بخالص التعازي واملواس�اة 

لذويهما ورفاقهما، وأشاطرهم أحزانهم«. 
وأضاف إن »هذا الهجوم اإلرهابي يثبت مجدداً 
أهمية التنسيق بني إقليم كردستان والحكومة 
االتحادية ومس�اعدة التحالف ال�دويل ملواجهة 
التهدي�دات اإلرهابي�ة لداع�ش وس�د الثغرات 
األمني�ة يف املناطق الكردس�تانية خ�ارج إدارة 

إقليم كردستان«.
ويف وقت س�ابق، ُقتل عام�الن بصناعة الفحم 
جراء هجوم ش�نه عنارص »داعش« عىل قرية 
ضمن قضاء الحويجي�ة جنوب غربي كركوك، 

وفق مصدر أمني عراقي.
وخالل الش�هور األخ�رية، زادت وترية هجمات 
مسلحني يش�تبه بأنهم من »داعش«، ال سيما 
يف املنطقة بني كركوك وصالح الدين )ش�مال( 

ودياىل )رشق(، املعروفة باسم »مثلث املوت«.
وأعلن العراق ع�ام 2017 النرص عىل »داعش« 
باس�تعادة أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مس�احة 
الب�الد اجتاحه�ا التنظي�م صي�ف 2014، لك�ن األخ�ري 
يحتفظ بخاليا نائمة يف مناطق واس�عة ويشن هجمات 

بني فرتات متباينة.

»داعش« حياول استغالل »الفراغ األمين«.. ودعوات من الرئاسات لـ »رص الصفوف«

الردع األمني: »مظلة جوية« يف دياىل و »تنسيق« بكركوك
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س ائتالف دول�ة القان�ون ورئيس 
الوزراء األس�بق، ن�وري املالك�ي، ان اإلطار 
التنس�يقي يتف�وق عىل التي�ار الصدري من 
حيث عدد املقاعد، ولديه أكثر من 73 مقعدا 
نيابياً.وق�ال املالكي، يف مقابل�ة تلفزيونية، 
»توجد مس�احة أخرى غري مس�احة اإلطار 
وهي مس�احة املس�تقلني« بحسب وصفه، 
مضيفا أنه�م  »التحقوا باإلطار التنس�يقي 
وهم عىل تواصل مع قيادات الكتل السياسية 
ضمن اإلطار، وذلك يمكنهم من التفوق عىل 

التيار الصدري«.
وأشار املالكي اىل أنه ليس بالرضورة أن يعلن 

عن كل املباحث�ات واملفاوضات السياس�ية 
الت�ي تجري بني قي�ادات الكتل السياس�ية، 
مبّيناً أن »الكت�ل تمتنع عن إعالن املباحثات 
التي تجريها وآخر املس�تجدات خوفاً من أن 
تقوم مفوضية االنتخابات بتسقيط فوزها 

وتغيري نتائجها يف االنتخابات«.
وأض�اف املالك�ي أن الكتل�ة النيابي�ة األكرب 
»ليس�ت شيعية فقط، بل إن القوى الوطنية 
الت�ي تأتلف فيم�ا بينها من الكرد والس�نة 
والش�يعة«، الفتاً اىل أنه »نح�ن يف هذا األفق 

الوطني لنا حضور أكرب«.
يشار اىل ان اإلطار التنسيقي يضم عّدة قوى 
وكتال سياس�ية رافضة لنتائ�ج االنتخابات 
العراقي�ة األخ�رية، من بينه�ا تحالف الفتح 

وائتالف دولة القانون.
وأعل�ن اإلط�ار التنس�يقي رفض�ه إلج�راء 
مفوضية االنتخاب�ات بمطابقة العد والفرز 

اليدوي 100% مع العّد البايومرتي.
وجاء يف بي�ان صادر عن االطار التنس�يقي 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، أنه 
»حرص�اً منا ع�ىل حفظ اص�وات املواطنني 
وع�دم التفري�ط به�ا واس�تمرارا ملوقفن�ا 
يف متابع�ة االج�راءات القانوني�ة يف النظ�ر 
بالطعون واج�راء العد والف�رز اليدوي عىل 
اساسها الحظنا ان االجراءات التي وضعتها 
املفوضي�ة للعد والفرز اليدوي افرغ العملية 
م�ن مضمونه�ا من خ�الل اعتم�اد املعايري 
االلكرتوني�ة وليس املعاي�ري البرصية يف العد 

اليدوي«.االط�ار اعت�رب أن اج�راء املفوضية 
ج�اء »خالفا لقان�ون االنتخاب�ات الذي اكد 
اعتماد نتيجة العد اليدوي عند الطعن وليس 

املعايري االلكرتونية«.
وأض�اف البي�ان أنه »م�ع اع�الن املفوضية 
وج�ود اكث�ر م�ن 700 ال�ف ورق�ة اق�رتاع 
غ�ري مقروءة فق�د اعلن�ت املفوضية نتيجة 
االوراق  االف  وج�ود  م�ع   %100 املطابق�ة 
التي لم تقرأ بواس�طة الجهاز وهو استمرار 
متعمد لتغييب ارادة الناخب«. واعلن االطار 
رفضه »لهذه االجراءات ونتائجها »، مطالبة 
»الهيئ�ة القضائي�ة بالنظ�ر بموضوعية يف 
جمي�ع الطعون املقدمة وايق�اف هذا الهدر 
املتعم�د ملئ�ات اآلالف من اص�وات الناخبني 

واج�راء العد والف�رز اليدوي الش�امل وفق 
املعايري املوضوعية«.

إىل ذلك، تستمر االعتصامات الرافضة لنتائج 
االنتخاب�ات ام�ام بواب�ات الخ�رضاء لليوم 

الثاني عرش عىل التوايل.
وانطلق�ت الجماه�ري املطالبة باع�ادة العد 
والف�رز الي�دوي لجمي�ع محط�ات االقرتاع 
بتظاهرات يف ساحة الفردوس ببغداد والبدء 
بنص�ب خيم االعتصام فيه�ا منذ اعالن اوىل 

النتائج االنتخابية. 
يشار اىل ان استمرار االعتصامات ضد تزوير 
نتائج االنتخابات جاءت احتجاجاً عىل رفض 
الطعون واعادة العد والفرز اليدوي ملحطات 

االقرتاع يف بغداد واملحافظات.

املالكي: قادرون عىل تشكيل الكتلة األكرب.. ويمكننا ضم املستقلني
استمرار االعتصامات أمام اخلضراء.. واإلطار التنسيقي جيدد رفضه لنتائج االنتخابات
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أب�دى النائ�ب اإليزيدي الس�ابق يف 
الربملان حج�ي كندور، أمس األحد، 
رفضه ألي اتفاق يعيد البيش�مركة 

إىل قضاء سنجار.
وق�ال كن�دور يف ترصي�ح صحفي 
إن�ه “س�معنا وجود اتف�اق يقيض 
بتش�كيل ألوي�ة م�ن البيش�مركة 
تنض�م ل�وزارة الدفاع لالنتش�ار يف 
س�نجار، وهذا غري مقبول إطالقا، 

ولن نس�مح به”. وأضاف، أن “هذا 
التف�اف عىل رغب�ة أهايل س�نجار 
الذي�ن يرفضون ع�ودة تلك القوات 
التي تخلت عنهم بظرف حس�اس، 
لذل�ك نرف�ض املتاجرة السياس�ية 

باإليزيديني وأهايل سنجار”.
للبيش�مركة  الع�ام  األم�ني  وكان 
جبار ي�اور أعل�ن يف وقت س�ابق، 
عن انضمام ألوية من البيش�مركة 
لوزارة الدفاع، تمهيدا النتشارها يف 

املناطق املتنازع عليها.

سيايس أيزيدي: نرفض أي اتفاق جديد 
العادة البيشمركة اىل سنجار
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مصطف�ى  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  وج�ه 
الكاظم�ي، أمس االحد، بتش�يكل خلية أزمة 
ملواجه�ة نقص س�اعات إنت�اج الكهرباء يف 

بغداد واملحافظات
وذكر الكاظمي خالل زيارته وزارة الكهرباء 
ولقائه بكادرها املتق�دم »نجتمع بكم اليوم 
ك�ي نس�تبق فصل الصي�ف الق�ادم، بوضع 
خط�ط من ش�أنها تجاوز األخط�اء املاضية 
فيم�ا يخص الكهرباء«.   واضاف، ان »وزارة 
الكهرب�اء رغ�م كل التحدي�ات الكب�رية التي 
واجهتها الس�نة املاضي�ة، املتمثلة باإلرهاب 

والتخري�ب ال�ذي اس�تهدف األب�راج، وكذلك 
التحديات األخرى، تمكنت من تجاوز العديد 
منها، بل إن العراق س�جل أكرب إنتاج للطاقة 

خالل العام الحايل«.  
ولف�ت اىل ان�ه »يوج�د الكث�ري م�ن األخطاء 
املاضية يف هذا امللف الحيوي، والذي من دونه 
تتوقف املصان�ع واملعامل، بل حت�ى الحياة، 
وس�نعمل بكل قوة ومس�ؤولية ع�ىل تجاوز 

العوائق يف هذا امللف«.  
وتاب�ع« م�رت ال�وزارة بعقبات عدي�دة منذ 
بدايتها املتمثلة بس�وء التخطيط والفس�اد، 
وكذل�ك وج�ود تعطي�ل بس�بب اإلج�راءات 
اإلداري�ة والبريوقراطية والقوانني«، مش�ريآ 

اىل ان�ه » تابع�ت ش�خصياً م�ع املس�ؤولني 
وال�وزارات  الكهرب�اء  وزارة  يف  التنفيذي�ني 
األخرى تطورات الطاقة، ووجهت بتش�يكل 
خلية أزمة ملواجهة النقص يف س�اعات إنتاج 

الكهرباء يف بغداد واملحافظات«.  
وبخط�ط  ح�رص  ب�كل  »نعم�ل  واض�اف: 
مدروسة مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة، 
واإلرساع بإنش�اء محط�ات الطاقة النظيفة 
م�ع أفض�ل ال�رشكات العاملية، وق�د قطعنا 

شوطاً كبرياً يف هذا السياق«.  
ظاه�رة  الطاق�ة  ترش�يد  ان«  اىل  ولف�ت 
حضاري�ة، فضالً عن أهمي�ة تفعيل الجباية 
لضم�ان اس�تمرارية اإلنت�اج والتغذية، وان 
تطوي�ر كادر ال�����وزارة من األمور املهمة 
الت�ي ع�ىل ال�وزارة االهتم�ام به�ا؛ ملواكبة 
التط�ور الحاص�ل يف مج�االت ال����طاق�ة 

واألمور اإلدارية وغريها«.
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أك�دت مفوضي�ة االنتخابات، أم�س األحد، 
ع�دم ثبوت حص�ول أي تغي�ري يف النتائج أو 
تزوي�ر حتى اآلن بعمليات العد والفرز والتي 
ش�ملت أكثر من 14 ألف محطة مثلت %25 

من مجموع املحطات بعموم العراق.  
وق�ال عماد جميل محس�ن، عض�و الفريق 
لق�اء  يف  االنتخاب�ات  ملفوضي�ة  اإلعالم�ي 
تلفزيوني إنه »لم يحدث أي تشكيك بالعملية 
االنتخابية بعد نهايتها ولم يتحدث أي طرف 
عن ح�دوث خروقات، لك�����ن بعد ظهور 
النتائج األولية ظهرت اعرتاضات وتش�كيك 
بالعملي�ة االنت��خابي�ة م�ن قب�ل اط�راف 

مترضرة من النتائج«.  

وأض�اف: »بع�د انته�اء العملي�ة االنتخابية 
منحن�ا املراقب�ني نتائ�ج وف�ق رشائ�ط كل 
محط�ة يتواج�دون فيها ولم يع�رتض أحد، 
وبعدها عرضت النتائج االولية، من قال بأنه 
حدث تغيري، قدم طعوناً وأجريت عملية العد 

والفرز عىل هذا األساس«.  
ولفت إىل أن »املفوضية أعادت عد وفرز %25 
م�ن مجم�ل املحط�ات االنتخابي�ة يف عموم 
الع�راق بواق�ع 14621 محط�ة ول�م يظهر 

هنالك أي تزوير«.  
وبخص�وص االعرتاض�ات ع�ىل م�ا راف�ق 
العملي�ة، ب�ني محس�ن أن »خل�ل التوق�ف 
باألجه�زة ح�دث يف 3681 محط�ة من أًصل 
أكثر من 55 ألف محطة وحدث بشكل وقتي 
وطفيف وتم إنهاء التوقف بعد إعادة ادخال 

الباس�ورد وع�ادت األم�ور لطبيعته�ا بيوم 
االقرتاع«.  

وأوضح أن »الرشكة الفاحصة رصينة وأتت 
بمتابع�ة م�ن الحكوم�ة والربمل�ان وجميع 
الق�وى السياس�ية والتش�كيك فيه�ا غ�ري 

دقيق«.  
وأردف »لم تصلنا أية شكاوى بدخول أوراق 
اقرتاع للصناديق بعد السادسة مساًء موعد 
انتهاء العملية االنتخابية واألجهزة مربمجة 
ال تس�مح بذلك وأيضاً م�ا ظهر من مقاطع 
فيديو ع�ن س�يارة تحمل صنادي�ق ومنزل 
يض�م مرك�ز اقرتاع وش�خص يخت�م أوراق 
االق�رتاع كان يف انتخاب�ات 2018 وهذا األمر 
مثبت ضمن شكاوى يف املفوضية وال عالقة 

له بانتخابات 2021«.  

وأضاف: »من خ�الل تواجدنا اليومي بقاعة 
العد والفرز ملس�نا حالة رضا من قبل وكالء 
املحلي�ني  واملراقب�ني  واملرش�حني  األح�زاب 
والدولي�ني عىل مجري�ات العملية ونتائجها، 
واالمور ب�دأت تك�ون أكثر قناعة بالنس�بة 

للمشتكني بصحة النتائج«.  
ولف�ت إىل أنه »يوم غد س�تجري عملية العد 
والف�رز للمحط�ات املطع�ون بنتائجها يف 6 
محافظات وهناك جوانب فنية سرتاعى وال 

يمكن التكهن بموعد االنتهاء«.  
وأكد أن »املفوضية فتحت الباب أمام تقديم 
طعون مجدداً بالنسبة باملدعيات األوىل التي 
تم�ت احالته�ا إىل الهيئة القضائي�ة التي ال 
تحم�ل توصية بالعد والف�رز فقط ما يمنح 

املجال أمام املشتكني لتقديم اوراقهم«.  
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اوض�ح وزي�ر املالية عيل عب�د األمري 
ع�الوي، أم�س االح�د، ان الحكوم�ة 
العراقي�ة تتبنى مجموعة من الربامج 
والخطط ذات األثر عىل تحفيز الحالة 
االقتصادية وتعزيز الفرص التنموية.

وذك�ر مكتبه يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، ان »وزير املالية 
اس�تقبل  س�فري كوريا الجنوبية لدى 
بغداد جانغ كيونغ ووك والوفد املرافق 
ل�ه، وج�رى خ�الل القاء إس�تعراض 
أوجه التعاون املش�رتك ب�ني البلدين ، 
والتأكي�د عىل تعزيز جانب الرشاكة يف 
املجاالت اإلقتصادية والتجارية وفتح 
آف�اق جدي�دة للرشاكة بني الش�عبني 

الصديقني«.  
اس�تعرض  ان«ع�الوي  واض�اف 
ماحققت�ه وزارة املالية من إصالحات 
جوهري�ة ورف�ع م�ؤرشات النش�اط 
التجاري يف ظل التحديات اإلقتصادية 

الراهنة وأزمة جائحة كورونا«.  
م�ن جانب�ه أش�اد الس�فري الك�وري 
باألداء املتصاعد لإلقتص�اد العراقي ، 
مبدي�اً توجه حكومة ب�الدة نحو رفع 
مستويات التعاون مع العراق ، ورغبة 
الرشكات الكورية الرصينة يف توسيع 
الع�راق  م�ع  ورشاكته�ا  انش�تطها 
وبش�تى املج�االت وخاص�ة املتعلقة 

بجوانب االستثمار والبنى التحتية .

الكاظمي يوجه بتشكيل خلية أزمة ملواجهة نقص ساعات إنتاج الكهرباء 

املفوضية تعلن تدقيق نتائج 25 باملئة من حمطات االقرتاع: لـم تظهر أية حالة تزوير

وزير املالية يعلن تبني 
احلكومة ملجموعة برامج 

وخطط لتحفيز االقتصاد
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أص�درت دائرة املفصولني السياس�يني، أمس األحد، قوائ�م جديدة بتعيني 
املشمولني يف محافظة بغداد.

وقال�ت األمان�ة العامة ملجل�س ال�وزراء، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إن »دائرة ش�ؤون املفصول�ني السياس�يني، يف األمانة العامة 
ملجل�س الوزراء، وجبة جديدة بأس�ماء املش�مولني بأح�كام القانون رقم 
)25 لس�نة 2020(، وبن�اًء ع�ىل م�ا جاء يف الق�رارات الص�ادرة عن لجنة 
التحقق من املفصولني السياسيني للمشمولني من محافظة بغداد؛ لغرض 
إكمال اإلجراءات الخاصة بتعيني املفصولني السياس�يني ضمن مؤسس�ة 

الشهداء«.
وأك�د رئي�س الدائرة، رس�ول عبد ع�يل االزيرجاوي، بحس�ب البي�ان، أن 
»الدائرة مس�تمرة بإكمال األضابري الخاصة باملشمولني بالتعيني واإلحالة 

عىل التقاعد تباعاً«.
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ب�إرشاف ورعاي�ة وكيل وزي�ر الداخلية لش�ؤون الرشط�ة الفريق 
عم�اد محمد محم�ود، وبعد االس�تخبار بوجود ح�ادث قتل ضمن 
قاطع مس�ؤولية قس�م رشط�ة حس�ينية املعامل التاب�ع اىل قيادة 
رشطة بغداد، وجه قائد رشطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة 
بتش�كيل فري�ق عم�ل ميداني بارشافه الش�خيص وبرئاس�ة مدير 
القس�م املذكور للوقوف عىل حيثيات الحادث واستدعاء خبري االدلة 
الجنائية وبالفعل تم تحديد املسؤول عن الجريمة من خالل التعمق 
يف البحث والتحقي�ق حيث بارشت مفارز القس�م ترافقها دوريات 
الجي�ش العراق�ي القوة املاس�كة لالرض وت�م مداهمة اح�د الدور 
املرتوك�ة والق�اء القبض عىل القات�ل وضبط س�الح الجريمة وهو 
نوع كالشنكوف مع اربعة مخازن و44 اطالقة حيث تم اصطحابه 
اىل مرك�ز الرشطة التخ�اذ اإلجراءات القانوني�ة الالزمة بحقه وفق 

القانون وتمت العملية خالل خمسة ساعات فقط.
إىل ذلك، وبناء عىل معلومات دقيقة توفرت لدى قسم رشطة الكرادة 
التابع اىل قيادة رشطة بغداد وبالتعاون مع مكافحة االجرام يف بابل 
أرشف الس�يد قائد رشطة بغداد الل�واء الركن ماجد فالح نعمة عىل 
فريق عم�ل متخصص تمكن م�ن القاء القبض ع�ىل احد املتهمني 
بالسطو املس�لح عىل احد الصريفات ورسقة مبلغ مايل من عرشات 
املالي�ني م�ع ٩00 كارت تعبئ����ة رصيد حيث تم اس�تدراج املتهم 
ونصب كمني محكم اس�تمر ل48 س�اعة حيث الق�ي القبض عليه 
وتس�ليمه اىل جهة الطلب التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه 

وفق القانون.

إصدار قوائم جديدة للمشمولني بالتعيينات 
من املفصولني السياسيني يف بغداد

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة حتل لغز 
جريمة قتل وتطيح بـ »سارق صريفات«
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دعا رئيس تحالف قوى الدولة عمار 
الحكوم�ة  األح�د،  أم�س  الحكي�م، 
العراقي�ة لتقديم املس�اعدة واإلغاثة 
ملحافظ�ة اربيل، إثر موجة الس�يول 
وق�ال  املحافظ�ة.  اجتاح�ت  الت�ي 
الحكي�م يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي انه »نتابع بقلق آثار موجة 
الس�يول الت�ي اجتاح�ت محافظ�ة 
أربيل يف كوردستان الحبيبة وخلفت 
أرضارا مادية جسيمة«.وعرب الحكيم 

عن تضامنه مع »املناطق املترضرة«، 
داعي�ا »الجه�ات الحكومي�ة املعنية 
لتقدي�م املس�اعدة وإغاث�ة الق�رى 
واملناطق املحارصة واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة للحيلول�ة دون تعرض املزيد 
منه�ا للتهديد«.وتس�اقطت حب�ات 
الربد وامطار غزيرة يف بعض مناطق 
اقليم كوردس�تان الس�يما العاصمة 
اربيل، مخلفة س�يوال عارمة س�دت 
بع�ض طرق االقضية والنواحي التي 
ش�ملتها االمط�ار، واغرق�ت بعض 

الشوارع.

احلكيم يدعو اجلهات احلكومية إىل تقديم 
املساعدة واإلغاثة لضحايا السيول يف أربيل
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    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت دائ�رة بلدية منطقة الكرادة وس�ط بغ�داد، أمس 
األحد، تشكيل غرفة عمليات داخل أمانة بغداد، استعداداً 
ملوسم االمطار يف العاصمة ومدى جاهزية دوائر البلدية، 
مشرية إىل ان شبكة مجاري العاصمة تحتاج إىل استبدال 

وليس إصالح.
وقال مدير قس�م املج�اري يف دائرة بلدية الكرادة وس�ام 
املحمداوي، إن »امانة بغداد شكلت غرفة عمليات برئاسة 

وعضوي�ة ال�وكالء وعضوي�ة ممثل ع�ن وزارة الكهرباء 
واملدراء العاميني لدوائر البلدية«، مبينا ان »الغرفة شكلت 

لالطالع عىل كافة استعدادات دوائر البلدية«.
واضاف ان »امانة بغداد بارشت باصالح كافة التخسفات 
املوج�ودة ضمن دوائر البلدية واصالح املحطات وتنظيف 
الخط�وط وتس�ليكها بالش�كل الصحيح ورف�ع تقارير 

دورية بما يخص حدوث اي مشكلة لغرض معالجته«.
ولف�ت إىل ان »ش�بكة مج�اري بغ�داد اصبح�ت مهرتئة 
وقديم�ة فق�د انش�أت من�ذ خمس�ينات الق�رن املايض، 

واملناس�يب التي تس�توعبها الش�بكة من 24 اىل 25 ملم، 
وحصلت العام املايض ازمة عندما وصلت الش�دة املطرية 

إىل اكثر من املعدل الطبيعي ووصولها اىل 77 ملم«.
وبني أنه »لدينا جهد خاص يف املناطق الزراعية العشوائية 
بالدخ�ول اليه�ا واس�تخدام الش�افطات بالتع�اون مع 
ال�وزارت البقي�ة«، مبين�ا ان »املش�كلة االساس�ية التي 
تواج�ه عمل االمانة ه�ي انطفاء التي�ار الكهربائي اثناء 
موس�م االمطار، لكن جرى التنس�يق مع وزارة الكهرباء 

لتوفري استثناءات ملنع انطفاء التيار الكهربائي«.

وتابع ان »امانة بغداد انجزت ما يقارب 85% من تنظيف 
خطوط الش�بكة بالكامل«، مش�ريا اىل ان »شبكة مدينة 
بغداد قديمة وتحتاج الستبدال وليس اصالح تخسفات«. 
واض�اف ان »امانة بغداد تقوم باصالح التخس�فات من 
اموالها الذاتية وال توجد س�يولة كافية لتنفيذ املش�اريع 
وننتظ�ر توف�ري الس�يولة املالي�ة او الدع�م الحكومي«، 
الفت�ا إىل ان »م�ا حصل يف عام 2014 بغ�رق مدينة بغداد 
لن يتكرر بس�بب االدامة املس�تمرة واصالح التخس�فات 

واملعالجات الحاصلة«.

بلدية الكرادة: جماري بغداد قديمة وحتتاج لالستبدال ال اإلصالح

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر املالي�ة الدكت�ور ع�ي عبداألم�ري 
عالوي، أمس األحد، حرص العراق عىل توطيد 

عالقاته مع مختلف دول العالم.
وذكر بي�ان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان الوزي�ر التقى س�فري كوريا 
الجنوبية جانغ كيونغ ووك والوفد املرافق له 
تم فيه إستعراض أوجه التعاون املشرتك بني 

البلدين ، والتأكي�د عىل تعزيز جانب الرشاكة 
يف املجاالت اإلقتصادية والتجارية وفتح آفاق 

جديدة للرشاكة بني الشعبني الصديقني .
وأستعرض عالوي ماحققته وزارة املالية من 
إصالحات جوهرية ورفع مؤرشات النش�اط 
التجاري يف ظل التحديات اإلقتصادية الراهنة 

وأزمة جائحة كورونا.
واوض�ح عالوي ان الحكوم�ة العراقية تتبنى 
مجموعة من الربامج والخطط ذات األثر عىل 

تحفي�ز الحال�ة االقتصادي�ة وتعزيز الفرص 
التنموية.

م�ن جانب�ه أش�اد الس�فري الكوري ب�األداء 
املتصاع�د لإلقتص�اد العراقي ، مبدي�اً توجه 
حكومة ب�الدة نحو رفع مس�تويات التعاون 
الكوري�ة  ال�رشكات  ، ورغب�ة  الع�راق  م�ع 
الرصينة يف توس�يع انش�تطها ورشاكتها مع 
الع�راق وبش�تى املج�االت وخاص�ة املتعلقة 

بجوانب االستثمار والبنى التحتية.

وزير املالية للسفري الكوري: العراق حريص عىل توطيد 
عالقاته مع العالـم

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، 
أم�س األحد، عن م�رشوع بن�اء مول مع 
مرآب متعدد الطوابق بمساحة 5000 م2، 
وعىل ارض العيادة الخارجية سابقاً وسط 

النارصية.
وقال املحافظ، حس�ب بي�ان ملكتبه تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، ان املرشوع 

يتكون م�ن رسداب وطاب�ق اريض وثالثة 
طواب�ق علوي�ة وه�و م�رشوع حضاري 
م�ن ش�انه أن يرتق�ي بالواق�ع الخدم�ي 

للمحافظة.
وأض�اف ان االدارة املحلي�ة يف املحافظ�ة 
لديه�ا خطة النش�اء مش�اريع متعددة يف 
املحافظة يكون بناؤها حس�ب مواصفات 
عاملي�ة إلعادة الوجه الجم�ايل والحضاري 

ملحافظة ذي قار.

حمافظ ذي قار يعلن عن مرشوع بناء مول 
ومرآب متعدد يف النارصية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن محاف�ظ أربيل أوميد خوش�ناو، أمس األحد، أن 
السيول الجارفة التي تعرضت لها مناطق باملحافظة 
ج�راء غ�زارة األمط�ار الهاطل�ة منذ أمس ل�م تخلف 

خسائر باألرواح.
وق�ال خوش�ناو يف ترصيح صحفي اثن�اء جولة له يف 
املناطق املترضرة بالسيول، إنه بسبب هطول األمطار 
من�ذ ي�وم أمس اجتاحت الس�يول عددا م�ن املناطق، 
وألحق�ت رضرا بها، وبع�دد من العج�الت، منوها إىل 
أن الس�يول الحقت الرضر بالقري�ة الكورية، ومدينة 
)زيري�ن(، و)كرد جوتيار( غري أنه ولحس�ن الحظ لم 

تقع خسائر باالرواح. 
وأش�ار إىل إنهيار عدد من املنازل يف املناطق املترضرة، 
مردف�ا بالق�ول إن املحافظ وبالتعاون مع مؤسس�ة 
البارزاني الخريية تقدم املساعدات العاجلة للمواطنني 
املترضري�ن. وكانت اإلدارة املحلي�ة يف محافظة أربيل 
عاصم�ة إقليم كوردس�تان، قد أعلن�ت تعطيل الدوام 
الرس�مي اليوم األح�د إلزالة مخلفات س�يول جارفة 
اجتاح�ت بعض مناطق املحافظة. واجتاحت س�يول 
جارفة، أمس السبت، مناطق سكنية شمايل محافظة 
أربي�ل بإقلي�م كردس�تان ش�مايل العراق، ما تس�بب 
بفقدان طف�ل وغرق عدد من املن�ازل وتعطيل حركة 
الس�ري. وقال ش�هود عي�ان، إن الس�يول القادمة من 
طريق مصيف صالح الدين ش�مايل محافظة أربيل إثر 
هطل كميات كبرية من األمطار تس�ببت بغرق املنازل 
الواقع�ة عىل امتداد س�ريها وص�وال إىل مجمع كوري 
الس�كني يف أربيل. وأضاف الش�هود، أن حركة السري 
توقفت يف مناطق ش�مايل أربيل، مشريين إىل أن طفالً 
ع�ىل األقل أصب�ح يف ع�داد املفقودين بع�د أن جرفته 
الس�يول بقوة ع�ىل طريق مصيف ص�الح الدين، ولم 
يتمكن أحد من إنقاذه. وتناقل ناش�طون عىل مواقع 
التواصل االجتماعي مقطع فيديو يظهر السيول التي 
أغرقت منازل يف مناطق شمايل أربيل، وتسببت بتوقف 
تام لحركة س�ري املركبات. من جهتها، أعلنت مديرية 
األن�واء الجوي�ة والرصد الزلزايل باإلقلي�م، يف بيان، أن 
»م�دن وبلدات اإلقليم ش�هدت هطول أمط�ار رعدية 
خ�الل 24 س�اعة املاضية«، مش�رية إىل أن »محافظة 
الس�ليمانية سجلت أعىل نس�بة بلغت 11.5ملم فيما 

سجلت محافظة دهوك أدنى نسبة بمعدل قطرات«.

أربيل: هذه خسائر 
وأرضار السيول

    بغداد / المستقبل العراقي

اق�ّر مجلس ال�وزراء، توصية املجلس الوزاري لالقتصاد، بش�أن 
املوافق�ة عىل م�ا جاء يف محرض لجن�ة األمر الديواني 57 لس�نة 

2021 الخاص بالخطة الزراعية.
وذك�ر بيان المانة مجلس الوزراء انه ورد يف اإلقرار اعتماد كمية 
»375« ال�ف طن حنطة يف إقليم كردس�تان؛ لتس�ليمها إىل وزارة 
التجارة االتحادية للموس�م الزراعي الشتوي 2020 -2021، مع 

األخذ بعني االهتمام قلة األمطار للموسم الزراعي الحايل«.

جملس الوزراء ُيقّر التوصية اخلاصة 
باخلطة الزراعية لعموم البالد

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبلت الرشكة العام�ة ملوان�ئ الع�راق يف وزارة النقل، أمس 
االحد، أكرب ناقلة للمشتقات النفطية يف ميناء خور الزبري.

وقال مدير عام الرشكة، فرحان الفرطويس يف بيان تلقت املستقبل 
 )STI SUPREME( العراقي نس�خة منه، إن »الناقلة العمالق�ة
دخل�ت اىل ميناء خور الزب�ري وهي تعترب من أك�رب الناقالت التي 

ترسو يف امليناء وبطول )250( مرتا وبغاطس )9 ( أمتار«. 
وأضاف، أن »االسرتاتيجية التي تتبعها إدارة املوانئ العليا وضعت 
الخطوط العريضة لحركة مالحية وتجارية واس�عة وتس�تقطب 

أهم رشكات وخطوط النقل البحرية«.
واك�د الفرط�ويس، أن »دخول الس�فن الكب�رية اىل موانئ العراق  
يعرب عن اطمئنان الرشكات املالحية لإلبحار  يف القنوات و املمرات 
البحرية من حيث  األعماق واإلرشاد وعمليات اإلرساء واالقالع«.

    بغداد / المستقبل العراقي

طالبت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، أمس األحد، االتحاد العام 
لألدب�اء والكت�اب يف الع�راق ونقابة الصحفيني ونقاب�ة الفنانني 
باإلرساع يف تقديم أسماء املستحقني للمنحة املالية لهذه السنة.

 وقالت الوزارة يف بيان لها تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
»نش�ري إىل كتابن�ا ذي الع�دد م و/117 7 يف 202 12/9/1 الذي 
طالب�ت وزارتنا بمضمونه بتقديم األس�ماء املرش�حة عنكم عىل 
نحو الرسعة لتس�ّلم املنحة املالية إال أن�ه لم تتم اإلجابة عنه من 
قبلكم رغم أنَّ وزارتنا بذلت جهداً حثيثاً مع مجلس النواب إلقرار 

املنحة ضمن املوازنة االتحادية«.  
يذك�ر أنَّ املنح�ة املالية املذك�ورة أوقفت منذ س�نة 2014 وعمل 
وزير الثقافة عىل إعادتها وادراجها ضمن املوازنة دعماً لرشيحة 

الصحفيني والفنانني واألدباء.

    بغداد / المستقبل العراقي

تجاوزت قيمة الصادرات الرتكية من الحبوب والبقوليات والبذور 
الزيتية ومشتقاتها، يف الشهور ال�9 األوىل من العام الجاري، 6.4 

مليارات دوالر، مسجلة زيادة 22 %.
وذكرت جمعية مصدري جنوب رشق األناضول، إن تركيا صّدرت 
7 ماليني و753 ألف طن من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية، 

إىل 213 دولة ومنطقة حرة.
وبلغ�ت قيمة صادرات القطاع يف الش�هور ال�9 األوىل من العام 6 
مليارات و422 مليون دوالر، بنسبة زيادة 22% مقارنة مع نفس 

الفرتة من العام املايض.
وتص�درت البذور الزيتية املرتبة األوىل بقيم�ة 909 ماليني دوالر، 

مسجلة زيادة بنسبة 36 %.
وج�اءت دول منطقة ال�رشق األوس�ط باملرتب�ة األول بمليارين 
و529 مليون دوالر، حيث تص�درت العراق التصنيف بمليار و95 
مليونا، ثم س�وريا ب�392 مليونا، يف حني حل�ت الواليات املتحدة 

ثالثة ب�365 مليون دوالر.

املوانئ تستقبل أكرب ناقلة 
للمشتقات النفطية

وزارة الثقافة تصدر بيانًا بشأن إطالق 
منحة األدباء والصحفيني والفنانني

أنقرة: العراق أوالً باسترياد 
احلبوب الرتكية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أوضحت وزارة الرتبية، أمس األحد، قرارها بنقل تالميذ الصفوف األربعة األوىل إىل مرحلة 
أعىل.وبحس�ب وثيقة للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن�ه »بالنظر لورود 
عدة استفس�ارات حول قرار هيئة الرأي فيما يخ�ص نقل تالميذ الصفوف األربعة األوىل 
إىل مرحلة أعىل، نوضح أن أي تلميذ أدى امتحانات نصف السنة أو مع املؤجلني أو الدور 
الثاني س�واء كانت بعضها أو جميعها وكانت نتيجة الرس�وب فينقل إىل صف أعىل بناء 
ع�ىل ما جاء بق�رار هيئة الرأي«.وكانت هي�أة الرأي يف وزارة الرتبي�ة صووت يف 17 من 
الش�هر الحايل عىل قرار انتق�ال تالميذ املراحل )األربعة األوىل( من الدراس�ة االبتدائية اىل 
املرحلة التي تليها، وذلك تشجيعاً الستمرار االطفال يف البيئة التعليمية وتقديرا للظروف 

االستثنائية التي تمر بها البالد.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اجتمع وزير النقل العراقي نارص الش�بي، أمس األحد، مع السفري الرتكي لدى بغداد رضا غوناي، 
لتفعي�ل الربط الس�ككي بني البلدين.وق�ال املكتب اإلعالمي لوزارة النقل، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه إن »الوزير نارص حس�ني بندر الش�بي، التقى اليوم يف مقر الوزارة الس�فري 
الرتكي رضا غوناي، وتم خالل اللقاء مناقشة مرشوع الربط السككي بني البلدين«.وقال الشبي، 
بحسب البيان، إن »هذه الزيارة تأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة العراقية باالنفتاح عىل دول 
الجوار بما يخدم مصالح البالد الكربى«، مؤكداً عىل أهمية »الربط السككي بني البلدين عن طريق 
املوانئ العراقية إىل تركيا، كون العراق يعد أقرص طريق للربط الس�ككي بني الرشق والغرب«. من 
جانبه طلب الس�فري الرتكي غوناي، »عقد املزيد من االجتماعات بني الجانبني بحضور واس�ع من 

الفنيني واملختصني بهذا املجال لإلرساع بالعمل عىل تفعيل الربط السككي بني البلدين«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تواصل دار الوارث للطباعة والنرش التابعة 
للعتبة الحسينية املقدسة، طباعة مناهج 
وزارة الرتبي�ة العراقي�ة للع�ام ال�درايس 
)2021- 2022(.وقال ذر الهاش�مي مدير 
االنت�اج يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
ال�وارث  دار  »مطبع�ة  إن  من�ه،  نس�خة 
ب�ارشت بطباع�ة مناه�ج وزارة الرتبي�ة 
العراقية للعام الدرايس الحايل وبواقع )6( 
عناوين، وبعدد اجمايل بلغ )2,150,000( 
نس�خة، وبمدة عقد )45( يوما«.وأوضح 
أن »نس�بة انج�از الكت�ب املطبوعة وصل 
اىل م�ا يقارب )70%(، وم�ن املؤمل ان يتم 
تس�ليمها اىل الوزارة قب�ل الوقت املحدد«.

ان�واع  اج�ود  اس�تخدام  »ت�م  وأوض�ح 
ال�ورق الك�وري، وامل�واد االولي�ة االخرى 

مث�ل الصمغ الح�راري االملان�ي، وااللوان 
االوربي�ة، وغريها من امل�واد التي تدخل يف 
الطباعة للخروج بمنتج طباعي ذو جودة 
عالية«.وأضاف »تم ختم مرحلة الطباعة، 
واملب�ارشة بمرحل�ة التصحي�ف م�ن اجل 
تسليمها ملخازن الوزارة بالرسعة املمكنة، 
كما تم اس�تقطاب كوادر ساندة للمطبعة 
خالل ه�ذه الفرتة م�ن اج�ل الوصول اىل 
اع�ىل طاق�ة انتاجي�ة وااللت�زام بالوق�ت 
املحدد«.وتاب�ع أن »االس�عار مدعومة من 
قب�ل العتبة الحس�ينية املقدس�ة، كما أن 
العقد يوفر الكثري للبلد، ويعمل عىل حرص 
العملة الصعب�ة بالداخل«.يذكر أن العتبة 
الحس�ينية املقدس�ة، تعم�ل عىل إنش�اء 
العدي�د م�ن املرشوع�ات التي من ش�أنها 
دعم اقتصاد البلد، وتوفري العملة الصعبة، 

فضال عن توفري فرص عمل للشباب.

الرتبية توضح قرار نقل التالميذ إىل مرحلة أعىل

اجتامع عراقي تركي لتفعيل الربط السككي بني البلدين

العتبة احلسينية تعلن طباعة أكثر 
من »2« مليون نسخة من املناهج الدراسية

املرور: 100 الف دينار غرامة 
عىل هذه املركبات املخالفة

التجارة تعلن اقامة معارض 
ختصصية خالل الشهرين املقبلني

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مديرية امل�رور العامة، أمس الس�بت، اس�تمرار ف�رض الغرامات عىل 
الشاحنات املخالفة املحملة بأكثر من الوزن املحدد لها.

وقال اع�الم املرور إن »املديري�ة أصدرت قرارات بتحديد حركة الش�احنات 
داخل العاصمة بغداد وملتزمون بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص«.

وبني، ان »أوقات غلق ودخول الشاحنات للعاصمة من واجب قيادة عمليات 
بغ�داد، ويتحمل املخالف�ني لبيانات وتعليم�ات املرور غرام�ة مالية قدرها 
100 أل�ف دينار«.وكانت مديرية املرور العامة، وجهت بوقت س�ابق، بمنع 
دخول مركبات الحمل من )4 طن( فما فوق اىل العاصمة بغداد من الساعة 
السادسة صباحاً اىل العارشة مساًء، فيما ارجعت السبب اىل تخفيف العبء 

عىل السيطرات يف مداخل العاصمة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة، أمس األحد، عن 
اقامة معارض تخصصية متنوعة يف 
عدد من املحافظ�ات ويف بغداد خالل 
الشهرين املقبلني.ونقل بيان للوزارة 
نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل  تلق�ت 
من�ه عن مدي�ر عام الرشك�ة العامة 
للمعارض والخدمات التجارية همام 
أحم�د عبدالجبار قول�ه ان : عدد من 
يف  س�تقام  املتخصص�ة  املع�ارض 
محافظات البرصة وواس�ط والنجف 
وأربي�ل  واالنب�ار  وباب�ل  األرشف 
والس�ليمانية خالل ش�هري ترشين 
الثان�ي وكانون االول م�ن هذا العام.

واض�اف ان : إقام�ة ه�ذه املعارض 
تأتي ضم�ن خطط الرشكة للنهوض 
بالنش�اط املع�ريض ودوره الفاع�ل 
واملؤث�ر للنهوض بالواقع االقتصادي 

والتنم�وي فض�ال ع�ن كون�ه اح�د 
للتطورات  التواصل واملواكبة  وسائل 
واملس�تجدات بالعالم.وأوض�ح عب�د 
الجبار ان : أن شهر ترشين الثاني من 
العام الجاري سيشهد إقامة »معرض 
بابل الدويل االول للصناعات واالنتاج 
الوطني ، ومعرض ومهرجان النجف 
االرشف للتس�وق الشامل ، ومعرض 
ومهرج�ان واس�ط ال�دويل للتج�ارة 
والصناعة ، ومعرض ومؤتمر العراق 
واي�ران ع�ىل ارض مع�رض البرصة 
الدويل ، ومعرض ومهرجان التس�وق 
ومع�رض   ، االنب�ار  محافظ�ة  يف 
السليمانية الدويل للكتاب ، ومعرض 
التعبئة والتغليف للمواد االستهالكية 
كان�ون  ان ش�هر   : اربيل.وتاب�ع  يف 
االول املقبل سيشهد معرض ومؤتمر 
الع�راق واالردن وم�رص يف البرصة ، 

ومعرض املجوهرات يف أربيل.

الصادرات العراقية النفطية ألمريكا ترتاجع 
إىل 155 ألف برميل

    بغداد / المستقبل العراقي

س�جلت إدارة معلوم�ات الطاقة األمريكية، 
أم�س األح�د، انخفاض�ا بص�ادرات العراق 
النفطية ألمريكا لتص�ل إىل 155 الف برميل 

يوميا كمتوسط خالل األسبوع املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر لها، إن »متوس�ط 
االس�تريادات االمريكي�ة م�ن النف�ط الخام 
خالل االسبوع املايض من ثماني دول بلغت 
4.901 ماليني برميل يوميا مرتفعة بمقدار 
547 ال�ف برميل باليوم عن االس�بوع الذي 
س�بقة وال�ذي بل�غ 4.901 مالي�ني برمي�ل 

يوميا«.
النف�ط  »امري�كا اس�توردت  ان  واضاف�ت 
الخ�ام من الع�راق بمع�دل 155 ألف برميل 
يوميا خالل األسبوع املايض، منخفضة عن 

األس�بوع الذي س�بقه والذي بلغ متوس�ط 
الصادرات فيها 239 ألف برميل يوميا«.

واش�ارت اىل ان »اكث�ر اإلي�رادات النفطي�ة 
ألمري�كا خ�الل األس�بوع امل�ايض ج�اءت 

مالي�ني   3.472 بل�غ  وبمع�دل  كن�دا  م�ن 
برمي�ل يومي�ا، تليها املكس�يك الت�ي بلغت 
كمي�ة االس�تريادات منها بمع�دل 631 ألف 
برمي�ل يومي�ا، تلتها الس�عودية التي بلغت 
االس�تريادات منها بمع�دل 336 الف برميل 
يوميا، ث�م الربازي�ل وبكمية بلغ�ت بمعدل 
286 ألف برمي�ل يوميا«.ووفقا لإلدارة فان 
»كمي�ة االس�تريادات االٔمريكية م�ن النفط 
الخ�ام م�ن االك�وادور بلغت معدله�ا 222 
أل�ف برميل يوميا، تليها روس�يا التي بلغت 
االس�تريادات منها بمع�دل 205 آالف برميل 
يوميا، ومن ثم ج�اءت كولومبيا التي بلغت 
االس�تريادات منها بمع�دل 141 الف برميل 
يوميا«، مبينة ان »امريكا لم تستورد النفط 
الخ�ام من دولة نيجريي�ا او ترينداد توباغو 

خالل االسبوع املايض«.

البرصة.. أمر إداري بإعادة الدوام
 100 باملئة ملوظفي ديوان املحافظة 

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أصدر مكتب محافظ البرصة أسعد العيداني، أمس 
األحد، أمرا إداريا بإعادة الدوام 100 باملئة ملوظفي 

ديوان محافظة البرصة والدوائر املرتبطة به.
ووفق�ا للكتاب الذي أصدره عم�اد العيداني، مدير 
مكت�ب املحافظ، أن ه�ذا القرار مقرون�ا بااللتزام 

بإجراءات الصحة والسالمة.
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مناقصة محلية 
102/م / د ي ا/2021 )تجهيز ونصب وفحص وتش�غيل مولدة سعة  1250KVA بدون 
 )1250KVA( – (0.4/11KV( مع محولة رافعة B7 كاتم لغرض اس�تخدامها يف محطة
-            من منش�ا غربي وحس�ب الرشوط املذكورة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول 

التسليم   
)معلنة للمرة االوىل )    تاريخ الغلق ) 2021/11/10(

يرس )وزارة الصناعة واملع�ادن  /رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي الخ�رة لتقدي�م  عطاءاتهم بموجب الوثائق القياس�ية االلزامية وبعكس�ه يهمل 

العطاء مع مالحظة ما يأتي :
1 � ع�ى مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ى معلومات اضافية االتصال 

)WWW.dialacompany.com(  رشكة دياىل العامة )  وعر الريد االلكرتوني(
 وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل :

أ � الكلف�ة التخميني�ة للمناقص�ة ه�ي ) 280000000) دين�ار عراق�ي ) فق�ط مائتان 
وثمانون مليون دينار عراقي ال غريها ) واصل مخازن رشكة دياىل العامة

ب � مق�دار  مبل�غ التأمينات االولي�ة للمناقصة هو   )8400000) دين�ار عراقي  )فقط 
ثمانية مليون واربعمائة الف دينار عراقي ال غريها  ) واملطلوب تقديمه مع العطاء

 ج � ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو  )100000) دين�ار عراقي ) فقط مائة الف 
دينار عراقي ال غريها ) 

غ�ري قابل للرد اال يف ح�ال الغاء املناقصة  من قبل رشكتنا حيث تع�اد ثمن الوثائق فقط 
دون تعويض ملقدمي العطاءات

ه�� � عى مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغ�ة العطاء املوجود يف القس�م الرابع ) 
نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله لن تقبل اي 

بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة 
*ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سعرا 

*يقدم العطاء بالدينار العراقي  
2 �  متطلبات التاهيل املطلوبة :  )كما مبينة يف وثائق العطاء) 

3 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة دي�اىل العامة / طريق بغداد بعقوبة 
الجديد  � قرب تقاطع القدس)  وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية 
ظهرا م�ن تاريخ غلق املناقصة يف 2021/11/10 وان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض 
وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور يف 
العنوان االتي ) مقر رشكتنا / بعقوبة) يف الس�اعة التاسعة صباحا ليوم 2021/11/11 
ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون الغلق يف اول يوم للدوام الرس�مي بعد 

العطلة

 �������������������������������
فقدان 

بلدي�ة  م�ن  الص�ادر  الوص�ل  فق�د 
النعمانية املرقم 287855 يف 15 / 9 / 
2020 بمبلغ 663000 ستمائة وثالث 
وس�تون الف دينار باسم / عيدان عبد 
الحس�ني ثويني – حان�وت 486 فعى 
من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار.
�������������������������������

اعالن 
قدم املواطن ) برزو بطرس  )  الدعوى 
لتبدي�ل ) اس�م ابنه ) وجعل�ه ) رونيل 
) ب�دال من ) ش�ايار ) فم�ن لديه حق 
االع�رتاض ع�ى ذل�ك مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم�ا وفق امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

قدم�ت املواطن�ة ) ئ�ه زي�ن يوس�ف 
كوركي�س  )  الدعوى لتبديل ) االس�م 
) وجعل�ه ) لي�زا ) ب�دال م�ن ) ئه زين 
) فم�ن لدي�ه حق االع�رتاض عى ذلك 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق املادة 
22 م�ن قانون البطاقة املوحدة رقم 3 

لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون االمن التحادي

مديرية رشطة الطاقة
مديرية رشطة الكهرباء

قسم رشطة كهرباء الوسطي
مركز رشطة كهرباء الزبيدية

العدد: 1567
التاريخ :31/ت2021/1

إىل  طريق�ك  البايومرتي�ة  )بطاقت�ك 
املستقبل) 

إىل/جريدة املستقبل العراقي
املوضوع/ نرش هروب منتسب

بن�اءا ع�ى م�ا ج�اء بكتاب تش�كيل 
املجل�س التحقيقي املرق�م 26760 يف 
10/23/ 2021 و الصادر من مديرية 
رشط�ة الكهرباء/قس�م القانوني�ة / 
ش�عبة املجلس التحقيقي�ه و الخاص 
بمنس�وبنا اله�ارب الرشط�ي )محمد 
حافظ ش�باط ش�جر الكناني) يرجى 
نرش مذكرة القبض الخاصة بمنسوبنا 

اعاله و تزويدنا بنسخه من النرش 
مركز رشطة كهرباء الزبيدية 

العدد / 1570
التاريخ/ 2021/10/31

مذكرة قبض
اىل/ اعضاء الضبط القضائي

لن�ا  املمنوح�ة  لصالحي�ات  اس�تنادا 
أص�ول  قان�ون  إح�كام  بموج�ب 
املحاكم�ات ق�وى األم�ن الداخيل رقم 
)17) لسنة 2008 املادة منه ماذونون 
التح�ري ع�ن منس�وبنا  بالقب�ض و 
)70120261) الرشطي )محمد حافظ 

شباط شجر الكناني)
االس�م الكامل/ محمد حافظ ش�باط 

شجر الكناني
االسم األم / جاسمية محمد شناوه

قار/قض�اء  ذي   / اقامت�ه  مح�ل 
الرفاعي

مهنته / رشطي
أوصاف�ه / لون الش�عر / اس�ود  لون 

البرشه / اسمر  لون العيون / اسود
نوع الجريمة / اتكابه جريمة الغياب 

الرسمي 
امل�ادة القانونية / )5) من )ق . ع . د) 

رقم 14 لسنة 2008 
النقيب

رئيس املجلس التحقي�قي

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسحاقي 

العدد : 1726 
التاريخ : 20 / 9 / 2021 

م / نرش فقدان 
للطلب املقدم من قبل املدعوة ) لطيفه 
حس�ني عبود ) التي ت�روم فيه نصبها 
قيم�ا عى زوجها املفق�ود ) بارق عيل 
محمد عيل ) قررت هذه املحكمة نرش 
فق�دان املدعو ) بارق ع�يل محمد عيل 
) ال�ذي فقد يف محافظ�ة صالح الدين 
2018 ول�م يع�رف   / 1 بتاري�خ 1 / 
مصريه لح�د االن وعى من يعثر عليه 
وتتوف�ر لديه معلومات عن�ه االتصال 
بذوي�ه الس�اكنني يف محافظ�ة صالح 
الدي�ن / ناحي�ة االس�حاقي او مركز 
رشط�ة االس�حاقي خ�الل ش�هر من 

اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

فائق مشعل صالح 
�������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسحاقي 

العدد : 1732
التاريخ : 20 / 9 / 2021 

م / نرش فقدان 
للطلب املقدم من قبل املدعوة ) هيفاء 
عباس محم�د ) التي تروم فيه نصبها 
قيما ع�ى زوجها املفقود ) عيل محمد 
عيل مرعي ) قررت هذه املحكمة نرش 
فق�دان املدعو ) عيل محمد عيل مرعي 
) ال�ذي فقد يف محافظ�ة صالح الدين 
2018 ول�م يع�رف   / 1 بتاري�خ 1 / 
مصريه لح�د االن وعى من يعثر عليه 
وتتوف�ر لديه معلومات عن�ه االتصال 
بذوي�ه الس�اكنني يف محافظ�ة صالح 
الدي�ن / ناحي�ة االس�حاقي او مركز 
رشط�ة االس�حاقي خ�الل ش�هر من 

اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

فائق مشعل صالح

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 611 / ش / 2021 

التاريخ : 28 / 10 / 2021 
اىل / املدعى عليه / يعكوب احمد عيل 

م / تبليغ قرار حكم 
اقامت املدعية ) اس�يا مرعي ياسني ) 
ضدك�م الدعوى املرقم�ة 611 / ش / 
2021 امام هذه املحكمة وموضوعها 
ولع�دم معرف�ة مح�ل اقامت�ك قررت 
املحكمة تبليغكم بقرار الحكم الغيابي 
بواس�طة صحيفتني محليتني الصادر 
بتاري�خ 22 / 9 / 2021 وعن�د ع�دم 
اعرتاض�ك عى الق�رار الغياب�ي يعتر 

القرار مكتسب الدرجة القطعية .
القايض 

معد نجم عبيد 
�������������������������������

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الصادرة من دائرة 
صح�ة ص�الح الدي�ن – وزارة الصحة 
باس�م ) فرج بش�ري فرج ) فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل مصدرها .
�������������������������������

وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة 
صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد : ج – ص / 9232 

التاريخ : 26 / 10 / 2021 
م / اعالن 

ق�دم املواطن ) جاس�م محم�د عطيه 
) طلب�ا ي�روم في�ه تبدي�ل اللق�ب يف 
قيدي وجعل�ه ) الخزرجي ) بدال من ) 
املزروعي ) فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل ) 15 ) يوما من 
تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�يتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق اح�كام املادة ) 
22 ) م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ) لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العام

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق

نرش اعالن مزايدة رقم 2021/9
لتاجري عقارات متفرقة واقعة يف حمافظة البرصة 

تعل�ن الرشك�ة العامة ملوانىء العراق عن مزايدة تاجري العقار اع�اله واملبني مواصفاته ادناه  وفقا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21) لسنة 2013 وخالل ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف الجريدة الرس�مية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا يف قسم االمالك واالرايض 
فعى الراغبني االش�رتاك  يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل قس�م االمالك واالريض  بهذه الرشكة   
واالطالع عى رشوط املزايدة مستصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية  )مصورة) 
البطاقة التموينية )مصورة)  بطاقة الس�كن )مصورة) ودفع تأمينات بنس�بة 20% عرشون باملائة 
من القيمة التقديرية  لكامل مدة التاجري املعلنة بصك مصدق  المر الرشكة العامة ملوانىء العراق  او 
نقدا علما ان مدة التاجري سنتان ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف وعند 
نكول من ترسو عليه املزايدة يتحمل فرق البدلني لكامل مدة التاجري املعلنة ويعتر املزايد مطلعا عى 

املاجور وراه رؤية كافية وقبل به 
املواصفات :

1 � محل رقم )18) مساحته )3,5×6)م2 واقع يف املعقل سوق ال 50 دار 
2 � محل رقم )9) مساحته )3,5×6)م2 واقع يف املعقل سوق ال 50 دار 
3 � محل رقم )4) مساحته )12)م2 واقع يف الهندية /سوق االفرنكي  
4 �  محل رقم )8) مساحته )12)م2 واقع يف الهندية /سوق االفرنكي  

5 � محل رقم )7) مساحته )20)م2 واقع يف املعقل / حي الشهداء
6 � سقيفة االسواق املركزية مساحتها )1200) م2 يف املعقل

7 � محل رقم )79) مساحته )12)م2 واقع يف املعقل /سوق ال50 دار
8 � محل رقم )15) مساحته )22,5)م2 واقع يف املعقل /سوق ال50 دار

9 � سقيفة مساحتها )1455,40) م2 واقعة يف منطقة املعقل
10 � محل رقم )2) مساحته )13)م2 واقع يف املعقل /سوق ال50 دار

11 � محل رقم )40) مساحته )12)م2 واقع يف املعقل /قرب االقواس االندلسية 
12 � محل رقم )9) مساحته )2,5×2,5)م2 واقع يف املعقل /مقابل االسواق املركزية 

13 � محل رقم )11) مساحته )45)م2 واقع يف املعقل /حي الشهداء
14 � محل رقم )19) مساحته )3,5×6)م2 واقع يف املعقل /سوق ال50 دار
15 � محل رقم )20) مساحته )3,5×6)م2 واقع يف املعقل /سوق ال50 دار

اعالن 
قدم املواطن ) برزو بطرس   )  الدعوى 
لتبديل ) اس�م ابنه ) وجعل�ه ) ليونيل 
) ب�دال م�ن ) بي�ار ) فم�ن لدي�ه حق 
االع�رتاض ع�ى ذل�ك مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم�ا وفق امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�������������������������������
فقدان 

فقد الوصل املرقم 287723 بتاريخ 26 
/ 8 / 2020 ع�ن الحان�وت رقم 218 
مبلغ ق�دره 267000 مئتان وس�بعة 
وس�تون ال�ف دينار باس�م / مس�لم 
طالب عبيد – فمن يعثر عليه تسليمه 

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

اىل الرشي�ك / وج�دان جاس�م محمد 
اقت�ى حضورك اىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اص�دار إج�ازة البن�اء للعقار 
املرقم )70838 / 3) حي النرص خالل 
مدة عرشة أيام وبخالفه سيتم اصدار 
االجازة دون حضورك طالب االجازة / 

ازهار عبد الهادي مراد .
�������������������������������

أعالن
بن�اء ع�ى الدع�وى املقام�ة م�ن قبل 
املدعي )هادي لفته سالم) الذي يطلب 
اضافة لقب من)فراغ) اىل )الخفاجي) 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل م�دة اقصاها )15) يوم 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�ادة )22) من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3) لسنة 

2016 .نوننه
اللواء 

رياض جندي الكعبي
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة /وكالة
�������������������������������

إىل الرشيك س�الم عبد الرحيم حس�ني 
اقت�ى حضورك إىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرق�م 88106/3 ح�ي املي�الد خ�الل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك 
طالب االجازه

شاكر محمود عبد الساده
�������������������������������

إىل الرشكاء اثري ه�الل مهدي و احالم 
محمد حسن محمود

اقتى حضوركم إىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرق�م 3793/2 ح�ي الغدي�ر خ�الل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك 
طالب االجازه 

زهراء محمد امني عبد الوهاب
�������������������������������

فقدان 
فقد س�ند العقار املرقم 7908/2 حي 
االنص�ار باس�م كاظم جر س�عد من 

يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 3684
التاريخ 2021/10/21
اىل حيدر عبد زيد نارص

اعالن
بناءا عى طلب حجة االذن باستصدار 
ج�وازات س�فر املقدم�ة ام�ام ه�ذه 
املحكمة من قبل املدعوة ضحى كاظم 
القارصي�ن  زي�د  وابناءه�ا  حس�ون 
وس�يف وزينب وملجهولية محل اقامة 
والدهم حس�ب رشح املبل�غ القضائي  
واشعار مختار حي الجزائر 1 يف النجف 
ل�ذا تقرر تبليغك  بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني فعليك الحض�ور امام هذه 
املحكمة يف يوم 2021/11/7 الساعة 
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري االج�راءات القانوني�ة بحق�ك 

غيابا وعلنا وفق االصول
القايض

محمد عبد الباقي امليايل

رشكة النفط الوطنية العراقية
رشكة نفط الشامل

اعالن مناقصة حملية عامة )رشكة عامة( 
اعالن للمرة االوىل

املناقصة املرقمة 2021/18
جتهيز اجهزة قياس حقلية ملجمع املعاجلة احلارة

يرس رشكة النفط الوطنية /رشكة نفط الش�مال بدعوة املجهزين الراغبني باالش�رتاك لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )اجهزة قياس حقلية ملجمع املعالجة الحارة عدد :4 املنشأ 
ايطايل / بريطاني / ياباني / املاني / امريكي / اسباني) وفق الرشوط واملواصفات الفنية املدرجة يف الوثيقة وحسب الرشوط االتية ) 

1 � يتم طلب الحصول عى وثائق املناقصة من )رشكة نفط الشمال / قسم العقود � كركوك � عرفه ) من قبل املدراء املفوضني او املخولني  الرسميني بموجب  وكالة صادرة 
)CD( من دائرة الكاتب العدل  او تخويل مصدق من السفارة العراقية للرشكات االجنبية عى شكل قرص

2 � سعر رشاء وثيقة املناقصة )150,000) مائة وخمسون الف دينار غري قابلة للرد
3 � تقدم العطاءات من قبل الرشكات التخصصية والتجارة العامة من ذوات الخرة 

4 � عى املش�رتك عند رشاء وثيقة املناقصة تقديم صورة ملونة من ش�هادة التاس�يس للرشكات العراقية او هوية غرفة التجارة نافذة  وهوية الرضيبية املوحدة وبالنس�بة 
للرشكات االجنبية الراغبة باملشاركة تقديم شهادة تاسيس الرشكة وكتاب تاييد تسجيل الرشكة لدى دائرة تسجيل الرشكات / وزارة التجارة

5 � تقديم كتاب عدم املمانعة باالشرتاك يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط الشمال ) النسخة االصلية ) 
6 � تقديم الهوية الرضيبية املوحدة للسنة الحالية متضمنة الرقم الرضيبي لالفراد والرشكات ويف حالة عدم تقديم الهوية الرضيبية املوحدة يستبعد من املنافسة 

7 � تقديم كتاب تاييد حجب البطاقة التموينية للرشكات العراقية 
8 � تقديم الحس�ابات الختامية الخر س�نتني مصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنس�بة لرشكات القطاع العام تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني مصدقة من 

قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي
9 � تقديم تامينات اولية لضمان جدية املش�اركة بمبلغ )8,000,000) ثمانية ماليني دينار عى ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان )يتضمن االس�م والعنوان 

والظيفي للمخولني بالتوقيع وتدوين مبلغ الخطاب رقما وكتابة وذكر تاريخ النفاذية ورشوطهاو الغرض من اصدارها مع ذكر اسم ورقم املناقصة ) 
صادري�ن م�ن املص�ارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراق�ي  نافذة ملدة )28) ثمانية وعرشون يوما بع�د انتهاء فرتة نفاذية العطاء قابلة للتمدي�د ما عدا املصارف ) تحت 
التصفي�ة وارشاف ووصاي�ا وتاهيل ومتابعة البنك املرك�زي العراقي) وملزيد من املعلومات مراجعة الري�د االلكرتوني : )cbi@cbi.iq) البنك املرك�زي العراقي دائرة مراقبة 

الصريفة
10 � ايصال املادة اىل مخازن رشكة نفط الشمال / كركوك

11 � الكلفة التخمينية للمناقصة هي )296,700,000) مائتان وستة وتسعون مليون وسبعمائة الف دينار عراقي
12 � يستبعد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن )+ - 20%) من الكلفة التخمينية 

13 � يتم قبول العطاءات املقدمة يف عقود التجهيز وعقود الخدمات غري االستش�ارية التي تقل عن )20%) من الكلفة التخمينية رشيطة ان يكون املناقص رشكة مصنعة 
رئيس�ية او وكيال حرصيا او موزعا معتمدا عى ان يتم االلتزام بتقديم تحليل س�عري مقنع اىل رشكتنا التي تتوىل دراسة املوضوع التخاذ قرارها باملوافقة عى قبول العطاء 

من عدمه 
14 � تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )90) تسعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد 

15 � مدة التجهيز )120) مائة وعرشون يوما 
16 � يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ مصادقة القسم القانوني عى العقد او اي تاريخ اخر حسب طبيعة مواد املناقصة

17 � يعقد املؤتمر الفني الخاص باالجابة عن  استفسارات املشاركني الخاصة باملناقصة يف تمام الساعة )12,00) الثانية عرش ظهرا من يوم الخميس املوافق 2021/11/11 
يف قاعة السينما )عرفه) 

18 � تاريخ غلق املناقصة يف تمام الساعة )12,00) الثانية عرش ظهرا من يوم االحد املوافق 2021/11/28
19 � اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة 

20 � تودع العطاءات يف صندوق رقم )2) الخاص بالتجهيز املحيل الكائن يف اس�تعالمات )القس�م التجاري) يف منطقة عرفه كركوك وقبل )12,00) الس�اعة الثانية عرشة 
ظهرا يوم غلق املناقصة 

21 � ال يسمح بتقديم العطاءات االلكرتونية ويمكن استالم العطاءات عر الريد املسجل عى ان يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد 
الغلق

22 � تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مبارشة وبشكل علني وبحضور املجهزين املشاركني 
23 � تستبعد العطاءات التي ال تتضمن عى وصل رشاء اوراق املناقصة

24 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
25 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبها الوثيقة القياسية بكافة اقسمها وبنودها سيتم استبعاد عطاءه 

26 � للرشك�ة الح�ق يف الغ�اء املناقصة وقبل االحال وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة واليح�ق للمناقصني املطالبة باي تعويض جراء ذلك ويع�اد ثمن وصل رشاء وثائق 
املناقصة 

27 � جميع املواد املجهزة يتم قبولها واستالمها نهائيا بعد اجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية 
28 � يف حالة رفض املواد املجهزة يتوجب رفعها وسحبها واستبدالها خالل )15) يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ بان املواد غري مطابقة للمواصفات املطلوبة 

 29 � يجب ان تكون املواد املجهزة خالية من اي تلوث اشعائي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية 
30 � عى الراغبني باملشاركة يف املناقصة يتطلب تقديم املستمسكات الثبوتية اىل قسم حماية املنشات النفطية لغرض استحصال املوافقات االمنية قبل االحالة والتعاقد 

31 � تتحمل الرشكة املحالة اليها املناقصة اجور النرش واالعالن
قسم العقود

رشكة نفط الشامل

العدد : 18978/39/5/1
التاريخ 2021/10/14

الدكتور املهندس 
فرحان حميسن غضيب

املدير العام وكالة 
للرشكة العامة ملوانىء العراق

رئيس جملس االدارة

)55C(

املهندس
عبد الستار خملف عليوي

املدير العام /وكالة
رئيس جملس االدارة
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رشكة نفط ذي قار /رشكة عامة
اعالن مناقصات / دعوة عامة )اعالن اول(  

م/ 1 ـ مناقصة جتهيز طواقم رؤوس االبار عدد )10(  )9014/21/74( 
2 ـ مناقصة جتهيز كرين محولة )30 طن( عدد2 )9028/21/09( 

ي�ر رشك�ة نفط ذي قار ان تعلن عن املناقصات العامة املدرج�ه تفاصيلها يف الجدول ادناه  للمرة االوىل فعىل الرشكات الراغبة واملؤهلة من ذوي 
الخربة واالختصاص باالش�راك يف هذه املناقصة مراجعة )القس�م التجاري / ش�عبة العقود والثائق القياس�ية( يف رشكتن�ا للحصول عىل وثائق 
ورشوط املناقصة واالستفس�ارات املتعلقة بها وحس�ب وثائق العطاءات القياس�ية مس�تصحبني معهم طلب تحريري لرشاء الوثائق القياس�ية 

املوضح ثمنها ادناه وغري قابلة للرد مع مالحظة ومراعاة ما ياتي :
1 � املستمسكات املطلوبة :

� شهادة تاسيس للرشكة املجهزة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة لعام 2021
� كتاب عدم ممانعة االشراك باملناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمقاولني العراقيني 

 � الهوية الرضيبية للرشكات املسجلة يف العراق
� حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب حسب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء

� تثبيت جهة اتصال وعنوان الرشكة والشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات يف العطاء العتماده يف املراسالت 
2 � متطلبات التاهيل املطلوبة :

� معايري التاهيل كما مبينة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية 
� جميع الفقرات املطلوب تنفيذها يجب ان تكون كما مثبتة يف القسم السادس من الوثيقة القياسية

� عىل مقدم العطاء ان ال يكون ضمن القائمة السوداء
3 � املناقصات ممولة من املوازنة التشغيلية 

4 � تكون العطاءات نافذة ملدة )120( يوم من تاريخ الغلق املحدد عىل ان تكون مصحوبة بتقديم التامينات االولية باملبلغ املذكور يف الجدول ادناه 
لكل مناقصة وعىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة صادرة من مرصف عراقي معتمد حس�ب النرشة الصادرة من البنك املركزي 

العراقي عىل ان تكون نافذة طيلة فرة نفاذية العطاء
5 � يتم عقد مؤتمر للرد عىل االستفسارات يف )رشكة نفط ذي قار( قبل )7( ايام من موعد غلق املناقصة

6 � تسلم العطاءات اىل ) رشكة نفط ذي قار � لجنة فتح العطاءات( يف موعد اقصاه تاريخ غلق املناقصة املبني ازاء كل منها والعطاءات املتاخرة 
سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد نفسه 

7 � عىل املشاركني باملناقصة اعادة الوثيقة القياسية املصدقة من قبل رشكة نفط ذي قار بعد مصادقتها بالكامل وبالخصوص القسم الرابع يجب 
ان يمىلء ويوقع ويختم وبخالف ذلك سيتم اهمال جميع الوثائق مع ارفاق وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل

8 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية فانه سيتم استبعاد عطاءاتهم ولرشكة نفط ذي قار الحق بالغاء املناقصة 
يف اي مرحلة قبل االحالة وبدون اشعار مسبق والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

9 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن وتسديد الرسوم الواجب سدادها بموجب القانون العراقي
10 � للمزيد من املعلومات يرجى التواصل معنا عىل الربيد االلكروني 

Ctoc.office@gmail.com

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/2936

التاريخ : 2021/10/28 
اعالن

املنفذ عليه  / احمد عيدان نجم 
لق�د تحقق له�ذه  املديرية  حس�ب اش�عار املختار 
باس�م فطران الحسناوي انك  مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن 
اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
/3854 املرق�م  الحك�م  :ق�رار  املح�رر  اوص�اف 

ب2018/2 يف 2018/10/22 الص�ادر م�ن محكمة 
اس�تئناف النجف محكمة  البداءة واملكتسب الدرجة 

القطعية

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة 
رقم االضبارة : 2021/958

التاريخ : 2021/10/20 
اعالن

املنفذ عليه  / ناظم حاكم عواد 
لق�د تحقق له�ذه  املديرية من خ�الل رشح املبلغ يف 
ورقة التكلي�ف  بالحضور وهام�ش مختار منطقة 

الرضوية الرابعة عبد االمري كاظم الشمري 
  ان�ك  مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ املناذرة خالل خمس�ة 
عرش يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

كرار عماد كايت 
الكمبيالة املرقمة 13910 يف 2007/12/11 الصادرة 
من كاتب عدل الكوفة وبمبلغ  15000000 خمس�ة 

عرش مليون دينار عراقي

عالن
تعل�ن ادارة وق�ف املرحوم صادق مغ�ازة يف محافظ�ة النجف 
االرشف  / الكوف�ة املقدس�ة عن اج�راء املزاي�دة العلنية للملك 
امل�درج اوصافه يف ادن�اه فعىل الراغبني يف االش�راك يف املزايدة 
مراجع�ة املديرية وخالل عرشة ايام م�ن تاريخ النرش يف احدى 
الصح�ف املحلية وس�تجري املزاي�دة يف تمام الس�اعة العارشة 
صباح�ا يف مقر املديرية من الي�وم االخري من املدة املذكورة واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليه يكون موعدا 
للمزايدة وكذلك اذا صادف تعطيل رسمي او حظر من قبل خلية 
االزم�ة يف النجف بس�بب ظ�روف جائحة كورون�ا فيكون يوم 
املزاي�دة  بعد رف�ع الحظر مبارشة وعىل املزاي�د دفع التأمينات 
القانوني�ة البالغة 20% من ب�دل التقدير بوصل اىل متويل الوقف 
وجل�ب املستمس�كات الثبوتي�ة كاف�ة االصلية واملص�ورة  مع 
مضبطة تأييد س�كن حديث�ة وان يجلب املتق�دم ) الجديد ( يف 
املزاي�دة هوية ممارس�ة املهنة ص�ادرة من جه�ة حكومية او 
نقابية تس�مح له ممارس�ة نفس املهنة التي يس�تغلها يف امللك 
وكذل�ك جلب املوافق�ات االمنية للراغبني يف الدخ�ول باملزايدات 
لالوق�اف الكائنة يف املدينة القديمة ح�رصا بناء عىل التعليمات 
الناف�ذة وال يج�وز ملوظف�ي االوق�اف واقاربهم حت�ى الدرجة 
الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترسو عليه االحالة اجور 
النرش والداللية واملصاريف االخرى علما ان تس�ديد بدل االيجار 
صفقة واحدة وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكس�ه 

يعترب ناكال

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/2930

التاريخ : 2021/10/31 
اعالن

املنفذ عليه  / عجيبة صربي شنني 
لق�د تحقق له�ذه  املديرية  من خ�الل مركز رشطة 
الرضوية واملختار الرضوية االوىل س�عد عبد الكاظم   
ان�ك  مجه�ول محل االقام�ة وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ  علي�ه 
واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ النجف االرشف 
خالل خمس�ة ع�رش يوم تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :قرار محكمة االحوال الش�خصية يف 
النجف االرشف 1038/ش2020/3 يف 2021/8/12 
واملتضم�ن اس�تالم اث�اث الزوجية من ف�الح كاظم 

حسوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة فقدان 3664

التاريخ :2021/10/31
اعالن

اىل / املدعو / عيل حسني حسن 
ق�دم طالب حجة الفقدان حس�ني حس�ن صادق 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار فقدان 
بحق�ك كون�ك مفق�ود  وملجهولية مح�ل اقامتك 
ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصح�ف املحلية فعليك 
الحض�ور امامه�ا خ�الل ع�رشة ايام م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون
القايض

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

فقدان
فق�دت هوية املوظف باس�م / يوس�ف كريم عبد 
الصادرة من رشكة توزيع املنتجات النفطية من 

يعثر عليها تسليمها  لجهة االصدار

العدد 18232
التاريخ 2021/10/31

عيل مهدي جلود 
مدير القسم التجاري 

عـ / مدير عام رشكة نفط ذي قار

ثمن بيع الوثائق موعد الغلق التامينات االولية الكلفة التخمينية اسم ورقم المناقصة ت

200,000 مئتا الف 
دينار عراقي فقط  2021/11/30 12,000,000 اثنا عشر مليون دينار 

عراقي ال غير 
600,000,000 ستمائة  مليون 

دينار عراقي ال غير 
مناقصة تجهيز طواقم رؤوس االبار 

عدد )10( )9014/21/74(  1

300,000 ثالثمائة 
الف دينار عراقي فقط  2021/11/30 18,240,000 ثمان عشر مليون 

ومئتان واربعون دينار عراقي ال غير 
1,824,000,000 مليار وثمانمائة 

واربع وعشرون  مليون دينار عراقي 
مناقصة تجهيز كرين حمولة )30 طن( 

عدد/2 )9028/21/09(  2

بدل التقدير مساحته موقعه رقمه اسم 
العقار ت

1,750,000
مليون وسبعمائة 
وخمسون  الف 

دينار
11,4م الرشادية/ 

الكوفة

2 جزء 
من 

تسلسل  
 2/22
رشادية 

وقف 
المرحوم 
صادق 
مغازة

2
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اعالن رقم )ط ـ 59( لسنة 2021
تعلن شركة مصافي الوسط عن اعالن المشروع) وفقا للوثيقة القياسية ( وكما مبين ادناه  :

 وبالرشوط  التالية : 
1 ـ يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقيض مراعاة ذلك عند التقديم

2 ـ  يلتزم مقدموا العطاء  بميلء القسم الثالث من الوثيقة القياسية  والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة )Word( ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة  املقدمة للعطاء مع الوثائق 
املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات  

3ـ  بامـكان  مقدمـي العطـاء الراغبـن يف رشاء العطاء باللغات بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسـردة البالغة 1500000 )مليون وخمسـمائة 
الف( 

4ـ   يتم بيع مواصفات املناقصة  بمبلغ 1500000)مليون وخمسمائة الف( دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل  ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف الرافدين(  الفرع الرئييس ورقم الحساب هو   90956 
اال  يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله 

5 ـ عىل الرشكات الراغبة يف املشـاركة )اجنبية , عربية , عراقية( تقديم كافة املستمسـكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )شـهادة تاسيس حديثة  ونافذة ومصدقة حسب االصول من السفارة او القنصلية 
او امللحقيـة التجاريـة العراقيـة يف بلد الرشكة ومن مسـجل الرشكات للرشكات العراقية ، بـراءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمـن الرقم الرضيبي ،املوقف املايل متمثل بحسـابات ختامية رابحة الخر 
سـنتن مالية وان يكون الحد االدنى لراس مال الرشكة )2000000( اثنان مليون دينار عراقي  وال يقل الحد االدنى لراس مال الرشكة املحدودة عن )1000000( مليون دينار وال يقل الحد االدنى لبقية الرشكات عن 

)500000( خمسمائة الف دينار  عراقي ـ الهوية التجارية النافذة ( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم يف حال عدم تقديمها سابقا
بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية :

ـ نسخة  واضحة من شهادة تاسيس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التاسيس مع نسخة مرجمة باللغة العربية لشهادة تاسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة
ـ نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات )مصادق اصوليا( 

6  ـيتم فتح العروض ) يف اليوم  الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل  الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة العارشة  من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت 
يف الفقرة )29( ادناه 

7ـ  يتـم تقديـم االسـعار بعملة الدوالرـ  يوروـ  دينار عراقـي )DDP  + بوليصة تامن لصالح رشكتنا/ واصل بغداد /مخازن مصفى الدورة وتكون االسـعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول 
اوطا االسعار

8 ـ يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض  مع تثبيت االسـم الكامل وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف اسـتعالمات رشكتنا 
تقبل العروض التي ترسل  مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكروني 

9 ـ يجب تحديد فرة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ  نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120( يوما 
10 ـ ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 

11 ـ  يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املسـاهمن يف الرشكة وحسـب التعليمات وترفق مع العروض عىل شـكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة( نسـخة اصلية صادرة من احد 
املصـارف العراقيـة )املرفقة يف صفحة رقم 5(  من الوثائق القياسـية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياسـية وتطلق هذه التأمينـات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل 
العروض التي لم ترفق بها التأمينات  االولية ، ترفض التامينات االولية الواردة  )يف صفحة رقم 5 ( من الوثيقة القياسية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما  وتهمل العطاءات اذا كانت 

التامينات عىل شكل سويفت 
12 ـ تحديد فرة التنفيذ بااليام واليجوز تثبيت عبارة ) من ـ اىل ( 

13 ـ تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ العقد  يف حالة عدم تجهيز املواد بفرة التجهيز املثبتة يف العقد 
14ـ  تقدم التأمينات النهائية عىل شـكل خطاب ضمان حسـن تنفيذ ) حرصا(  للعقد بنسـبة ) 5% ( خمسـة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة يف الفقرة 
رقـم 9 خـالل مـدة ال تتجـاوز )14( يوما ويف حالة التأخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلن  وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقـد او تمديده عند تمديد فرة التجهيز او لحن انتهاء فرة الضمان يف حالة وجود 

)فرة ضمان( تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم املواد  كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا 
15 ـ الشـحن للمواد دفعة واحدة )يتم حجز نسـبة )10%( من قيمة العقد الكلية )للمبالغ املتحققة( ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم 

ارسالها اىل الهيئة املذكورة ( 
الشـحن للمواد عىل شـكل دفعات يتم حجز نسـبة )2,7%( من كل دفعة ) للمبالغ املتحققة ( لكون تسـديد املستحقات عىل شـكل دفعات ويتم حجز نسبة 10% من قيمة الدفعة االخرية ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب 

براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة 
16 ـ تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع 

17 ـ  يتم استقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة  من الرشكات العراقية  والرشكات املسجلة يف العراق  الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد 
18 ـ   االلتزام بتقديم شـهادة املنشـأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمن بأسـم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السـفارة يف الخارج سـواء كان ) بلد املنشـا او بلد 

املجهز ام يف بلد الشحن( 
19 ـ ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة  او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه

20 ـ منشا املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناىشء املطلوبة وثابت  )لن يتغري الي سبب كان ( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول
21 ـ يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل ) الدولة / املدينة / الشـارع / البناية  العنوان الربيدي والهاتف( واسـم املدير العام للرشكة او من يخولهم يف العروض واملراسـالت وبشـكل واضح ورسـمي وبخالفه   يهمل 

العرض 
22 ـ   تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشأ )نسخة اصلية ( 

وحسب التعليمات لطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة ( 
23 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها ) 150 دوالر ( 

24 ـ تطبيق القوانن والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 
بان املستحقات املالية ترتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر

25ـ   يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشـاركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسـالة وقبل مدة مناسـبة من تاريخ الغلق وسـتقوم رشكتنا بتحديد تاريخ 
انعقاد  املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشركن يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم 2021/11/16

26 ـ ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد او لرشوط االعتماد ) يف حال عدم قبول الطرف االول للخالفات يف مستندات الشحن( 
27 ـ تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2021/11/24 

28 ـ كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت
29 ـ   استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن  20%  من الكلفة التخمينية املخصصة الغراض االحالة 

30 ـ للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )  1450 ( دينار عراقي لكل دوالر امريكي
31 ـ سيتم استقطاع )1000دينار( الف دينارعراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال 

مالحظة : يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكروني 
WWW.oil.gov.iq

www.mrc.oil.gov.iq

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة النجف
العدد : 644/ب2018/3

التاريخ 2021/8/26
اعالن

بناءا عـىل القرار الصـادر من هذه 
املحكمة بازالة شيوع العقار املرقم 
)3/21101 حـي النـرص يف النجف  
املحكمـة عـن  تعلـن هـذه  عليـه 
بيع العقـار املذكور اعـاله واملبينه 
اوصافه وقيمته املقدرة ادناه فعىل 
الراغبـن بالـرشاء مراجعـة هـذه 
املحكمة  خـالل )ثالثون(  يوما من 
اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا 
معـه التامينـات القانونيـة البالغة 
10% مـن القيمـة املقـدرة بموجب 
صك مصدق المر هذه املحكمة بداء 
الكوفة  وصادر من مرصف الرافدين 
رقم )7( يف النجف  وستجري املزايدة 
واالحالـة يف السـاعة الثانيـة عرش 
ظهرا مـن اليوم االخـري من االعالن 
يف قاعـة املحكمـة  وعـىل املشـري 
جلب هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية .
القايض االول

عامر حسن حمزة
االوصاف : العقار املرقم 3/21101 
حـي النـرص يف النجـف عبـارة عن 
اىل  مفـرز  عقـار  اي  ودار  عرصـة 
جزئن بصورة غري رسمية وهي دار 
وعرصـة الدار تتكون من اسـتقبال 
ومطبـخ وممر خارجـي وصحيات 
ومجموعتـن  وصالـة  خارجيـة 
صحية وغرفة نوم واحدة يف الطابق 
االريض امـا الطابـق العلوي يتكون 
من صالة وسـطية وثالث غرف نوم 
مبلط بالكايش مسقف بالكونكريت 
يحتوي عىل سقوف ثانوية والجدران 
ومغلفـة  واملطبـخ  الصحيـات  يف 
بالسـرياميك واملرمـر باالضافـة اىل 
الهـزارة يف كافـة محتويـات الـدار 
مجهز باملاء والكهرباء درجة عمران 
الدار جيدة مشـغول من قبل املدعى 
عليه سـعد سـالم عبد الحسن وهو 
يرغـب بالبقاء يف العقـار بعد البيع 
بصفة مستاجر  بعد البيع املساحة 
االجماليـة للعقـار 220 مـر مربع 
مسـاحة كل جـزء 110 مـر مربع 
وان القيمـة املقـدرة للعقـار مبلغ 
مائـة    )148,400,000  ( مقـداره 
وثمانية واربعون مليون واربعمائة 

الف دينار ال غريها 

ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجف 
االتحادية

يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 
النجف

العدد : حجة فقدان 3665
التاريخ :2021/10/31

اعالن
اىل / املدعو /انور عايد حسن  

قـدم طالـب حجـة الفقـدان عايد 
حسن جاسم طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اسـتصدار فقـدان بحقك 
كونـك مفقـود  وملجهوليـة محـل 
اقامتـك قـررت املحكمـة تبليغك يف 
الصحـف املحليـة فعليـك الحضور 
امامها خـالل عرشة ايام من تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه سـيتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

القادسية االتحادية
محكمة بداءة الشامية
العدد :649/ب/2021

التاريخ : 2021/10/27
اعالن

اىل املدعـى عليـه   )عـيل عبـد 
الحسـن مهداوي( / مجهول 

محل اقامته حاليا
اقـام املدعـي )هنـاء جـورج 
حبيب( الدعوى املرقمة  649/

ب/2021 لدى هـذه املحكمة 
يطالبك فيها بتعويض مقداره 
سـتة مالين دينار  وملجهولية 
رشح  حسـب  اقامتـك  محـل 
القائـم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة 
بصحيفتـن  تبليغـك  قـرر 
بموعـد  يوميتـن  محليتـن 
املرافعـة يـوم 2021/11/10 
الساعة التاسعة ويف حالة عدم 
حضـورك او مـن ينـوب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

عدنان مايح بدر
ـــــــــــــــــــــــــ

فقدان وثيقة مدرسية
الوثيقة املدرسـية  فقدت مني 
يف   17911200 املرقمـة 
الصـادرة   2021/10/27
االهليـة  اوروك  مدرسـة  مـن 
االبتدائيـة املعنونـة اىل ثانوية 
اوروك االهليـة للبنن باسـم / 
يوسـف مازن عبد الـرزاق من 
يعثـر عليهـا تسـليمها لجهة 

االصدار
ـــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشـخصية يف 

كربالء املقدسة 
 العدد 185/ش/2021
التاريخ 2021/10/12

اىل / املدعى عليـه )عالء عبود 
نجم ( 

اصدرت هـذه املحكمة قرارها 
يف    2021/ 185/ش  املرقـم 
يقـيض  والـذي   2021/9/19
بالتفريق القضائي بن املدعية 
افراح كاظم جاسم وبن املدعى 
عليه عـالء عبود نجـم للهجر 
وملجهولية محل اقامتك حسب 
اشعار القائم بالتبليغ لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بالصحف املحلية 
فلك حـق االعـراض والتمييز 
ضمن املدة القانونية وبعكسه 
سوف يكتسـب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول
القايض

محمد عادل عبد الكريم
د. عائد جابر عمران

وكيل املدير العام

القاضي قاسم العبودي يف حوار أدبي وثقايف بعيدا عن هموم املتاعب ..

احلــب أسمـى مشـاعـر االنسـانيــة وقــد شغــل الـدنيــا والشعـــراء عىل مـر العصـور

 أجرى الحوار / عزيز الخيكاني 

*يف البداية أرحب بكم سـيادة القايض الشـاعر 
ـُسعد وينتفع  القارئ بهذا الحوار.. وأتمنى أن ن

فهل من كلمة بداية؟
شـكرا جزيـال لكم وأتمنـى من كل قلبـي النمو 
والتطـور لإلعـالم العراقـي والثقافـة العراقية 
وبالتأكيـد فـان اإلعـالم هـو املـرآة الحقيقيـة 
التـي تعمل عـىل نقـل الواقـع األدبـي والثقايف 
واالجتماعـي واالقتصـادي اىل املجتمـع ونحـن 
هنـا البد أن نشـيد بالـروح العالية التـي يتمتع 
بهـا اإلعالمي والصحفي واملثقـف العراقي رغم 

الظروف والصعوبات التي يمر بها .
* هل شـعرت يف يوم من األيام أن هناك تعارضاً 
بن ماتمارسونه من عمل  يف الجوانب السياسية 

والحقوقية وبن كونك باحث أو شاعر .
  ابداً لم يكن هناك يوماً ما اي تعارض بن عميل 
كحقوقي او باحث  وبن اهتماماتي الشـعرية، 
عىل العكس تماماً ، الخربة القانونية التي أتمتع 
بها تجعلني أكثر إتزانا وواقعية ،ومن خالل عميل 
استطعت أن أوظف  خربتي القانونية واإلعالمية 
وحتى األدبية يف خدمة املؤسسات واالماكن التي 
عملت فيها ، وكانت لهـا األثر الكبري يف معالجة 
الكثري من املشـاكل وإيجـاد الحلـول القانونية 
الرصينـة وتحديداً املشـاركة يف ترشيع القوانن 
عندمـا كنت نائبـا لللجنة القانونيـة يف مجلس 
النـواب فضـال عن عميل يف وقت  سـابق كعضو 
االنتخابـات  مفوضيـة  يف  املفوضـن  مجلـس 
السيما وضع األنظمة التي سهلت تطبيق قانون 
االنتخابات يف حينها ومعالجة املشـاكل  وغريها 

من اإلجراءات التي تتعلق بعمل املفوضية وكنت 
دائمـاً مسـانداً لزمالئـي يف املجلـس مـن خالل 
املشورة والرأي وال أدخر وسعا يف سبيل مواجهة 

كل التحديات والصعوبات التي تواجه عملنا .
*   أيـن وصـل اإلنسـان يف حلمك بعـد قصيدتك 
حلمـان جنوبيـان، هـل تحقـق مـا كان يصبو 

إليه؟
كل مـا أملكـه ما انا سـاع  خلفه كمـا ذكرت يف 
احدى قصائدي، وأعتقد أن هدف الشعر اذا كان 
لـه ثمة هـدف وغاية هـو البحث عن االنسـان 
، وقد بلغـت رحلة البحث هذه ذروتها يف شـعر 
املتصوفـة ، حيث تتحد األديـان واألفكار وحتى 
الخيـال وجهة واحـدة ، والزلُت يف رحلة البحث ، 
ولعيل يف بداية طريقـي وبحاجة اىل من يقودني 
دائمـاً ويدلنـي، والبـد يل مـن مثال أتطلـع إليه 

وأسعى خلفه .
 * هل تؤمن بقانونية الشعر ؟

هنـاك معايري قياسـية لـكل عمـل إبداعي فني 
وهنا ال أقصد املعايري التقليدية للشعر ) الوزن ، 
التفعيلة ( ، وانما ما يميز الشـعر عن غريه من 
الفنـون ، وال أعتقد أن أحدا يسـتطيع ان يعرِف 
الشـعر كي يسـتخلص تلـك املعايـري ) لو كنت 
أعرفـه لكتبتـه واسـرحت }محمـود درويش{

عندما ُسئل عن الشعر ( .
ولكـن ما يمكـن االتفـاق عليه- يف رأيـي - هو 
الذائقة الشـعرية التي بامكانهـا ان تميزه عن 
غـريه، وبالتـايل هنـاك قانون للشـعر قد يكون 
متطـورا كسـائر القوانـن التي تحكـم جوانب 
الحيـاة االخرى.ويف كل االحـوال أن ذلك القانون 

ليس مدونا يمكن اإلجماع عليه والركون له .

هنـاك الكثري ممـن كتب يف نقد الشـعر، وحاول 
ايجاد مثل هذه القواعد القياسـية، وعىل الرغم 
مـن جمالية التحليل والقـدرة العالية عىل تذوق 

الشعر خاصة من قبل املتقدمن من النقاد.
ومـن أجمـل ما قـرأت يف هذا الخصـوص كتاب 
)عيار الشـعر ( البن طباطبـا العلوي، وهو عىل 
صغـر حجمـه أجمـل ماُكتـَب يف هـذا الجانب ، 
وكذلك ) طـوق الحمامة ( البن حـزم االندليس. 
فضـال عما كتبـه املتأخرون واملعـارصون وهو 
أكثـر بكثري ممـا كتبـه املتقدمون مـن العلماء 
والكتـاب والنقـاد، واقصـد هنا صعوبـة ايجاد 
املعايري القياسـية التي ال يمكن أن يحلها رأي أو 
جيـل واحد، وقد أصبحت أكثر تعقيدا بمناسـبة 
التأثـري والتأثر بأدب الشـعوب االخـرى وهو ما 
يعرف بـاألدب املقـارن، وترجمة كـم هائل من 
النصـوص األجنبيـة إىل العربيـة ، ولكـن ظلت 
الذائقة ) رغم بسـاطة املفردة والتعبري أسـاس 
رجم  ـُ التمييز بن الشعر وغريه (، فلو قرأت ما ت

للشاعر الفرنيس جاك بريفريا
الكل يموت

امللك والحمار وانا
امللك من الضجر

والحمار من التعب
وانا من الحب

هـذا النـص املرجم يخلو مـن الـوزن والقافية 
وأية موسـيقى خارجية، ولكـن  ال يمكنك إال أن 
تصفه بالشـعر ، لكـن هناك ظاهـرة قد تكون 
من الثوابت التي يمكن التسـليم بها أشـار إليها 
املرحوم الدكتور عناد غزوان ،وال أذكر اين قرأت 

رأيه هذا:

)) أن كل جديـد يف الشـعر او غـريه من صنوف 
األدب ، رسعـان ما يصبح قديما وكل قديم يعود 

ليصبح جديدا وهكذا دواليك ((
•·  ايـن تجـد برشى الفـرح يف قصيدتـك )دورة 

الحزن( حن قلت:
  الشعب نادى ياحسن ولم يجب

 كثر الصياح وال قلوب تسمع
هل تصمت الرياح

وتهدأ الروح
فاقول للطواحن

تعب الهوى يف راحتيك فناما
فاستبديل حزن الطفوف سالما

  ال أضيف جديدا اذا ما قلت نحن شـعب مطبوع 
باألحـزان ، يسـكننا الحـزن منذ مئات السـنن 
دومـا  وكان   )) للبرشيـة  اجرحنـاه  ))نحـن 
موشـحا بالسـواد وظل الحـزن يف تاريخنا أكثر 

املشاعر صدقا :

)) اعطني القدرة حتى ابتسم
عندما ينغرس الخنجر يف صدر املرح ((

الشاعر امل دنقل
ولعـل لراجيديا )) ملحمة الطف (( أكرب األثر يف 

تعميق هذا االحساس :  
مامر يف عمر الزمان محرم.

اال وقلبي يف أساه محطم
دمع يفيض الحزن يف شطآنه
ونشيج روح يف مواجعها فم

ولكـن حتى هـذا الحزن الذي يسـتهدف تطهري 
الروح والسـمو بها هو طريق اإلنسان لتحقيق 

السعادة .
 * أيـن تجد نفسـك أكثـر ..يف قصيـدة النثر أم 

قصيدة التفعيلة ؟
ـُشـبع  أجد نفيس حيث تسـتطيع القصيدة ان ت
غريزتـي للعاطفة والحـب ، ولكنني هذه األيام 
أقرب للغنائية وال أدري غدا أين أكون . والبد من 
االعراف بان القصيـدة النثرية اليوم أكثر اغراًء 
للشـاعر ملا تمنحـه من فضـاءات تعبريية، كما 
تمنـح موسـيقاها الداخلية وعيـا اضافيا ُيبعد 

املعاني عن االبتذال واملجانية.  
  * ملـاذا أهديت قصيدتك هديـر األمواج للروائي 
املنتحـر) يوكيمـو مشـيما(  الرافـض لتسـلط 

القوى الغربية عىل اليابان؟
الشاعر املذكور هو شـاعر ياباني وكاتب قصة 
وعنـوان قصيدتـي هي مقتبسـة مـن قصته ) 
هديـر االمواج ( انتحر هذا الشـاعر عىل طريقة 
السـاموراي إحتجاجـا عىل التدخـل االجنبي يف 

بالده .
جميل ان يموت االنسـان يف سـبيل مايؤمن به  ، 

كان عنوانا للفـداء والتضحية واالعتزاز بالوطن 
، كنت احاكي مأساة بالده ، من خالل القصيدة 
، وكنـت اشـكو له ضعفـي ،  معتـذرا بالصرب ، 
فتحيـة له ولـكل الذين ُيضيئـون طريق الحرية 

بأعز ما يملكون  
 * ماذا تقول يف الهوى بعد أن قلت :

تعجب فالهوى عجُب
وحسنك فيه محتجُب

اقربه ويتبعد
وابعد عنه.. يقرب

الحب أسمى مشـاعر االنسانية وقد شغل الدنيا 
والشـعراء عـىل مـر العصـور حتى الناسـكن 
منهم ، يف ذروة الوجد والشـوق يطرقون املعاني 
الرومانسية الشـفافة يف مخاطبتهم ملعشوقهم 

وسعيهم الدائم للفناء يف ذات املعشوق .
يانسيم الريح قويل للرشا
لم يزدني الورد اال عطشا

يل حبيب حبه وسط الحشا
ان يشأ يميش عىل خدي مشا   

) الحالج (  
*سـيادة القايض الشاعر واألديب ، شكرا جزيال 
لهذا اللقاء وأتمنى أن نسـمع ونقـرأ الكثري من 
ابداعـك الثقايف واألدبي مسـتقبال وأكيـد بالدنا 
بحاجـة لنفحـات رائعـة وجميلـة مـن أدبائنا 
ومثقفينـا ليسـتمر االبـداع الثقـايف مهمـا أراد 

االخرون ان يوقفوه .
شـكرا جزيـال لكم وان شـاء الله سأسـتمر ألن 
الشـعر واألدب يسري يف عروقي ولن أتوقف طاملا 
حييـت ، أشـكركم مرة اخـرى وأتمنـى لإلعالم 

العراقي والصحافة اإلبداع والتطور.

ـــدي ـــائ ـــص ق ــــــــدى  اح يف  ــــــــرت  ذك ـــــا  ك ـــه  ـــف ـــل خ ســـــــاع  أنـــــــا  ـــــا  م ـــــو  ه أمــــلــــكــــه  ـــــا  م ـــــل  ك
ــادة ــع ــس ـــو طـــريـــق اإلنـــســـان لــتــحــقــيــق ال ـــا ه ــر الـــــروح والــســمــو هب ــه ــط ــدف ت ــه ــت ــس احلـــــزن الـــــذي ي
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االنيق يكرم ضيافة نفط البصرة بثالثية

.. ونوروز يرضب سامراء بثالثية الديوانية ينتزع تعادلاً قاتالاً
             المستقبل العراقي/ متابعة

تغلصب الطلبصة عصى نفصط البصرة، بنتيجة 
)3-2(، األحصد، يف املبصاراة التصي أقيمصت عى 
ملعب الشعب الدويل لحساب الجولة السابعة 

من الدوري العراقي املمتاز.
وافتتح نفصط البرة النتيجصة بالدقيقة 19 
عصر بابصا موىس، بعصد أن تلقصى عرضية من 
حسصام مالصك ليسصجل املحصرف النيجصري 

الهدف األول.
لكصن فريصق الطلبة عصاد رسيعا حني سصجل 
مرتصى هدف التعادل، بعصد تمرير جيدة من 

زياد أحمد يف الدقيقة 22.
وواصل الطلبة ضغطه وسصجل الهدف الثاني 

يف الدقيقة 26 عر مهاجمه زياد أحمد.
وقبصل نهايصة الشصوط األول أضصاف املحرف 
الغانصي بافصور الهصدف الثالصث للطلبصة بعد 

تمريرة بينية من زياد أحمد.
ويف الشصوط الثانصي ردت العارضصة رأسصية 
بافصور، كما حصاول نفط البصرة عر العبه 

أحمد فرحان.
وسصجل نفط البرة الهدف الثاني بالدقيقة 
أحمصد  ركلصة جصزاء سصددها  )90+6( مصن 

فرحان.
وبهذه النتيجة تساوى الطلبة ونفط البرة 
يف الرصيصد بص13 نقطة، لكن فصارق األهداف 

يضع نفط البرة خامسا والطلبة سادسا.
من جانب آخر خطصف الديوانية تعادال قاتال 
مصن ضيفصه زاخصو )2-2(، لحسصاب الجولة 

السابعة من الدوري العراقي املمتاز، األحد.
وأضاع الفريقان عددا وافرا من الفرص، حتى 
جصاءت الدقيقة األخصرة من الشصوط األول، 
ليتمكن العب الديوانية، سصيف الدين ظاهر، 

من تسجيل هدف التقدم لفريقه.
وضغصط زاخصو من أجصل التعديل يف الشصوط 
الثانصي، ونجح يف الدقيقة 57 يف زيارة شصباك 

الديوانية، عر العبه محمد جواد.
 وكانصت الدقائق األخرة مثصرة للغاية، ففي 

الدقيقة 84 تمكن محرف زاخو، الكامروني 
فرانك سصيدرك، من تسصجيل الهصدف الثاني، 
لكصن الديوانيصة انتفض بقصوة وأدرك التعادل 

)2-2( يف الدقيقة 94.
ورفصع زاخو رصيده بذلصك إىل النقطة الص11، 
يف املركز السصابع، كما رفع الديوانية رصيده 

للنقطة الرابعة، يف املركز الثامن عرش.
توهج رستم

ويف مبصاراة أخصرى، تمكن نوروز مصن الفوز 
عى سصامراء )3-1(، مساء اليوم، عى ملعب 

أمانة بغداد.
وسجل نوروز هدف التقدم عر العبه املتألق، 

أسو رستم، يف الدقيقة 23.
وواصصل العبو املصدرب ويل الكريصم ضغطهم، 
ليسصجلوا الهصدف الثاني عن طريصق هاواري 

أنور، يف الدقيقة 38.
ويف بداية الشصوط الثاني، تمكن أسصو رستم 

مصن تعزيصز النتيجة بهدف ثالصث، يف الدقيقة 
.55

وقلصص سصامراء الفصارق بواسصطة يوسصف 
عاشور، يف الدقيقة 78.

ورفع نوروز رصيده بذلك إىل النقطة السابعة، 
يف املركصز الثالصث عصرش، بينمصا بقصي رصيد 

سامراء نقطة وحيدة، يف املركز األخر.
تعادل سلبي

وخيم التعادل السلبي عى مواجهة الكهرباء 
وأربيل، يف ملعب التاجي.

وكانت أخطر فرص أربيل عن طريق شصركو 
كريصم، فيمصا أهدر محمصد إبراهيصم محاولة 

للكهرباء.
ورفع الكهرباء رصيده إىل النقطة التاسصعة، 
يف املركز التاسصع، كما رفصع أربيل رصيده إىل 

النقطة السابعة، يف املركز الثاني عرش.

مريان جيتاز الختبار 
التحكيمي اآلسيوي للشطرنج

باريس يفقد الثقة
يف راموس

              المستقبل العراقي/ متابعة

اجتاز الحكم مران أسصعد إسصماعيل توفيق االختبار االسيوي يف ورشة 
العمل التابعة لالتحاد القاري للشطرنج، الخاصة بتحكيم البطوالت عر 
االون الين، مكنته من ان يكون من أوائل الحكام العراقيني الذين أصبحت 
لهم سصمة دخول يف قيادة املسابقات الدولية. وقال سعد محسن الكناني 
مدير ادارة اتحاد الشطرنج:ان الدورة استمرت اربعة ايام بمشاركة عدد 
واسصع من حكام القارة الصفراء وأدارها رئيس لجنة الحكام يف االتحاد 
اآلسيوي للشطرنج مهدي عبد الرحيم ومساعدة كل من مهرداد بهلوي و 
كاستو اباندو.واضاف: ان هذا االنجاز يضاف اىل االنجازات التي يحققها 
اتحاد الشصطرنج ليس فقط عى صعيد املنتخبات والفرق وانما يف مجال 
التحكيم، مبينا بانه سصيفتح الباب امصام بقية زمالئه للتواصل واملتابعة 
لغرض الحصول عى الشصارة الدولية السيما ان هناك الكثر من الحكام 
الشباب ارشفوا عى قيادة بطوالت دولية اقيمت يف العراق خالل السنوات 
املاضية.واشصار الكناني اىل ان رياضة الشطرنج تحتاج اىل الركيز يف كل 
خطصوة يقوم بها الالعب وتسصاعد أيضا عى تنمية املهارة. مع تنشصيط 
عملية التفكر وتشصجيع الشصخص عى حل املشصكالت والتعامل معها، 
منوها بان اغلب مماريس هذه الرياضة والعاملني عليها هم متميزون يف 
عملهم الخارجي، يذكر ان الحكم الشصاب مران أسعد صاحب 22 ربيعاً 

يعد من أصغر حكام العراق وهو يملك شهادة بكالوريوس محاسبة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

فقد مسؤولو باريس سان جرمان ثقتهم يف قدرة سرجيو راموس، 
مدافع الفريق، عى استعادة مستواه مجددا.

 وقالصت صحيفة ليكيصب يف تقرير لها إن باريس سصان جرمان بات 
أقصل تفاؤالً بشصأن عودة راموس من اإلصابة، حيصث لم يلعب املدافع 
اإلسصباني املخصرم أي مبصاراة منصذ انضمامه لصفصوف الفريق يف 

صفقة انتقال مجانية من ريال مدريد.
 ويغيب راموس بسبب إصابة يف عضلة الساق، أدت إىل تأجيل ظهوره 

األول باستمرار.
 وأضافت الصحيفة »عى الرغم من أن النادي قد أعرب يف البداية عن 
تفاؤله بشصأن عودة راموس املحتملة إىل أعى مستوياته عند التوقيع 

معه، إال أنه حدد أيًضا العديد من املشكالت يف الركبة والساق«.
 وأشارت أيضا إىل أنه مع تطور التقارير الطبية بشأن راموس أسبوًعا 
بعد أسصبوع، وبقاء الالعب خارج الحسصابات، يبدو أن باريس سصان 

جرمان فقد الثقة فيما يتعلق بعودة الالعب اإلسباني إىل املالعب.
 ولفتصت إىل أن تريحات ليوناردو املدير الريايض للنادي عقب الفوز 
عى ليل 2-1 يوم الجمعة املايض بشأن معرفة ناديه بكل يشء يخص 
املدافع اإلسباني، تبدو متناقضة تماما مع الوضع الحايل الذي يعيشه 

راموس.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

Extension Announcement for Tender No: 015-PC-21-EBS
Provision of Well Completion Tools for EBS Oilfield

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Well Completion Tools for EBS Oilfield
Tender No.: 015-PC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to carry out the Project 
Provision of Well Completion Tools for EBS Oilfield. The country of origin must be Western Europe, America, Canada or 
Japan.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Miss 
baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately on or 
before the tender submission deadline 04:00 PM 7th Nov 2021 based on the ITB Documents , and the first extension to 
04:00 PM 21st Nov 2021 based on the clarification and extension announcement..
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Miss Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com &cp@ebspetroleum.com 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Extension Announcement for Tender No: 016-PC-21-EBS
Provision of Casing for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Casing for EBS Oilfield 
Tender No.: 016-PC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to carry out the Project 
Provision of Casing for EBS Oilfield. The country of origin of Casing must be Western Europe, USA, Canada, Japan and 
any company which obtained exemption from the origin restriction by Ministry of Oil.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Miss 
baoxiaofang@ebspetroleum.com  & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately on or 
before the tender submission deadline 04:00 PM, 7th Nov 2021 based on the ITB documents. and first extended to 04:00 
PM 21st Nov 2021 based on the clarification and extension announcement.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Miss Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com  .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Mud Logging Service For EBS Oilfield
Tender No.: 024-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One to Two Contractors who have enough experience and ability to carry out 
the Project Provision of Mud Logging Service For EBS Oilfield. 
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Miss 
baoxiaofang@ebspetroleum.com  & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately on or 
before the tender submission deadline 04:00 PM, 7th Nov 2021 based on the ITB documents and the first extension to 
04:00 PM 21st Nov 2021 based on the clarification and extension announcement.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Miss Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com  .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

طاقّية جحاجورج قرداحي.. حتية لك

جميل السلحوتماجد الخفاجي

تابع�ت من�ذ أي�ام مس�تغربا، الهجمة الرشس�ة التي ش�نها ح�كام الخليج، 
الالهثون واملتكالبون عىل التطبيع مع الصهاينة، بس�بب املوضوع الذي أثاره 
األس�تاذ )جورج قرداحي(، والذي ال يمكن أن يقف أي إنس�ان أمامه بالحياد، 
ألن�ه رصاع ص�ارخ ب�ن امل�وت والحياة والح�ق والباط�ل، ولو اخت�ار الرجل 
محاباة املجرمن، لتآكلت ش�عبيته الواسعة بن الجماهري العربية، لكنه بقي 
محافظ�اً ع�ىل رصيده الكبري بن تل�ك الجماهري التي ال عالق�ة لها بحكامها 
ألنه�ا األغلبية الس�احقة، لكنه�ا الصامتة ع�ىل مضض كعادة كاف�ة البلدان 
العربية، وقد ضاق الربملان اللبناني بعمالق كاألس�تاذ )جورج قرداحي(، الذي 
ال يرشفه أن يكون تحت قبته َمن يصفق لكل ما تمليه عليه دول الخليج، لكن 
أن يص�ل األم�ر إىل إبعاد س�فراء لبنان من هذه الدول، فه�و أمر عجيب. ذنب 
هذا الرجل إنه طاملا كان يميل للحق ويجاهر به، وهذه لألس�ف ليست صفات 
الغالبي�ة من اإلعالمين العرب، الذين يمض�ون يف طريقهم وهم يتجولون بن 
األفاعي، مح�ارصون باألُطر والقيود التي وضعها )أولياء النعم(، ملداراة )أكل 
عيشهم(، كي ال يشذوا عنها. أحد زمالئنا ال أتذكر أسمه لألسف الشديد، حاور 
الس�يد قرداحي محذرا إياه من دخول عالم السياس�ة، لكن الرجل ليس ككل 
السياسين خصوصا العرب منهم، قد دخل عالم السياسة نظيفا وخرج منها 
نظيفا. كل الذي قاله السيد قرداحي، من أن الحرب عىل اليمن )حرب عبثية(، 
وه�ل من مخت�ل يعتقد عكس ذل�ك إال أمراء الح�رب عىل هذا البل�د املنكوب؟ 
أم�راء حرب بدوافع مش�بوهة، أوقع�ت اليمن يف كارثة املجاع�ة التي يعانيها 
ثالثة أرباع شعبه. إنها حرب إبادة شنها هؤالء )العربان( ضد طائفة كبرية يف 
اليمن، وجدوا أنفسهم وحيدون وقد خذلهم “أبناء العم”، وهم يشهدون عرص 
إنقراض »القومية«، إزاء آلة عسكرية جهنمية، اشرتاها حكام الخليج إلرضاء 
وتملق الواليات املتحدة برتيليون دوالر! واحد باملائة من هذا املبلغ كفيل بإبعاد 
الج�وع عن ه�ذا البلد املظلوم. عرفنا الس�يد )جورج قرداحي( اإلنس�ان، عىل 
أنه ذو كاريزما، ناطٌق بلغة عربية س�ليمة، وبلهجة جزلة لبقة، محرتم متزن 
وموس�وعي، محبوٌب عن�د كافة املش�اهدين إبتداًء من برنامج )من س�ريبح 
امللي�ون(، لكنن�ا لم ندِر أن خل�ف هذا الوجه مبادئ غري قابلة للمس�اومة عىل 
الحق مهما تكالبت عليه الضغوط. لكننا ال ندري رس سطوة اإلمارات بالذات، 
ع�ىل إقحام نفس�ها كمؤجج�ة للرصاع�ات والح�روب، )بالتأكي�د إنها تؤمر 
فُتَنّف�ذ(! كالتدخ�ل يف ليبيا واليمن وحتى الصوم�ال وكل بؤر الرصاع العربية، 
منها ارتكابها ملذبحة الكلية العس�كرية الليبية يف 4 كانون الثاني عام 2020، 
فقتلت 26 طالبا أثناء التعداد املس�ائي بواس�طة صاروخ من طائرة مس�رية 
مملوك�ة لإلم�ارات، كانت )مرص( منطلقا لها! فأحالته�م إىل أكوام من اللحم 
البرشي املش�وي، أعمارهم ما بن 17 إىل 20 س�نة، لم يعلن أحد مس�ؤوليته، 
وقد )خرس�ت( كل وس�ائل اإلعالمية العمالق�ة عن التحقي�ق بالحادث، لكن 
البي بي يس، قامت مش�كورة بتحقيقها الخاص، فأماطت اللثام عن كل يشء 
بالتفصي�ل، والحادث�ة موجودة عىل اليوتيوب، عدا القصف اليومي ملا يس�مى 
)تحال�ف العار العرب�ي( عىل اليمن، لقد وقع�وا مرة أخرى بف�خ اليمن، دون 
اس�تفادتهم من دروس التاريخ من أن اليمن مستنقع ال يمكن الخالص منه، 
فالشخص اليمني ُولد مقاتال، عىل عكس معيشة الثراء و)البحبوحة( والرتف 

الذي يتصف به الفرد الخليجي.

تقول حكاية ش�عبّية أن والدة جحا س�ألته عن األسباب التي خزقت طاقّيته 
فأجابها: ألّنه يقول الحّق. فقالت له: قل الحّق وال تخش أحدا وأنا س�أحميك 
من اآلخرين! فعاد يس�ألها: هل أنت متأّكدة مّما تقولن؟ فأجابته باإليجاب، 
عنده�ا س�ألها: كيف حملِت وأب�ى متوّف منذ خمس س�نوات؟ فانهالت عىل 

رأسه رضبا بحذائها حّتى أدمته ومزّقت طاقّيته.
وبم�ا أّن ال�ّ�ء بال�ّ�ء يقاس، فإن الّس�ؤال ال�ذي يطرح نفس�ه هو: ما 
الجريم�ة التي ارتكبها قرداحي عندما وصف قب�ل تعيينه وزيرا يف الحكومة 
اللبنانّية بشهر الحرب عىل اليمن بأّنها “عبثّية” ودعا لوقفها؟ وهل تستدعي 
ه�ذا الّترصيح�ات ه�ذه الّضّجة وم�ا ترّتب عليه�ا من عقوب�ات اقتصادّية 
ودبلوماس�ّية عىل لبنان؟ وهل جورج قرداحي هو من يش�عل الحروب ومن 
يوقفها؟ وهل هذه الحرب الظاملة املستمرّة عىل اليمن منذ العام 2015 حرب 
عادلة؟ وهل ما يسّمى “بالّتحالف العربي اإلسالمّي” يشّن حربه عىل جماعة 
أنص�ار الل�ه يف اليمن دفاعا عن العرب واملس�لمن؟ وهل تدم�ري اليمن وقتل 
وترشيد شعبه يخدم األّمتن العربّية واإلسالمّية؟ وكيف صارت ارسائيل التي 
تحتّل األرايض العربّية حليفة تعقد معها تحالفات تجارّية وأمنّية وعسكرّية؟ 
وهل إرسائيل بتطبيع العالقات معها تدافع عن اإلسالم “الّسّنّي”؟ وملصلحة 
م�ن هذه الحرب اإلجرامّية عىل اليمن؟ وهل جماعة أنصار الله هم من بدأوا 
الح�رب؟ وهل أخط�أوا عندما يطالب�ون بوقف العدوان عىل بلدهم وس�حب 
الّق�وات الغازّية من أراضيهم؟ وهل الّش�يعة يف اليمن وغريها “كّفار”؟ وهل 
ه�م طارئون ع�ىل اليم�ن أم موجودون منذ ظه�ور املذهب الّش�يعي؟ وهل 
الحرب الّظاملة عىل اليمن بعيدة عن الحروب التي اشتعلت يف العراق وسوريا 
ولبن�ان وقطاع غزّة والجزائ�ر والّصومال وغريها، واإلجاب�ة الّصحيحة عىل 
هذه األس�ئلة وغريها تقودنا إىل الوقوف عىل أس�باب هذه الحرب، وملصلحة 

من مواصلتها؟
ومن يتابع ما يجري عىل الّس�احة العربّية ال يحتاج إىل كثري من الّذكاء ليجد 
أّن ه�ذه الحروب هي ح�روب بالوكالة لتطبيق امل�رشوع األمريكي “الرّشق 
األوسط الجديد” إلعادة تقسيم املنطقة إىل دويالت طائفّية متناحرة، ومن ثّم 
تصفية القضّية الفلس�طينّية لصالح املرشوع الّصهيونّي الّتوّس�عّي، لتكون 
الّس�يادة املطلقة إلرسائيل عىل املنطقة، الت�ي ال يتعدّى فيها دور العرب دور 

“الحّطابن والّسّقائن” حسب الّتعبري الّتوراتي.
وم�ا ح�رب الوكالة ع�ىل اليمن س�وى جان�ب من ه�ذا امل�رشوع األمريكّي 
الّصهيونّي؛ للّس�يطرة عىل مضيق باب املندب املدخل الجنوبي للبحر األحمر، 
لتأمن املالحة اإلرسائيلّية وتأمن حركة األس�اطيل العس�كرّية املعادية، وما 

تفعله اإلمارات يف جزيرة سوقطرة أكرب دليل عىل ذلك.
وما الحمل�ة املقصودة والّظاملة عىل ترصيح قرداح�ي العفوّي، وتحميله ما 
ال يحتمل إال اس�تمرار يف حصار لبنان وتدمري اقتصاده إلشعال حرب أهلّية، 
تمهيدا لحروب قادمة تس�تهدف حزب الله اللبناني، وس�ورّيا، وتندرج تحت 
تطبيق املرشوع األمريكي آنف الّذكر ”الرّشق األوسط الجديد”. وكنت أتمّنى 
ل�و أّن ق�ادة الخليج احتّجوا ع�ىل ترصيحات ترامب الّس�ابقة عندما وصف 
أنظمتهم بالهّش�ة التي س�تت�����هاوى خالل أسبوع لو رف����عت أمريكا 

الحماية عنها.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

شخصيات سياسية واعالمية : الفيحاء أظهرت ثقافة العراق

البرصة ختتتم معرض الكتاب.. وإشادة بتغطية »املستقبل العراقي« لفعالياته
البرصة / املستقبل العراقي 

انهت محافظ�ة البرصة مع�رض الكتاب الدويل 
الذي اس�تمر عىل أرضها ملّدة ع�رشة أيام، حيث 
حظي بحض�ور كبري وتضمن فعالي�ات ثقافية 
متنوعة. وقد ش�ارك مكتب صحيفة املس�تقبل 
العراقي يف املع�رض، فيما غّطى جميع فعاليات 

املع�رض م�ن لحظ�ة انط�الق وحّت�ى الحف�ل 
الختامي.

وأشاد الحضور بالتغطية االعالمية التي أجرتها 
املستقبل العراقي خالل االيام العرشة املاضية.

وقدم عدد من املثقفن والكتاب شكرهم اىل رئيس 
مؤسسة صحيفة املستقبل العراقي االستاذ عيل 
الدراج�ي. من جانبه�ا، قدم�ت الصحفية نهلة 

الحمداني ش�كراً لكل الحارضين والقائمن عىل 
ادارة املع�رض ال�دويل للكت�اب الذي�ن قدموا لها 
دعما عىل املش�اركة التي كانت يف ارض البرصة 
الفيحاء .وقالت الحمداني »أقول لكل من ساهم 
بنجاح هذا الحف�ل الثقايف األدبي البرصي: أقدم 
كل شكري واحرتامي.. انتم تستحقون اكرب من 
معن�ى االحرتام ».وتابعت »تنحن�ي األقالم امام 

ما كتبت�م حتى أصبحت ه�ذه الفعالية عراقية 
جنوبي�ة ام�ام كل املهتمن بالش�أن العراقي يف 
كل دول العال�م.. يا م�ن اظهرتهم ثقافة العراق 
من البرصة وس�تبقى الفيحاء بكم والدة للفكر 
اش�كاله«.وخلصت  بمختل�ف  واألدب�ي  الفن�ي 
بالق�ول »لكم مني تحية منذ دق�ت أجراس بدء 

فعاليات املعرض وحتى اطالق صافرة الختام«

ت�درس رشكة أب�ل طرًق�ا لتحوي�ل AirPods إىل جه�از صحي، بم�ا يف ذلك 
لتحس�ن الس�مع وقراءة درجة حرارة الجس�م ومراقبة املوقف، وذلك وفًقا 

للوثائق التي استعرضتها صحيفة وول سرتيت جورنال.
وتوض�ح الخطط أيًضا طم�وح الرشكة إلضافة مي�زات الصحة إىل األجهزة 
بخالف Apple Watch، حيث توجد معظم الوظائف الصحية للرشكة اليوم.

وذكرت صحيفة وول س�رتيت جورنال يف الش�هر املايض أن رشكة أبل تعمل 
أيًضا عىل تقنية تهدف إىل اس�تخدام أجهزة آيفون للمس�اعدة يف تش�خيص 
االكتئ�اب والتدهور املعريف. وقد تتضمن امليزات اس�تخدام س�ماعات األذن 
لقياس درجة حرارة مرتديها ومراقبة وضعهم وتحس�ن سمعهم. وتالحظ 
صحيف�ة وول س�رتيت جورنال أنه ليس من الواضح م�ا إذا كانت الوظيفة 
 .AirPods األخرية تختلف اختالًفا كبريًا عن ميزة تعزيز املحادثة املوجودة يف
ووفًق�ا لصحيفة وول س�رتيت جورنال، ف�إن هذه الوظائ�ف غري متوقعة 
بحل�ول الع�ام املقبل، وق�د ال يتم طرحه�ا أب�ًدا للمس�تهلكن، أو قد يتغري 
التوقيت. وبعبارة أخرى، يبدو أن الرشكة املصنعة لهواتف آيفون تستكشف 
هذه امليزات الصحية الجديدة فقط، وذلك بدالً من العمل بنشاط عىل دمجها 

مع املنتجات التي قد تصدر يف العام أو العامن املقبلن.
وتعد إضافة مثل هذه املستش�عرات أمرًا منطقًيا بالنسبة للرشكة. وقامت 
أب�ل بتس�ويق منتجاتها بش�كل متزايد بناًء ع�ىل قوة تطبيقاته�ا الصحية 
واللياق�ة البدنية. وذلك بالرغم من أنه حت�ى اآلن، تركز معظم هذا االهتمام 

.Apple Watch عىل
وأشارت تقارير يف الشهر املايض إىل أن الرشكة كانت تبحث يف إضافة أجهزة 
استش�عار مختلفة إىل الجهاز القابل لالرتداء، بما يف ذلك مراقبة ضغط الدم 

ودرجة الحرارة وجودة النوم وأكسجن الدم وسكر الدم.
ويع�د دمج امليزات الصحية يف املنتجات التجارية عمالً صعًبا. ويرجع ذلك يف 
الغالب إىل صعوبة تلبية املعايري التنظيمية الطبية العالية. وهذا يؤدي حتًما 

إىل التأخري.

سامعات أبل اجلديدة.. حتسن السمع 
وتقيس حرارتك!

 ضي�اع الهواتف الذكية قد ي�ؤدي إىل عديد املخاطر األمني�ة، نظرا ملا يحمله 
عادة من ملفات وبيانات ش�خصية، تصبح متاحة ألشخاص آخرين يف حال 

لم يتم اتخاذ إجراءات مسبقة احتياطية تمنع ذلك.
وينص�ح الخب�ري يف مج�ال األم�ن اإللكرتون�ي يف مخرب كاسبريس�كي ألمن 
تكنولوجيا االتصاالت، دميرتي غالوف، مستخدمي الهواتف الذكية برضورة 
اتخاذ تدابري مس�بقا، لتجنب عواقب غري س�ارة قد تنتج عن ضياع الهاتف 

الذكي.
وم�ن أهم هذه التداب�ري التأكد من أن الجهاز مقفل بش�كل جيد عن طريق 

رمز الغلق، وكذلك التأكد من إمكانية تدمري البيانات عن ُبعد.
وأوض�ح الخب�ري يف مجال األم�ن اإلكرتون�ي أن »فق�دان الهات�ف الذكي أو 
رسقت�ه يحمل العديد م�ن املخاطر األمنية يف حال كان من الس�هل الوصول 
إىل املعطيات والبيانات الش�خصية املتعلقة مثال بتطبيق الخدمات املرصفية 

عرب االنرتنت.
وأش�ار الخبري إىل أن الش�خص املحتال والذي باتت بيده معطيات شخصية 
مهم�ة يمكن�ه أن يهدد املهاج�م بحذفها أو ع�ىل العكس من ذل�ك، التهديد 
بنرشه�ا واملطالبة بفدية، مضيفا أن هذه ليس�ت كل الس�يناريوهات التي 

يمكن أن تحدث.
رئيس قس�م تطوير ش�بكة »بيالين« لالتصاالت، أليكيس فرييش�اغن، قال 
ب�دوره إن »ما تعتربه أنت بنفس�ك معلومات ال قيمة لها عىل هاتفك يمكن 
أن يس�تخدمها يف الواق�ع املحتالون ضدك أو ضد األش�خاص الذين تتواصل 

معهم«.
واش�ار إىل أن الهوات�ف الذكية باتت تحت�وي عىل بيان�ات ومعلومات قيمة 
وحساس�ة مث�ل س�جل املكامل�ات، واملراس�الت يف الش�بكات االجتماعي�ة، 
وتطبيقات الربيد اإللكرتوني، والصور والفيديو، وبيانات البطاقة املرصفية، 

وتطبيقات وأنظمة الدفع البنكية.

خطوات جتعلك بمأمن يف حال رسقة 
أو ضياع هاتفك

سيلفي يقتل طالبة جامعية »متميزة« بكلية الطب يف كربالء
 لقي�ت طالبة جامعية حتفها اثر س�قوطها 
الثال�ث يف جامع�ة }العمي�د{  م�ن الطاب�ق 
األهلي�ة يف محافظة كرب�الء. وقالت مصادر 
ان الطالب�ة لقيت مرصعها لقيامها بالتقاط 
صورة }س�يلفي{ بجهازها املحمول. وبينت 
ان »الطالب�ة، وه�ي يف كلي�ة الط�ب، فارقت 
الحي�اة بعد وصوله�ا اىل املستش�فى. ونعت 
الجامعة يف بيان »بألٍم وحزن شديدين إحدى 
املقب�والت  الخلوق�ات  املتمي�زات  طالباته�ا 
ضمن قناة املنحة املجاني�ة يف املرحلة الثالثة 
بكلية الطب التي توفيت صباح هذا اليوم إثر 
حادٍث مؤس�ف، كما ونتقّدم لعائلتها وذويها 
واس�اتذتها بتعازينا القلبية الخالصة، داعن 
الب�اري عّز وجلَّ أن يتغّمدها بواس�ع رحمته 

وإنا لله وإنا إليه راجعون«.

 يؤدي داء الس�كري إىل العديد م�ن املضاعفات، من 
بينها الحكة. وبحسب ما ورد يف تقرير نرشه موقع 
Boldsky، أك�دت نتائ�ج دراس�ة علمي�ة أن ح�وايل 
30-70% م�ن م�رىض الس�كر، س�واء الن�وع األول 
أو الثان�ي، يمك�ن أن يصاب�وا بمضاعف�ات م�رض 
الس�كري الجلدي�ة أو املرتبطة بالجل�د يف مرحلة ما 

من حياتهم.
وتشري الدراس�ات إىل أن الحكة تحدث بشكل رئييس 
ل�دى م�رىض الس�كري، الذي�ن يعانون م�ن اعتالل 
األعصاب السكري أو مشاكل الجلد الجافة. ويمكن 
أن يرتبط مرض الس�كري بالحكة بعدة طرق وربما 
يؤثر ع�ىل مناطق مثل اليدي�ن والقدمن والكاحلن 

والذراعن والظهر وفروة الرأس والجذع.
أسباب الحكة: تشمل بعض أسباب الحكة يف مرض 

السكري ما ييل:
جلدي�ة  حال�ة  إنه�ا  الليبويدي�ة:  النكروب�ات   .1
مزمن�ة ن�ادرة توج�د بكث�رة ل�دى مرىض الس�كر. 
 Necrobiosis« »يصيب »نكروبيوس�يس ليبودي�كا
Lipoidica« أق�ل من 1% من مرىض الس�كري وهو 
أكثر انتش�اًرا لدى النس�اء مقارنة بالرجال. تحدث 
الحالة غالًبا يف املراحل املتأخرة من مرض السكري، 

مثل العقد الثالث من عمر املصابن بالنوع 1 أو العقد 
الرابع ملرىض الن�وع 2. تتمثل النكروبات الليبويدية 
بش�كل رئييس يف اآلفات، ويمكن أن تظهر الحكة يف 

املناطق املصابة لدى بعض مرىض السكري.
2. اعتالل األعصاب السكري واملتعدد

تش�ري ه�ذه الح�االت إىل تل�ف األعص�اب )االعتالل 
العصبي( أو اعتالل األعصاب املتعدد بس�بب مرض 
الس�كري غ�ري املنضبط. وت�ؤدي زيادة مس�تويات 
الغلوكوز يف الجس�م، يف معظ�م األحوال، إىل إضعاف 
ج�دران األوعية الدموي�ة الصغرية وتلفها وتس�بب 
مش�اكل يف مرور اإلشارات واألكس�جن واملغذيات. 
ويمك�ن أن يس�بب تلف هذه األعص�اب إىل اإلصابة 

بمشكالت جلدية من بينها الحكة.
3. جف�اف الجل�د: يعان�ي ح�وايل 40% م�ن مرىض 
الس�كري من جفاف الجلد، والذي ت�رتاوح أعراضه 
ما بن تقرش الجلد وخش�ونته ووصواًل إىل تشققات 
يف الجل�د. يعد تلف األوعية الدموية الصغرية بس�بب 
ارتف�اع الغلوكوز من األس�باب الرئيس�ية للجفاف. 

تظهر الحالة يف الغالب يف القدم.
4. الصفروم�ات: تتميز حال�ة Xanthomas بوجود 
نتوءات صغ�رية صفراء-حمراء ع�ىل الجلد وترجع 

يف  الكوليس�رتول  مس�تويات  زي�ادة  إىل  أساًس�ا 
الجس�م. بالنسبة ملرىض السكري، يمكن أن تتسبب 
املس�تويات األصغر من الكوليسرتول يف حدوث هذه 
الحال�ة. توج�د األورام الصفراء املتفج�رة يف حوايل 
1% من مرىض الس�كري من النوع األول بينما توجد 
بنس�بة 2% لدى مرىض الس�كري من الن�وع 2. كما 
أن�ه من بن األعراض األوىل ملرض الس�كري. وتكون 

النتوءات مصحوبة بالحكة.
5. اس�تجابات تحسس�ية: أظهرت دراسة أن بعض 
أدوية السكري، مثل األدوية املثبطة، يمكن أن تحفز 
الحساس�ية لدى مرىض الس�كري وتؤدي إلصابتهم 
بأع�راض مث�ل الحك�ة بعد وق�ت قصري م�ن بداية 
تناولها. تعترب آلية الحساس�ية للدواء مسؤولة عن 
الحك�ة. ولكن تختفي األعراض بعد فرتة وجيزة من 

التوقف عن تناول األدوية يف أغلب الحاالت.
6. العدوى: إن مرىض السكري أكثر عرضة للعدوى، 
وخاص�ة بااللتهاب�ات الفطري�ة. تع�د حالة نقص 
املناع�ة وس�وء إدارة الغلوك�وز يف ال�دم لدى مرىض 
السكري من بن األسباب الرئيسية للعدوى. تتسبب 
االلتهاب�ات املصاحب�ة مل�رض الس�كري لإلصاب�ة 

بالحكة بشكل رئييس ويصاحبها األلم.

رس إصابة مرضى السكري باحلكة.. وكيفية عالجها


