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بعثة األمم املتحدة حتدد مهام فريقها الدولي وتعلن مشاركة  ٨٠راصدا ..واملفوضية :هذه طريقة إعالن النتائج

مرشحون خارج السباق :تزوير وخمالفات للحمالت
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

الفريق عماد حممد حممود حضر مؤمتر
األمن املائي ً
ممثال عن وزير الداخلية
وكالة شؤون الرشطة
تقبض عىل سبعة اجانب حاولوا
ص2
التسلل اىل بغداد

أعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات
اس�تبعاد ثالثة مرش�حني ع�ن االنتخاب�ات لحد
االن بس�بب ارتكابه�م ملخالف�ات ،فيم�ا أعلنت
رئيس�ة املراقبني يف بعثة االتحاد االوروبي ملراقبة
االنتخاب�ات في�وال ف�ون كرام�ون أن البعثة لن
تتدخ�ل أو تؤث�ر عىل العملي�ة االنتخابي�ة وانما
ستقوم بتحليل مستقل وشامل للعملية.
وقالت املتحدثة باسم املفوضية العليا لالنتخابات
جمان�ة الغ�الي ان «اثن�ني م�ن املرش�حني ت�م
اس�تبعادهم بس�بب تقدي�م ش�هادات دراس�ية
مزورة ،وهم املرشح عيل كاظم زغري ،واملرشحة
انع�ام حاش�وش ع�داي ،وت�م اتخ�اذ االج�راء
القانون�ي بحقهم» .أضافت الغالي انه «تم رصد
هذه املخالفات من قبل االجهزة االمنية ووصلت
اىل املفوضية ،االوليات ألج�ل التحقيق ،وبارشت
املفوضي�ة اجراءاتها مع املرش�حني فيما يخص
هذا الجانب ،وهو الغاء املصادقة عىل املرشحني،
وق�رار املفوضي�ة قاب�ل للطع�ن ام�ام الهيئ�ة
القضائية خالل  3ايام من اليوم التايل للنرش».
ونوه�ت املتحدث�ة باس�م املفوضي�ة العلي�ا
لالنتخاب�ات اىل ان «عم�ل املفوضي�ة مس�تمر يف
رص�د املخالف�ات إذا وصل�ت ش�كاوى م�ن قبل
االجهزة االمنية مزودة بأدلة وتقديم وثائق تثبت
ت�ورط املرش�حني باملخالف�ات ،كم�ا ان مجلس
املفوض�ني ال يتخ�ذ االج�راءات جزاف�ا وال ع�ىل
االهواء ،اال بوجود دالئل تؤكد ضلوع هذا املرشح
او ه�ذه املرش�حة ،وبالتايل يتخ�ذون االجراءات
الالزمة بحق املرشحني».

التفاصيل ص2

مستشـار حكومـي يقر بوجـود «عجـز مالـي» يف مشـروع موازنـة 2022

الــداخـلـيــة تــنـوي اعـــادة  ٦فـــئـــات الــى الـخــدمــة

ص2

ص2

التخطيط تتوقع وصول عدد سكان العراق إىل  50مليون ًا
بحلول عام 2030

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة التخطيط ،أمس السبت،
توقعاته�ا بش�أن إجمايل عدد س�كان
العراق يف العام .2030
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة عب�د
الزهرة الهنداوي ،يف ترصيح صحفي،
إن «توقعات الوزارة تش�ري إىل أن عدد
س�كان العراق يف العام  2030سيصل
إىل  50مليون نس�مة يف ظل التقديرات
الس�نوية للس�كان الذي�ن ي�زدادون
بمع�دل  850ألفا ً إىل مليون نس�مة يف
الس�نة الواحدة بنسبة النمو السنوية

املانيا تقرتح تشكيل قوة أوربية عسكرية «مرنة»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزي�رة الدفاع األملانية ،أنيغريت كرامب -كارنباور،
اعتزامه�ا تقدي�م مق�رح لترسي�ع وت�رية تنفي�ذ املهام
العس�كرية تحت مظلة االتح�اد األوروبي, .قالت كرامب-
كارنب�اور «أعتق�د أن امل�ادة  44من املعاه�دات األوروبية
تمنحنا الفرصة الس�تصدار قرارات مش�ركة من االتحاد
األوروبي وتنفيذ مهام أوروبية عن طريق تحالفات تكونها
دول أعضاء راغبة يف تش�كيل هذه التحالفات» .وأضافت
نعم�ل عىل إعداد مقرح ُي ْن َت َ
ظ�ر طرحه للنقاش يف ترشين
األول املقب�ل خ�الل اجتم�اع وزراء دف�اع التكت�ل» .ورأت

احلشد الشعبي ينفذ
عملية استباقية يف جرف النرص
لتأمني الزيارة األربعينية
ص2

البالغ�ة  ،»2.6الفت�ا ً إىل أن�ه «يف ع�ام
 2050ربم�ا يق�رب س�كان الع�راق
م�ن  80ملي�ون نس�مة» .وأض�اف
الهنداوي أن «السنوات الثالثني املقبلة
ربما تش�هد تراجعا ً يف مع�دالت النمو
السنوية استنادا ً إىل رصد الوزارة الذي
ً
تراجع�ا يف مع�دالت نس�بة النمو
أرش
ً
السنوية للس�كان» ،منوها بأنه «مع
اس�تمرار هذا االنخف�اض قد ال نصل
اىل توقع�ات الوص�ول إىل  80ملي�ون
نس�مة يف ع�ام  .»2050ولف�ت إىل أن
«الوزارة وضعت سابقا ً خطة مسبقة
يف رس�م السياسات الس�كانية بعيدة

امل�دى ،وهن�اك تحديث عىل مس�ارات
ه�ذه الخطة م�ن خالل ادم�اج البعد
السكاني يف الخطط التنموية والركيز
عىل آليات اس�تيعاب ه�ذه الزيادة يف
عدد الس�كان وتحويله�ا من عبء اىل
مح�ركات تنموي�ة فاعلة م�ن خالل
تمكني الش�باب اقتصادي�ا ً عرب توفري
فرص العم�ل وتحقيق رشاكات ودعم
القط�اع الخاص من أجل توفري فرص
العم�ل والنهوض بقطاع�ات الصحة
والس�كن والتعلي�م يف إطار سياس�ة
التنمي�ة البرشية» ،مؤك�دا ً أن «وزارة
التخطيط تضطلع بإعداد هذه الخطة

من خالل دائرة التنمية البرشية».
ويف م�ا يتعل�ق باالنخفاض املس�تمر
للطل�ب عىل النفط ،أوض�ح الهنداوي
أن «الس�بب ه�و التوجه نح�و تفعيل
قطاع�ات التنمي�ة األخ�رى غ�ري
النفطي�ة م�ن أج�ل تنوي�ع مص�ادر
الدخل كالزراعة والصناعة والسياحة
وباقي القطاعات وفتح آفاق واس�عة
لالس�تثمار م�ن أج�ل خفض نس�ب
الفق�ر والبطالة وتحس�ني املس�توى
للس�كان يف مجاالت الصح�ة والتعليم
والسكن».

التفاصيل ص2

بالتفاصل ..نقابة الصحفيني تتحدث عن املنحة التشجيعية والفئات املشمولة

الوزي�رة األملانية أن عىل األوروبيني أن تكون لديهم القدرة
ع�ىل الترصف بش�كل ذي مصداقي�ة إذا أرادوا أن يأخذهم
العال�م عىل محمل الجد وأن تك�ون لهم مصداقية ،ولفتت
إىل أن من املمكن أن تكون هناك «مواقف يكون لدينا فيها
وض�ع مصالح مختلفة ويمكن أن يك�ون هذا أيضا ً داخل
حلف شمال األطليس (ناتو)» .وأضافت كرامب-كارنباور
أنه�ا دعت داخل االتحاد األوروبي لهذا الس�بب إىل مبارشة
األمور بش�كل مح�دد ومناقش�ة» كيف تص�در القرارات،
ومن يقود القوات ،وما هي الوحدات التي س�يتم تحديدها
للمهمة وما هي قوات الدعم .ورأت الوزيرة أن ثمة فرصة
لتحريك األمور يف هذا الشأن يف الوقت الراهن.

النقل ترد عىل التشكيك بتنفيذ ميناء الفاو :احذروا املعلومات املزيفة
نقابة املعلمني تقدم مقرتح ًا لزيادة املخصصات املالية للمالكات الرتبوية

العمليات املشرتكة تكشف
عن تأمني االنتخابات بقوات
احتياط :ال حظر للتجوال
ص2

العمل تنتظر اقرار قانون
التقاعد والضامن االجتامعي:
هذه امتيازاته
ص3

مهامت قارية
حلكمـيـنـا علـي صـبـاح
ويوسف سعيد
ص7

ص3

ص3

ص3

توزيع املنتجات النفطية تنفي رفع أسعار النفط األسود
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

نف�ت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية ،أمس الس�بت ،األنباء التي
تحدثت عن رفع أسعار النفط األسود إىل معامل البناء.
وقال وكيل املدير العام حسني طالب عبود يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه« ،تنفي رشكة توزي�ع املنتجات النفطية أي
رف ألسعار النفط األسود املجهز إىل معامل الطابوق والجص».
وب�ني أن «األس�عار املعتمدة حاليا هي ذاتها األس�عار القديمة وال
يوجد تغيري فيها».
وأك�د عبود أن «الس�عر املعتمد من النفط األس�ود  100الف دينار
للط�ن الواحد بما يع�ادل  100دينار للرت» ،مش�ريا إىل أن «الرشكة
أبلغ�ت أصح�اب معام�ل الطاب�وق والج�ص باملب�ارشة بالقطع
والتجهيز باألسعار املعتمدة».
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ُ
التصوي�ت اله�امُّ عالمة فارقة
وأضاف�ت «س�يمثل هذا
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
أخ�رى للع�راق ،واالتح�اد االوروبي ملت�زم لقيادة هذه
املهمة».
أعلن�ت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات اس�تبعاد
وأعرب�ت عن فخره�ا ب�»مرافقة ش�عب الع�راق طوال
ثالثة مرشحني عن االنتخابات لحد االن بسبب ارتكابهم
العملية».
ملخالف�ات ،فيما أعلنت رئيس�ة املراقبني يف بعثة االتحاد
وأك�دت كرام�ون «أننا لن نتدخ�ل أو نؤثر ع�ىل العملية
االوروب�ي ملراقب�ة االنتخابات في�وال ف�ون كرامون أن
بأي شكل من االشكال ،هذه انتخابات الشعب العراقني
البعث�ة لن تتدخل أو تؤثر عىل العملي�ة االنتخابية وانما
ونحن هنا للمتابعة والتحليل».
ستقوم بتحليل مستقل وشامل للعملية.
وأوضح�ت أن «مهم�ة االتح�اد تتمث�ل يف إج�راء تحليل
وقال�ت املتحدث�ة باس�م املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات
مس�تقل وش�امل للعملية االنتخابية ،وس�تقوم البعثة
جمانة الغالي ان «اثنني من املرش�حني تم اس�تبعادهم
أيضا بتقيي�م مدى توافق العملية م�ع القانون العراقي
بسبب تقديم شهادات دراسية مزورة ،وهم املرشح عيل
واملعاي�ري الدولي�ة واالقليمية لالنتخاب�ات الديمقراطية
كاظم زغري ،واملرشحة انعام حاشوش عداي ،وتم اتخاذ
التي وافق عليها العراق».
االجراء القانوني بحقهم».
وبين�ت أن «راص�دي االتح�اد س�ريكزون ع�ىل االط�ار
أضاف�ت الغالي انه «ت�م رصد هذه املخالف�ات من قبل
القانون�ي ،وادارة االنتخابات والحمالت ،وس�ائل اإلعالم
االجه�زة االمنية ووصل�ت اىل املفوضي�ة ،االوليات ألجل
التقليدي�ة واالجتماعي�ة  ،والتصوي�ت والع�د واع�الن
التحقيق ،وب�ارشت املفوضية اجراءاتها مع املرش�حني
النتائج» ،مؤكدة «س�يبقى راص�دي االتحاد االوروبي يف
فيم�ا يخص ه�ذا الجان�ب ،وه�و الغ�اء املصادقة عىل
البالد لعدة أس�ابيع بعد يوم النتخاب�ات ملراقبة معالجة
املرش�حني ،وق�رار املفوضي�ة قابل للطعن ام�ام الهيئة
االعرتاضات االنتخابية املحتمل�ة وغريها من التطورات
القضائية خالل  3ايام من اليوم التايل للنرش».
االلحقة لالنتخابات».
ونوهت املتحدثة باسم املفوضية العليا لالنتخابات اىل ان
«عمل املفوضية مس�تمر يف رصد املخالف�ات إذا وصلت وأوضحت الغالي انه «وبعد اعالن النتائج ستتم املبارشة في�وال فون كرام�ون افتتح�ت بعثة االتح�اد االوروبي واش�ار البي�ان إىل «وصول الفريق االس�ايس املكون من
لرص�د االنتخابات الربملاني�ة العراقي�ة  ٢0٢1يف مؤتمر اثن�ي عرش محلال يف  ٢8آب ،ويف أوائل ايلول ،انضم إليهم
ش�كاوى من قبل االجهزة االمنية م�زودة بأدلة وتقديم بعملية إجراء النسبة املشاركة يف اإلقرتاع».
 ٢0راصدا طويل االمد ،وس�يتم تعزي�ز البعثة براصدين
وثائق تثبت تورط املرشحني باملخالفات ،كما ان مجلس إىل ذلك ،أعلنت رئيس�ة املراقبني يف بعثة االتحاد االوروبي صحفي ببغداد».
املفوض�ني ال يتخذ االجراءات جزاف�ا وال عىل االهواء ،اال ملراقبة االنتخابات العراقية فيوال فون كرامون أن البعثة وقال�ت كرام�ون إن «ه�ذه البعثة تعت�رب أول رصد من معين�ني محل ًيا لف�رتات قصرية ،من الس�لك الدبلومايس
بوجود دالئل تؤكد ضلوع هذا املرش�ح او هذه املرشحة ،لن تتدخل أو تؤثر عىل العملية االنتخابية وانما س�تقوم االتح�اد االوروبي إىل العراق ،ويمك�ن اعتبارها تأريخية ووف�د م�ن الربمل�ان االوروب�����ي ،وبذل�ك يرتفع عدد
بالنس�بة وانه�ا عالم�ة واضح�ة ع�ىل الت�زام ااالتحاد راص�دي االتح�اد االوروب�ي يف ي��������وم االقرتاع إىل
وبالتايل يتخذون االجراءات الالزمة بحق املرشحني».
بتحليل مستقل وشامل للعملية.
ويف وق�ت س�ابق ق�ررت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة وذكرت البعثة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة االوروب������ي الج�اد بدع�م انتخاب�ات س�لمية وذات حوايل  80راصدا م�ن الدول االعضاء يف االتحاد االوروبي
وكذلك من كندا والنرويج».
لالنتخابات يف العراق اس�تبعاد املرشحة اشواق العبيدي من�ه ّ
أن «رئيس�ة الراصدي�ن يف بعثة االتح�اد االوروبي مص����داقية وشف����افة يف ال���بالد».
كم�ا أكد بيان البعثة أن «االتحاد األوروبي
عن تحالف عزم م�ن االنتخابات الربملانية
لرصد االنتخابات سيعلن النتائج األولية يف
املبكرة لالشتباه برشائها أصوات ناخبني.
بيان أويل بعد فرتة وجيزة من االنتخابات،
م�ن جان�ب آخ�ر ،علق�ت مفوضي�ة
وهنال�ك تقري�ر نهائ�ي م�ع توصي�ات
االنتخاب�ات ،ع�ىل تمدي�د س�اعات ي�وم
االنتخاب�ات املقبل�ة  -س�يتم ن�رشه بعد
االق�رتاع يف االنتخاب�ات النيابي�ة املبك�رة
االنتهاء من العملية االنتخابية».
حس�مت قيادة العمليات املشرتكة ،أمس تأم�ني االنتخاب�ات تتضم�ن الحماي�ة يف يوم االنتخابات».
املقررة يف  10ترشين االول املقبل.
ومن املقرّر إجراء انتخابات برملانية مبكرة
الس�بت ،مس�ألة حظ�ر التج�وال بي�وم ع�ىل املراكز وط��رق وص��ول الناخبني واش�ار اىل ان «ق�رار ع�دم اللج�وء ملن�ع
وقالت املتحدثة باس�م املفوضية ،جمانة
الغالي أن «األجهزة االلكرتونية ُتغلق فنيا ً
يف العراق ،يف  10ترشين األول  ٢0٢1املقبل،
االق�ت�راع  10ترشين األول املقبل ،مؤكدة وصنادي�ق االق�رتاع أثناء عملي�ات النقل التج�وال يف ي�وم االقت������راع هدف�ه
حيث س�تتم عملي�ة التصوي�ت يف جميع
انه ال حظر للتجوال يف هذا اليوم لتسهيل والخ�زن بم�ا يح�ول دون تعرضه�ا إىل وص�ول أك�رب عدد ممك�ن م�ن الناخبني
يف تمام الس�اعة الس�ابعة من مس�اء 10
أنحاء العراق وإقليم كوردستان.
إىل املراك�ز االنتخابي�ة ك�ون التصوي�ت
الرر أو االحرتاق».
وص�ول الناخبني إىل مراكز االنتخابات.
ترشي�ن األول ل�ذا ال يمكن تمدي�د عملية
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات،
وق���ال امل�ت�ح��دث ب�اس��م ق�ي�ادة ولف�ت الخفاجي إىل «تهيئ�ة قوات أمنية إلكرتوني�ا واألجهزة تغلق بش�كل نهائي
االقرتاع».
أف�ادت يف وقت س�ابق بأن االق�رتاع العام
العمليات امل�ش�ت�رك�ة ال�ل�واء تحسني احتياطي�ة للتدخ�ل حال حص�ول أي رد وموح�د يف عم������وم املحافظات عند
وبينت ان «النتائج األولية تعلن بشاش�ات
يف االنتخاب�ات املقبل�ة ،س�يقام يف 8٢73
الخفاج�ي يف ترصيح صحفي ،إن «خطة فعل سلبي أو ش�جار أو أي ظرف طارئ السابعة مساء».
كبرية يف كل محافظ�ات العراق والقانون
مدرسة.
يؤكد ان النتائج تعلن خالل  ٢٤ساعة».

العمليات املشرتكة تكشف عن تأمني االنتخابات بقوات احتياط :ال حظر للتجوال

الفريق عماد حممد حممود حضر مؤمتر األمن املائي ً
ممثال عن وزير الداخلية

وكالة شؤون الرشطة تقبض عىل سبعة اجانب حاولوا التسلل اىل بغداد

بغداد  /المستقبل العراقي

ح�ر الفريق عماد محمد محمود وكي�ل وزارة الداخلية
لشؤون الرشطة اعمال مؤتمر االمن املائي ممثال عن وزير
الداخلي�ة الفريق الرك�ن عثمان الغانم�ي ،بحضور وزير
امل�وارد املائية و مستش�ار االمن القومي قاس�م االعرجي
ونائب قائد العمليات املش�رتكة و عدد من القادة األمنيني
والوزارات املعنية والشخصيات الحكومية املختصة ،حيث
تم مناقشة الس�بل والخطط التي من شانها تعزيز االمن
املائي للبالد بالتعاون مع جه�ات االختصاص .من جانب
اخ�ر إرشاف الفري�ق عم�اد محم�د محمود وكي�ل وزارة

مسؤول أمريكي:
هذا عدد جنودنا الذين
سيبقون يف العراق
كش�ف مس�ؤول عس�كري أمريكي،
أمس الس�بت ،عن ع�دد الجنود الذين
سيبقون يف العراق خالل شهر أيلول.
وق�ال املس�ؤول يف ترصي�ح صحفي
«س�نحافظ عىل وج�ود  ٢500جندي
أمريكي بالعراق خالل شهر سبتمرب/
أيلول الحايل».
وكان�ت اللجن�ة الفني�ة العس�كرية
العراقية عقدت الخميس اجتماعا ً مع
نظريتها األمريكية يف العاصمة بغداد.
وبحس�ب خلية االع�الم األمن�ي فان
«الطرفني اتفقا عىل تقليص الوحدات
القتالي�ة والق�درات األمريكي�ة م�ن
القواع�د العس�كرية يف ع�ني األس�د
وأربيل ع�ىل أن يكتمل بحل�ول نهاية
شهر أيلول الجاري».
وأضاف�ت يف بيان «كما ت�م تخفيض
مس�توى قي�ادة التحالف ال�دويل من
مق�ر بقي�ادة ضابط برتب�ة فريق إىل
مقر أصغر بقي�ادة ضابط برتبة لواء
ألغ�راض اإلدارة والدع�م والتجهي�ز
وتبادل املعلومات االستخبارية .

انه «بالفعل تم نرش عدد من املفارز ضمن محيط سيطرة
الش�عب وضمن الط�رق واملقرتب�ات النيس�مية حيث تم
مالحظة ترجل عدد من املسافرين من احد عجالت السفر
القادمة من اإلقليم قبل السيطرة بمسافة ومحاولة عبور
الس�يطرة راجلة من خالل التس�لل اىل بغداد ليال حيث تم
القاء القب�ض عليهم وعددهم  7احدهم يحمل الجنس�ية
الرتكي�ة و ٦يحملون الجنس�ية الس�ورية وتبني دخولهم
غ�ري رشعي لعدم وجود س�مة دخ�ول األريض العراقية».
واشارت اىل ،انه»تم التحفظ عليهم وتسليمهم اىل مديرية
شؤون اإلقامة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم
وفق القانون».

الداخلية لش�ؤون الرشطة ،اعلنت وكال�ة وزارة الداخلية
لش�ؤون الرشطة عن القاء القبض ع�ىل  7اجانب حاولوا
التس�لل اىل بغداد بدخول غري مرخ�ص .وذكرت الوكالة يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان�ه «بنا ًء عىل
معلوم�ات دقيق�ة وردت اىل مديرية ش�ؤون الس�يطرات
والطرق الخارجية يف قيادة رشطة بغداد عن نية  7اجانب
الدخول اىل العاصمة بغداد بدون ترخيص رس�مي قادمني
من إقليم كردس�تان وجه قائد رشط�ة بغداد اللواء الركن
ماجد فالح نعمة بتش�كيل فريق عمل متخصص برئاسة
اللواء حس�ن خنجر مدير املديرية املذكورة إللقاء القبض
عليهم واتخاذ االج�راءات القانونية بحقه�م» .واضافت،

التخطيط تتوقع وصول عدد سكان العراق إىل  50مليون ًا بحلول عام 2030
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة التخطيط ،أمس الس�بت ،توقعاتها بشأن
إجمايل عدد سكان العراق يف العام .٢030
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة عب�د الزه�رة الهنداوي،
يف ترصي�ح صحف�ي ،إن «توقع�ات ال�وزارة تش�ري إىل
أن ع�دد س�كان الع�راق يف العام  ٢030س�يصل إىل 50
مليون نس�مة يف ظل التقديرات السنوية للسكان الذين
ي�زدادون بمع�دل  850ألفا ً إىل مليون نس�مة يف الس�نة
الواحدة بنسبة النمو السنوية البالغة  ،»٢.٦الفتا ً إىل أنه
«يف عام  ٢050ربما يقرتب سكان العراق من  80مليون
نسمة» .وأضاف الهنداوي أن «السنوات الثالثني املقبلة

ربما تشهد تراجعا ً يف معدالت النمو السنوية استنادا ً إىل
رص�د الوزارة الذي أرش تراجعا ً يف معدالت نس�بة النمو
الس�نوية للس�كان» ،منوه�ا ً بأن�ه «مع اس�تمرار هذا
االنخفاض قد ال نصل اىل توقعات الوصول إىل  80مليون
نسمة يف عام .»٢050
ولف�ت إىل أن «ال�وزارة وضعت س�ابقا ً خطة مس�بقة
يف رس�م السياس�ات الس�كانية بعي�دة امل�دى ،وهناك
تحدي�ث عىل مس�ارات ه�ذه الخطة من خ�الل ادماج
البعد الس�كاني يف الخطط التنموية والرتكيز عىل آليات
اس�تيعاب هذه الزي�ادة يف عدد الس�كان وتحويلها من
ع�بء اىل مح�ركات تنموي�ة فاعل�ة من خ�الل تمكني
الش�باب اقتصادي�ا ً عرب توف�ري فرص العم�ل وتحقيق

رشاكات ودع�م القطاع الخاص من أج�ل توفري فرص
العم�ل والنهوض بقطاعات الصحة والس�كن والتعليم
يف إطار سياس�ة التنمي�ة البرشية» ،مؤك�دا ً أن «وزارة
التخطيط تضطل�ع بإعداد هذه الخطة من خالل دائرة
التنمية البرشية».
ويف م�ا يتعلق باالنخفاض املس�تمر للطلب عىل النفط،
أوض�ح الهنداوي أن «الس�بب هو التوج�ه نحو تفعيل
قطاع�ات التنمية األخرى غ�ري النفطية من أجل تنويع
مصادر الدخ�ل كالزراعة والصناعة والس�ياحة وباقي
القطاع�ات وفت�ح آفاق واس�عة لالس�تثمار م�ن أجل
خفض نسب الفقر والبطالة وتحسني املستوى للسكان
يف مجاالت الصحة والتعليم والسكن».

الداخلية تعلن حل «قضية مرعبة» :انتهت مشكلة تشابه األسامء
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الداخلية ،أمس السبت ،انهاء
مش�كلة تشابه األسماء التي كانت ترعب
الكثريي�ن الس�يما يف عملي�ات التفتي�ش
والسيطرات األمنية وتشابه أسمائهم مع
مطلوبني او ارهابيني.

وقال املتحدث باس�م ال�وزارة اللواء خالد
املحن�ا ،ان «مش�كلة تش�ابه األس�ماء
يعانيه�ا العراقيون بص�ورة كبرية وكثريا
ما يجد املواطن نفس�ه مش�تبها به تحت
هذا املسمى».
ولف�ت اىل ان «مفاوضات جرت بني وزارة
الداخلي�ة ووزارة الع�دل ومجلس القضاء

األعىل باعتماد االس�م الكامل وأس�م األم
والتولد ،لتاليف عملي�ات إلقاء القبض عىل
املطلوب بتشابه األسماء».
وبني انه «وبعد اتباع هذه التعليمات وهذا
السياق حلت هذه املشكلة».
يش�ار اىل ان بعض أس�ماء األش�خاص يف
العراق تواجه مش�اكل جم�ة وكثري منها

تتع�رض إىل التوقي�ف والحج�ز بس�بب
تش�ابه األس�ماء الثالثي�ة م�ع متهم�ني
مطلوب�ني او يتعرضون مل����ضايقات يف
املطارات فضال عن حاالت التنمر والخوف
من االنتم�اء ،لذا يج�د البعض رضورة يف
اغل�ب هذه الح����االت أن يلجأ إىل تغيري
أسمه أو لقبه.
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مستشار حكومي يقر بوجود «عجز مايل»
يف مرشوع موازنة 2022
بغداد  /المستقبل العراقي
أقر مستشار رئيس مجلس الوزراء
امل�ايل واالقتص�ادي مظه�ر محمد
صالح ،أمس الس�بت ،بوجود عجز
م�ايل يف م�رشوع قان�ون املوازن�ة
االتحادي�ة العام�ة لس�نة ،٢0٢٢
مبينا أنها ذات طابع استهالكي ولم
يتبقى للتنمية واملشاريع يشء.
وقال صال�ح ،إن «املعضل�ة املالية
العام�ة يف العراق ه�و أن اإليرادات
النفطية وغري النفطية هي األخرى
ال تكفي لس�د املوازنة التش�غيلية،
بالت�ايل هي ذات طابع اس�تهالكي
ول�م يتبق�ى للتنمي�ة واملش�اريع
يشء».
وأضاف أنه «يف املوازنات الس�ابقة

يت�م تمويل املش�اريع ع�ن طريق
العج�ز ال�ذي يبنى ع�ىل االقرتاض
الداخ�يل أو الخارج�ي» ،مؤك�دا
«وج�ود توج�ه نحو االق�رتاض يف
مرشوع قانون موازنة .»٢0٢٢
وب�ني أن «م�رشوع موازنة ،٢0٢٢
يف طور اإلعداد ،لكن من املتوقع أن
يكون العجز املايل فيه أقل من ،%50
بالتايل س�يختلف عن عجز موازنة
.»٢0٢1
وأعل�ن وزي�ر املالي�ة العراقي عيل
ع�الوي ،يف وقت س�ابق ،أن موازنة
 ٢0٢٢الت�ي رشع�ت ال�وزارة
بإعداده�ا ،س�تكون ذات بع�د
إصالحي فهي تختلف عن املوازنات
الس�ابقة ،وتعكس واقع التزامات
العراق.

مستشار األمن القومي :ال تنازل عن حقوق
العراق املائية
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد مستشار األمن القومي قاسم األعرجي ،أمس السبت ،أنه ال تنازل عن
حقوق العراق املائية.
وقال األعرجي يف كلمة له خالل مؤتمر األمن املائي إن «وزارة املوارد املائية
تعم�ل بش�كل جدي من أجل م�وارد الع�راق املائية ،ألنها تدخ�ل يف جميع
شؤونه الحياتية».
وأض�اف أنه «ال يمكن التنازل عن حقوق الش�عب ،وأن املطالبة بالحقوق
يجب أن تكون ثقافة» ،مؤك�دا ً أنه «يجب أن تكون هناك ثقافة مجتمعية
للحرص عىل املياه ،ويجب العمل عىل ترشيد االستهالك».
وشدد عىل أن «مستشارية األمن القومي داعمة لجهود وزارة املوارد املائية
ويجب الدفاع عن االستحقاق الوطني».

الداخلية تنوي اعادة  ٦فئات اىل اخلدمة
بغداد  /المستقبل العراقي
تن�وي وزارة الداخلية ،اعادة فئات
عدي�دة اىل الخدمة بحس�ب وثيقة
صادرة عن الوزارة.
وبحس�ب الوثيق�ة ،ف�أن ال�وزارة

«تنوي اعادة املفصولني واملطرودين
واملستقيلني والهاربني والفاحصني
وفئ�ة الغ�اء التعيني م�ن الضباط
واملراتب ملختل�ف الرشائح ولجميع
املحافظات والراغب�ني واملنتظرين
قرار اعادتهم للخدمة».

اإلعالم األمني يعلن القبض عىل االرهايب
«ابو خدجية» شاميل بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت خلية اإلعالم األمني ،أمس الس�بت ،من القبض عىل االرهابي املكنى
«ابو خديجة» شمايل العاصمة بغداد.
وذك�رت الخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،انه «بعملية
اس�تباقية نوعي�ة نفذت وفق معلومات دقيقة لش�عبة املصادر وبإس�ناد
من خلية االس�تخبارات ومكافحة االرهاب التابعتني ملديرية االستخبارات
العس�كرية يف وزارة الدفاع والتي أكدت تواجد االرهابي املكنى ابو خديجة
أح�د ارهابي�ي داع�ش يف قرية خمس�ة التابعة لناحية املش�اهدة ش�مايل
بغداد».
وأضافت ،انه» تم توجه مفارز ش�عبة املصادر ومفارز خلية االستخبارات
نح�و اله�دف والقبض ع�ىل االرهابي الذي ورد اس�مه يف أكث�ر من مكان
بضمنه�ا بودرة رواتب داع�ش واملطلوب بعدة قضاي�ا ارهابية وفق املادة
 ٤إرهاب».

احلشد الشعبي ينفذ عملية استباقية يف جرف
النرص لتأمني الزيارة األربعينية

بغداد  /المستقبل العراقي
نفذت قوة أمنية من الحشد الشعبي،
أم�س الس�بت ،عملي�ة اس�تباقية
يف ج�رف الن�رص لتأم�ني الزي�ارة
األربعينية .وذك�ر بيان العالم هيئة
الحش�د الش�عبي ،تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان «ق�وة
مشرتكة من قيادة عمليات الجزيرة

والبادية وفوج عاش�وراء يف الحشد
الشعبي ،الس�بت ،عملية استباقية
يف ج�رف الن�رص لتأم�ني الزي�ارة
األربعيني�ة .وأض�اف ،أن»الق�وة
طه�رت خ�الل الس�اعات األوىل من
العملي�ة  3ك�م ،٢وعث�رت عىل عدة
مضاف�ات تض�م م�واد لوجس�تية
للدواع�ش يف منطقتي هور حس�ني
والخنافسة يف جرف النرص».
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العيداني وجه باعتقال كاتب عبارة لـ «غلق» إحدى املدارس يف ابي اخلصيب

األسدي ملحافظ البرصة :سنضاعف اإلجراءات األمنية بيوم االنتخابات
وسنوفر املتطلبات كافة

البصرة  /صفاء الفريجي

عليها لتأمن االنتخابات.
وزاد بالق�ول إن هن�اك رس�ائل خاطئ�ة بعثه�ا تنظي�م داعش
بالفرتة األخرية بالتعرض هنا وهناك لم تجد نفعا ً للعبث باألمن،
موضح�ا ً أن االس�تعدادات س�تتضاعف بي�وم االنتخابات وهي
سبب زيارتهم للبرصة اليوم ملعرفة االحتياجات املطلوبة.
م�ن جانبه ق�ال محافظ البرصة أس�عد العيداني أثن�اء املؤتمر
إن االجتم�اع ناقش خط�ة تأم�ن االنتخابات املقبل�ة ووصول
ً
مضيف�ا أن العمل بن
املواطن�ن إىل مراكز االقرتاع بانس�يابية،
كاف�ة األجه�زة األمنية يف املحافظة يجري بتنس�يق عال لتأمن
االنتخابات يف .10/10
إىل ذل�ك ،وج�ه رئيس اللجن�ة االمنية العليا يف الب�رصة املحافظ
اس�عد العيدان�ي الق�وات األمني�ة بإلق�اء القبض ع�ى من قام
بكتابة عبارة غلق إحدى املدارس يف قضاء أبي الخصيب جنوبي
املحافظة.
واك�د املحافظ خال زيارته اىل املدرس�ة بحس�ب بيان مقتضب
ملكتبه االعامي تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه ال يسمح
بغلق أي مدرسة يف املحافظة.

أعلن رئيس جهاز األمن الوطني عبد الغني األس�دي من البرصة
ع�ن مضاعفة اإلج�راءات األمنية بي�وم االنتخاب�ات املرتقبة يف
العارش من الشهر املقبل.
وقال األس�دي خال مؤتمر صحفي مشرتك عقده مع محافظ
البرصة أس�عد العيداني إن البرصة تجاوزت الحدث األمني األول
وهو تأمن زائري اإلمام الحس�ن املتوجهن إىل كرباء سريا ً عى
األقدام وأكملت كافة االس�تعدادات للحدث الثاني الذي تمت عى
أساسه زيارتها اليوم وهو تأمن االنتخابات.
وبن األس�دي أن هناك خطة أمنية خاص�ة يف كل محافظة من
أج�ل تأمن ال�زوار بعد أن غ�ادروا البرصة بالتنس�يق مع كافة
األجهزة األمنية بما فيها جهاز األمن الوطني.
أما فيما يتعلق باالنتخابات ،أش�ار إىل انه تمت مناقش�ة مواقع
االق�رتاع وتحض�ري خط�ة أمني�ة محكم�ة لتغطي�ة هوام�ش
املفاج�آت التي قد تحدث هنا وهناك ،عى ح�د تعبريه ،مضيفا ً
أن االس�تعدادات عى أرض الواقع تش�ري إىل أن الساحة مسيطر

النقل ترد عىل التشكيك بتنفيذ ميناء الفاو:
احذروا املعلومات املزيفة
بغداد  /المستقبل العراقي
ردت وزارة النقل ،عى الشكوك بمستوى تنفيذ مرشوع ميناء الفاو الكبري.
وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه «وعى ضوء مانرش يف
منصات التواصل االجتماعي تش�كك بمس�توى تنفيذ مرشوع ميناء الفاو الكبري
وتش�ري اىل ان مس�توى االعماق فيه اقل مما هو مرسوم وفق املخطط والتصميم
االس�اس حيث تنفي الرشكة العامة ملوانئ العراق صحة املعلومات الواردة يف هذه
املنش�ورات عى صفحات التواصل االجتماعي وتبن انها معلومات مزيفة تعكس
حجم العداء لعراقنا والرشكة العامة ملوانئ العراق».
وأك�دت الرشكة ،ان «ميناء الف�او الكبري بما انه منجز وطني فهو عمق اقتصادي
عامل�ي ومرشوع واعد يحول العراق اىل مرحلة اقتصادية ناجحة لذا فان مس�توى
تنفيذ هذا املرشوع الكبري وفق مخططاته وتصميمه االساس حيث يصل مستوى
االعم�اق فيه اىل  19,8م تحت س�طح البحر دون التقليل من هذا املس�توى بهدف
تغي�ري خارطة النقل العاملية بش�كل كبري واهتمام بالغ وجع�ل امليناء من املوانئ
الجاذبة يف املنطقة».
وأش�ارت اىل ان «املشاريع الخمس�ة يف ميناء الفاو الكبري لن يطرأ عليها اي تغيري
يف مخططاتها او النفقات املالية املرتتبة عليها بل بحس�ب ماهو مثبت يف العقود
الرسمية».
وأبدت رشكة املوانئ «استعدادها الي جهة رسمية رقابية سواء كانت ترشيعية ام
تتفيذية تود االطاع بشكل شفاف وواضح ميدانيا او عى مخططات املرشوع فان
ابواب رشكة املوانى مفتوحة امام الجميع وبصدر رحب».

الغذائية تواصل جتهيز مفردات السلة الغذائية
بغداد  /المستقبل العراقي
تواصل م�اكات الرشك�ة العامة لتجارة امل�واد الغذائية
وللي�وم الثال�ث ع�ى الت�وايل يف مواق�ع بغ�داد وف�روع
املحافظ�ات تجهي�ز مف�ردات الس�لة الغذائي�ة الوجبة
الثانية وعى مس�توى مراكز امل�دن واالقضية والنواحي
وخ�ال ايام الجمع والعط�ل ودون انقطاع حيث جهزت
املناطق وحسب مامدرج ادناه
 .1مناطق محافظة بغداد التي جهزت
(مناطق مدينة الصدر والشعب
جرس دي�اىل  .املدائن .الرصاف�ه .1الرصاف�ه .2املامون.

الفضيلي�ه ،الش�عله االوىل والش�عله الثاني�ة ،مناط�ق
املحمودي�ة واليوس�فيه ومناط�ق الرش�يد واللطيفيه ،
التاج�ي والطارمية  ،وابي غريب (الزيدان وخان ضاري
والحمدانية وابو منيصري ) ).
 .2فرع نينوى املناطق التي جهزها( بعاج الش�مال باب
جديد الشفاء الرفاعي حميدات وادي حجر الحدباء)
.3ف�رع االنبار املناط�ق التي جهزها( الش�اميه الوفاء
الحريه هيت الفرات امللعب املحمدي خالد بن الوليد
عدد الوكاء  1٦1وكيل ).
.4فرع دياىل املناطق التي جهزها ( املنصورية -الخالص
العظيم -وبهرز -والعبارة -و قرة تبة وجبارة _الكاطون

_ الرحم�ة _ ح�ي املعلم�ن _من�ديل _قزاني�ة _ العبارة _
املنصوري�ة _ التحري�ر ) ومن مراكز تموي�ن ( مقدادية
االطراف  ،بهرز  ،الخالص  ،العظيم )
.5فرع كرباء املقدس�ة جهز مناطق ( الحر /العسكري
/الجدول الغربي/الخريات/العباسيه)
.٦ف�رع الديواني�ة جهز مناطق (الحس�ن مركز املدينه،
الديواني�ه مركز املدينه .قضاء الدغاره .وقضاء س�ومر
 .الزهراء مركز املدينه)
.7ف�رع ذي ق�ار جهز مناط�ق (املدينة ومنطق�ة املثنى
وسيد دخيل ) .
.8فرع صاح الدين جهز مناطق ( بيجي والعلم )

نقابة املعلمني تقدم مقرتح ًا لزيادة املخصصات املالية
للمالكات الرتبو َّية
بغداد /المستقبل العراقي

ق َّدم�ت نقاب�ة املعلمن جملة م�ن املطالب إىل
مجل�س ال�وزراء تتضمن زي�ادة مخصصات
امل�اكات الرتبويَّة ب�ن  300 - 250الف دينار،
وتفعيل فقرة شمولهم بقطع االرايض واطاق
الع�اوات والرتفيع�ات .وق�ال النقي�ب عباس
الس�وداني يف ترصي�ح صحف�يَّ ،
إن «املجلس
املركزي للنقابة قدم مطالب خاصة إىل مجلس

ال�وزراء النص�اف رشيحة املعلمن تش�مل يف
ابرزها العمل عى اطاق العاوات والرتفيعات
الت�ي تأخرت الع�وام ،مما انعكس س�لبا عى
حقوق املعلمن» .واضاف َّ
أن «النقابة ناقشت
موضوع تأخر رواتب الهيئات الرتبوية بسبب
نق�ل الصاحي�ات ،وتكرار ه�ذه الحالة طيلة
االش�هر املاضي�ة ،اضافة إىل العم�ل عى الغاء
قان�ون  21الخ�اص بنق�ل الصاحي�ات ،النه
عقد العمل االداري بن وزارة الرتبية ومجالس

بالتفاصل ..نقابة الصحفيني
تتحدث عن املنحة التشجيعية
والفئات املشمولة
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد عضو مجلس نقابة الصحفين العراقين حس�ن العبودي ،أمس السبت،
س�عي النقابة ملنح املنحة التش�جيعية ل�كل حاميل هوية االنتم�اء اىل نقابة
الصحفين .وقال العبودي إن «النقابة تس�عى ملنح املنحة التش�جيعية لكل
حام�يل لهوية االنتماء اىل نقابة الصحفي�ن» ،مبينا ،انها «منحة للصحفين
الذي�ن ال يملك�ون مص�در دخل ش�هري» .واض�اف ،ان «كل تفاصيل املنحة
تجدونه�ا يف موق�ع النقابة الرس�مي» .واوع�ز نقيب الصحفي�ن العراقين
مؤي�د الامي ،بش�مول خريجي كليات االع�ام باملنحة التش�جيعية املقدمة
للصحفين .الامي اكد «عى ش�مول خريج�ي كليات االعام باملنحة رشيطة
ان يكون�وا م�ن غري املوظف�ن ،وان يكونوا م�ن الحاملن لهوي�ة االنتماء اىل
نقابة الصحفين مجددة لعام .»2021
واضاف ،ان «املستمسكات املطلوبة هي كاالتي:
 -1هوية نقابة الصحفين العراقين مجددة لعام .2021
 -2وثيقة او تأييد تخرج من الكلية معنون اىل نقابة الصحفين العراقين.
 -3ميلء استمارة التقديم عى الرابط التايل:
jpg.47-28-1٦_14-09-2021_http://iraqijs.org/forms/photo
ودعت نقابة الصحفي�ن العراقين ،الزماء اعضاء النقابة املجددة هوياتهم
لعام  2021اىل مراجعتها لغرض اكمال اس�تمارة املكافآت التشجيعية خال
الف�رتة من  9/15ولغاية  2021/10/1عى ان ترفق مع االس�تمارة نس�خة
مصورة من هوية النقابة املجددة.
وذكرت نقابة الصحفين العراقين ،ان «بامكان الزماء سحب االستمارة من
موقع النقابة االلكرتوني ،واكمالها وتسليمها اىل ادارة النقابة ،اما ما يخص
الزماء يف فروع النقابة فيتم تسليم االستمارة ونسخة من الهوية اىل الزميل
رئيس الفرع وتأييدها من قبله وس�يتم اهمال اية اس�تمارة خالية من تأييد
الفرع» .ونرشت النقابة الرابط االلكرتوني الس�تمارة املكافآت التشجيعي�ة
للصحفيي��ن -09-2021_http://iraqijs.org/forms/photo :2021
jpg.47-28-1٦_14
م�ن جانبه ،قال وزير الثقافة حس�ن ناظم ،ان «مجلس ال�وزراء رصد مبلغ
س�تة مليارات دينار ،كمنحة للصحفين ،وتمت إضافة ستة أخرى من هيئة
الس�ياحة ،فأصبح املبلغ الكيل  12مليار دينار ،وسيجري العمل عى توزيعه
منحة للصحفي�ن خال الفرتة املقبلة» .ويف وقت س�ابق ،قالت رئيس لجنة
الثقاف�ة واآلثار النيابية س�ميعة الغ�اب إن «هناك  27أل�ف صحفي وأديب
وفنان مخصصة لهم املنحة والتي كانت ألف دوالر وبعدها تحولت اىل مليون
دينار بما يعادل  80ألفا ش�هريا» .وأضافت الغاب ،أن «مجلس النواب وضع
ضم�ن فقرة املنحة مبلغا قيمته  13ملي�ارا ً ونصف املليار دينار ،وبتدخل من
نقي�ب الصحفين العراقين ولقائ�ه برئيس مجلس الن�واب واملالية النيابية
تم�ت اضافة  ٦ملي�ارات لتصبح قيمة املنحة الكيل  19ملي�ارا ً ونصف املليار
ليكون استحقاق املستفيد بما يقارب  750ألف دينار ،ولكن عند اقرار املوازنة
ونرشها يف الجريدة الرسمية وجدنا فقط املبلغ املضاف  ٦مليارات دينار».

املحافظات» .واش�ار إىل «وجود خلل يف رصف
العاوات الس�باب تتعلق ب�وزارة املالية ،فضا
ع�ن التأخري ب�رصف الرواتب نتيج�ة الجانب
االداري ب�ن وزارة املالية ومجل�س املحافظة
بسبب عدم اكتمال الحسابات الخاصة بعملية
الرصف» .ولفت السوداني إىل «مطالبة مجلس
الوزراء بزي�ادة التخصيصات املالية للمعلمن
من  150لترتاوح ب�ن  250إىل  300الف دينار
مراعاة للواقع املعييش».

االنبار تكشف
عن احتياطي هائل من الفوسفات:
تبلغ بحدود  2مليار طن
االنبار  /المستقبل العراقي
كش�فت الرشك�ة العام�ة للفوس�فات يف االن��ب���ار،
أمس السبت ،ع�ن ت�وف�ر اح�ت�ي�اط�ي�ات هائلة من
الصخور الفوس�فاتية غري املستثمرة ،مؤكدة انها تبلغ
بح�دود (( 2ملي�ار طن) مع وجود كمي�ات غري مؤكدة
تتج�اوز ( )7ملي�ارات طن.وق��ال م�ع��اون م�دي�ر
ال�ش��رك�ة إح�س��ان ع�ل��ي ص�ال��ح يف ترصي�ح
صفح�ي ،ان «عملية اس��ت�ث�م�ار ه��ذه ال��ث��روة
ب�ي��د ال�ح�ك�وم��ة ،وهي صاحبة الق�رار ،ولم نبلغ
ب�يشء به�ذا الخص�وص» .واوض����ح ان «ح�ج��م
ث��روة ال�ف�وس�ف�ات ف�ي منطقة ال�ق�ائ�م ه�ائ�ل،
فالصخ�ور ال��ف��وس���ف��ات��ي��ة ت��ت��رك���ز
ف��ي ت�رس��ب�ات ف��وس���ف��ات ع��ك��اش��ات
وف�ي�ه��ا خمس�ة محاج�ر او م�ق�ال��ع ،ويبل�غ
االحتياط�ي املؤك�د  700ملي�ون طن حس�ب التقارير
الفنية والخرائ�ط الطوبوغرافية واملقاطع الجيولوجية
الت�ي اعدته�ا رشك�ة املع�ادن ال�وط�ن�ي��ة NIMCO
س��اب�ق�ا واك�دت�ه��ا ش��رك�ة Meniere union
البلجيكي�ة ،بضمنه�ا مقلع رق��م ( )5ال�واق�ع ق�رب
امل��خ��ي���م ال��س���ك��ن��ي امل���ؤق����ت
ال��خ���اص ب�امل�ن�ج��م وي�م�ت��د ب�ض�ع��ة
ك�ي�ل�وم�ت��رات غرب�ا ويض�م ( 88ملي�ون ط��ن)
حس�ب ال��خ��رائ���ط ال��ط��وب��وغ��راف��ي��ة
وامل��ق��اط���ع الجيولوجي�ة ال�ت��ي ق�ام��ت به�ا
الرشك�ة العام�ة للمس�ح الجيولوج�ي والتعدي�ن عام
 .»1989واض����اف ان «ه��ن���اك ت��رس���ب��ات
وادي ال��ه��ري ال��ت��ي ت�ق�ع ع�ل�ى م�س�اف�ة 15
  20ك�م م�ن ع�ك�اش��ات ،وت�ض�م مقلعا ي�م�ت�دع��ل���ى م��س���اح��ة  40ك�ي�ل�وم�ت��را مربع�ا
ويضم احتياطي�ا يقدر ب�  195مليون ط�ن م�ن خ�ام
الفوسفات عايل النوعية يمكن تركيزه بطرق فيزيائية
بسيطة» .وبن صالح ان االنبار تحتوي عى «ترسبات
صواب التي تبعد عن منجم ع�ك�اش�ات م��ن 30 - 20
ك��م ،وت�ض��م اح�ت�ي�اط�ي�ا ك�ب�ي�را ج��دا م��ن
ال�خ�ام�ات ت�ص��ل ال�ى أك�ث�ر م�ن  800م�ل�ي�ون
طن م�غ�ط�اة بطبقة سميكة م�ن الصخور ت��ص��ل
ال���ى أك��ث��ر م��ن  20م��ت��را وان اس�تغالها يف
الوقت الحارض مكلف ج��دا بسبب س�م�ك ال�غ�ط�اء
الصخري ووعورة املنطقة».

وتدعو وزارة التجارة املواطنن الساكنن يف هذه املناطق
للتوج�ه اىل مراجعة وكاء امل�واد الغذائي�ة يف مناطقهم
لغرض اس�تام م�واد الس�لة الغذائي�ة للوجب�ة الثانية
والتبليغ عن املخلفات عرب الخطوط الس�اخنة املعلنة او
عرب موقع الفيس بوك الرسمي للوزارة
دائرة الرقابة 07729222019
دائرة التخطيط واملتابعة
( ) 07815914941
قسم شؤون املواطنن ( (07715550851فايرب )
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
( .)07721417248

وزير املوارد يعلن تفعيل مذكرة مع تركيا
تتيح احلصول عىل حصة مياه كاملة
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزي�ر امل�وارد املائي�ة مه�دي رش�يد
الحمدان�ي ،أمس الس�بت ،تفعي�ل مذكرة
مع تركي�ا تتيح الحصول عى حصة مياه
كامل�ة .وق�ال الحمدان�ي يف كلم�ة ل�ه يف
«مؤتمر األمن املائ�ي من أهم ركائز األمن
القوم�ي» وحرضه مراس�ل وكالة األنباء
العراقي�ة (واع) :إن»ال�وزارة تمكن�ت من
تفعيل مذك�رة التفاهم م�ع تركيا ،والتي
ت�م توقيعها يف الع�ام  2009وعدلت العام
 2014وه�ي تتي�ح للع�راق الحصول عى
حص�ة كامل�ة» ،الفت�ا ً اىل أن «هناك لجنة
مش�رتكة م�ع تركي�ا مقره�ا يف الع�راق
للتنسيق بمسألة املياه».
ون�وه اىل أن «املياه القادمة من ايران وإن
كانت نس�بتها  15%ك�واردات مائية تؤثر
بشكل كبري عى محافظة دياىل ،ألن تغذية
املحافظة بشكل كامل من مياه ايران».
وأض�اف أن «أزم�ة املي�اه ليس�ت أزم�ة

وزارة ،وإنم�ا ه�ي أزمة بلد بش�كل كامل
،ونأمل بأن يس�تمر االهتمام بملف املياه
لدى الجميع» ،مؤك�دا ً أن «هناك إجراءات
تنفيذي�ة وبروتوكوالً ص�وت عليه مجلس
ال�وزراء م�ن أج�ل تحدي�د حص�ة املي�اه
القادمة من تركيا».
وتاب�ع الحمداني أن «دول املنبع اس�تغلت
الوض�ع العراقي م�ا بعد  2003وانش�أت
الكث�ري م�ن املش�اريع ،خاص�ة وأن أكثر
من  90%م�ن املوارد املائية منابعها خارج
الع�راق» ،مش�ريا ً اىل أن «التط�ور الكب�ري
والزي�ادة يف النمو الس�كاني حم�ل أعباء
إضافي�ة لل�وزارة بتأم�ن مي�اه ال�رشب
والزراعة».وأوض�ح أن «األم�ن واملي�اه
مرتبط�ان بش�كل كب�ري ،وأن التعامل مع
ملف املياه حساس جدا» ،مبينا ً أن «الوزارة
وضعت دراسة س�رتاتيجية باالشرتاك مع
جمي�ع مؤسس�ات الدولة ولغاي�ة 2035
وه�ذه الدراس�ة تحت�اج اىل أم�وال كثرية
،والوضع املايل للدولة ال يتحمل ذلك».

هيئة استثامر تطلق مبادرة «استثمر
يف الشباب»

بغداد  /المستقبل العراقي

أطلقت الهيأة الوطنية لإلس�تثمار ،امس الس�بت ،مبادرة لدعم الشباب العراقي تحت
شعار ( أستثمر يف الشباب) برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وبحسب بيان الهيأة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان «املبادرة جاءت بهدف طرح
عدد من املش�اريع اإلس�تثمارية املبتكرة من قبل عدد من الش�باب عى لجنة مختصة
من أس�اتذة يف الوزارات واملؤسس�ات املعنية وبحضور عدد من الوزراء واملسؤولن عن
القطاعن العام والخاص بهدف الحصول عى الدعم املايل لتنفيذ تلك املشاريع».
وأكدت رئيس الهيأة ،س�ها داود نجار ،يف كلمته�ا ،أن «هذه املبادرة تأتي يف إطار دعم
الشباب للدخول يف العلمية اإلستثمارية القائمة حاليا يف العراق بأفكار جديدة تطويرية
يف مختل�ف القطاعات اإلقتصادية» ،مبينة ان «الهيأة س�تمنح هؤالء الش�باب فرصة
لطرح أفكارهم أمام أنظار القطاع العام املتمثل بحضور عدد من الوزراء واملس�ؤولن
يف املؤسس�ات ذات العاق�ة  ،اضافة اىل عدد من املس�تثمرين ورج�ال األعمال املهتمن
بدعم هذه املبادرة».
واش�ارت نجار ،اىل «امطانية تحويل هذه األفكار املطروحة اىل مش�اريع إس�تثمارية
مهم�ة تدع�م اإلقتصاد العراق�ي وتوفر فرص عم�ل للقضاء عى جزء م�ن البطالة يف
العراق» ،مشددة عى «عزم الهيأة لدعم الشباب وإيصال أفكارهم للداعمن من القطاع
الخاص إلقامة تلك املشاريع عى أرض الواقع وضخ دماء جديدة للعملية اإلستثمارية
يف الع�راق تس�تكمل النجاحات التي حققها كبار املس�تثمرين وتك�ون أمتداد حقيقي
لهم».
م�ن جانبه أفاد وزير املالية ،ع�يل عاوي ،يف كلمته له ،ان «هناك إمكانيات فكرية لدى
الش�باب تس�عى الوزارة اىل دعمها من خال انشاء صندوق خصص له  30مليار دينار
 ،كما س�تعمل الوزارة عى اطاق مبادرات جديدة لدعم الرشكات الش�بابية وخاصة يف
مج�ال القط�اع الرقمي التي يقودها الش�باب» ،داعيا ً املؤسس�ات الدولية املختصة اىل
«املس�اهمة يف توس�عة مبلغ الصن�دوق للوصول اىل  50مليار خال الس�نتن املقبلتن
بأرشاف ومشاركة عدد من الوزارات».
وطرح املش�اركون الش�باب يف ه�ذه املب�ادرة أفكار مش�اريعهم ع�ى املجتمعن من
القطاعن العام والخاص والتي تضمنت ثمان مشاريع بأفكار مبتكرة شملت مختلف
القطاعات اإلقتصادية منها (صناعية  ،تقنية  ،صحية  ،تجارية  ،تعليمية)  ،وحظيت
سبع منها بدعم من الرشكات اإلستثمارية واملصارف تابعة للقطاع الخاص.
حيث تم االتفاق عى عقد لقاءات مبارشة بن املستثمرين الشباب والداعمن ملشاريعهم
لوضع الخطوات النهائية لتنفيذها عى أرض الواقع.

النقل تعلن جاهزية اسطول املسافرين
والوفود خلدمة زوار االربعينية
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل ،الس�بت ،جاهزية اسطول املسافرين والوفود
لخدمة زوار االربعينية.
وذك�ر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نس�خة منه ،ان الرشكة
العام�ة لنقل املس�افرين والوف�ود اعلنت خال الجول�ة امليدانية
التي اجراها مدير عام الرشكة كريم كاظم حس�ن اليوم السبت
عى قطاع ( )3يف منطقة الكرادة (كمب س�ارة) والخاص بإيواء
باص�ات النق�ل الداخيل ع�ن جاهزي�ة انطاق اس�طولها صوب
كهرباء املقدسة خدمة لزوار االربعن.
واش�ار املدير العام اىل توجيهات معايل وزير النقل الكابتن نارص
حس�ن بندر الش�بيل التي تنص عى مواصلة الجهود واالستعداد
املبك�ر ملل�ف نقل زوار االربع�ن يف كرباء املقدس�ة؛ مؤكدا ً خال
لقائ�ه عدد م�ن موظفي الرشك�ة العامل�ن يف القط�اع انه عى
الجمي�ع تحم�ل املس�ؤولية يف اداء عملهم كفري�ق واحد لتطوير
عم�ل الرشكة ،مش�يدا ً بجهوده�م يف اعمال التهيئ�ة والتحضري
لباصات قسم النقل الداخل.

ايران ختصص  6مطارات لنقل زوار
االربعينية اىل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد مستش�ار املدير التنفيذي لرشكة املط�ارات واملاحة الجوية
االيرانية ،تخصيص  ٦مطارات لنق�ل زوار ذكرى أربعينية االمام
الحسن {عليه السام} من إيران اىل العراق .وأوضح غام حسن
رس�تميان ،يف ترصيح ،أنه «س�يتم نقل  ٦0ألف زائر من إيران اىل
العراق خ�ال فرتة  19س�بتمرب/أيلول حت�ى  2اكتوبر /ترشين
االول املقب�ل» .وأش�ار أن املط�ارات الدولية الس�ت ه�ي «مطار
االم�ام الخمين�ي (رض) يف طه�ران ومش�هد وتربي�ز واصفهان
وش�رياز وأهواز» ،مس�تدركا أنه «تم تجهيز مطارات أخرى عند
طلب منظمة الطريان املدني االيرانية ذلك».

نائب :البنك املركزي وجه املصارف
باالستمرار باستقبال طلبات القروض
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د عض�و مجلس الن�واب النائ�ب جم�ال املحم�داوي ان البنك
املرك�زي العراق�ي وجه املصارف ( الرافدين  -الرش�يد  -العراقي
للتج�ارة) باالس�تمرار باس�تقبال طلب�ات الزبائ�ن بخص�وص
القروض الشخصية امليرسة.
وق�ال املحمداوي يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
«وردت إلين�ا العدي�د من املناش�دات تفيد بعدم الت�زام املصارف
الحكومية بقرار مجلس ادارة البنك املركزي ذي العدد ( )9لس�نة
( )2021عى منح رشيحة العاملن يف مؤسسات الدولة والقطاع
العام واملؤسس�ات االمنية املوطنة رواتبهم لدى مختلف املصارف
ق�روض ش�خصية بقيمة ( 15ملي�ون دينار) من مب�ادرة البنك
املركزي العراقي ال( )1ترليون دينار.
واض�اف « خاطبن�ا البن�ك املركزي ب�رضورة التأكي�د و متابعة
املصارف لالتزام بقرارات البنك بخصوص هذه القروض  ،و بناءا ً
عى مخاطباتنا فقد اس�تجاب البن�ك املركزي و أكد عى مصارف
(الرافدين  -الرش�يد  -العراقي للتجارة) باالس�تمرار باس�تقبال
طلبات املواطنن بخصوص القروض الشخصية امليرسة» .

العمل تنتظر اقرار قانون التقاعد والضامن
االجتامعي :هذه امتيازاته
أفاد مصدر يف وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ،أمس السبت،
انتظار الوزارة للتصويت عى قانون التقاعد والضمان االجتماعي
داخل قب�ة الربملان .وقال املصدر إن ال�وزارة «تنتظر اآلن قانون
التقاع�د والضمان االجتماعي الجديد بعد ان تمت القراءة الثانية
ل�ه يف الربمل�ان» .واض�اف ان «القانون مهم جدا ول�ه امتيارزات
كب�رية يف توف�ري فرص العم�ل ودعم القطاع الخ�اص» ،مبينا ان
«القانون رشع يف عام  1971ولم يتم تعديله حتى االن».
واشار اىل انه «تم اجراء جوالت وزيارات تفتيشية لكافة الرشكات
واملؤسسات االهلية لتطبيق قانون العمل خصوصا الفقرات التي
تتعلق بتشغيل  % 50من العمالة الوطنية».
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اعالن رقم ()121

تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف
بلدي�ة املوص�ل خ�الل (  )30ثالثون يوما تب�دا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية
وبطاق�ة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة ( )%30من القيم�ة املقدرة مع
الترصيح االمني للمش�رك باملزاي�دة وتجري املزايدة يف دي�وان محافظة نينوى
 /قاع�ة الحدب�اء الس�اعة العارشة صباح�ا لليوم االخري من م�دة االعالن ويف
حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة
املزاي�دة يف املوعد وامل�كان املذكور تؤجل املزايدة اىل ي�وم عمل الذي يليه يف نفس
املوقع اعاله ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة
( )%2من بدل االيجار
 � 1الورش املرقمة (2و3و4و5و6و7و8و13و14و15و16و17و18و20و21و
 )22م  40نينوى الرشقية الواقعة يف املنطقة الصناعية ضمن كراج التاميم ()1
وبمساحة ( )36م 2وملدة ثالث سنوات
 � 2ورش�ة رق�م ( )9م  40نينوى الرشقية الواقع�ة يف املنطقة الصناعية ضمن
كراج التاميم ( )1وبمساحة ( )39م 2وملدة ثالث سنوات
 � 3ورش�ة رقم ( )10م  40نينوى الرشقية الواقعة يف املنطقة الصناعية ضمن
كراج التاميم ( )1وبمساحة ( )58م 2وملدة ثالث سنوات
 � 4ورش�ة رقم ( )11م  40نينوى الرشقية الواقعة يف املنطقة الصناعية ضمن
كراج التاميم ( )1وبمساحة ( )111م 2وملدة ثالث سنوات
 � 5ورش�ة رق�م (12و )19م  40نينوى الرشقية الواقع�ة يف املنطقة الصناعية
ضمن كراج التاميم ( )1وبمساحة ( )74م 2وملدة ثالث سنوات

تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف
بلدي�ة املوص�ل خ�الل (  )30ثالثون يوما تب�دا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية
وبطاق�ة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة ( )%30من القيم�ة املقدرة مع
الترصيح االمني للمش�رك باملزاي�دة وتجري املزايدة يف دي�وان محافظة نينوى
 /قاع�ة الحدب�اء الس�اعة العارشة صباح�ا لليوم االخري من م�دة االعالن ويف
حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة
املزاي�دة يف املوعد وامل�كان املذكور تؤجل املزايدة اىل ي�وم عمل الذي يليه يف نفس
املوقع اعاله ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة
( )%2من بدل االيجار
 � 1الدكاك�ني املرقم�ة (1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و )13م 40
نينوى الرشقية الواقع يف املنطقة الصناعية ضمن كراج التاميم ( )1وبمس�احة
( )18م 2لكل دكان وملدة ثالث سنوات
 � 2مشاع ضمن مقاطعة  40نينوى الرشقية الواقع يف املنطقة الصناعية ضمن
كراج التاميم ( )1وبمساحة ( )9م 2وملدة ثالث سنوات
 � 3مشاع ضمن مقاطعة  40نينوى الرشقية الواقع يف املنطقة الصناعية ضمن
كراج التاميم ( )1وبمساحة ( )18م 2وملدة ثالث سنوات
 � 4مرافق صحية ضمن مقاطعة  40نينوى الرشقية الواقع يف املنطقة الصناعية
ضمن كراج التاميم ( )1وبمساحة ( )18م 2وملدة ثالث سنوات
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تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون
( )21لسنة ( )2013فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية
مراجع�ة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خ�الل (  )30ثالثون
يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع
عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة
السكن والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة
مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان
محافظ�ة نين�وى  /قاع�ة الحدباء الس�اعة العارشة صباحا
للي�وم االخري من م�دة االعالن ويف حالة مصادف�ة اليوم املحدد
لالع�الن عطلة رس�مية او اي ظرف يح�ول دون اقامة املزايدة
يف املوع�د واملكان املذكور تؤجل املزاي�دة اىل يوم عمل الذي يليه
يف نف�س املوقع اعاله ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش
االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
*ال�ورش املرقم�ة (1و2و3و4و5و6و7و8و13و14و15و16
و17و18و20و )21م  40نين�وى الرشقي�ة الواقع�ة يف املنطقة
الصناعي�ة ضمن ك�راج التاميم ( )2وبمس�احة ( )36م 2لكل
ورشة وملدة ثالث سنوات
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تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايج�ار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة ( )2013فعىل
الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل (  )30ثالثون
يوم�ا تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني
معه�م هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة ( )%30من القيمة
املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى  /قاعة
الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد
لالع�الن عطلة رس�مية او اي ظرف يح�ول دون اقامة املزايدة يف املوعد وامل�كان املذكور تؤجل
املزاي�دة اىل ي�وم عمل الذي يليه يف نف�س املوقع اعاله ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش
االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1الدكاك�ني املرقم�ة (1و2و3و4و5و6و7و8و )9م  40نين�وى الرشقية الواقعة يف املنطقة
الصناعية ضمن كراج التاميم ( )2وبمساحة ( )18م 2لكل دكان وملدة ثالث سنوات
 � 2مشاع ضمن مقاطعة  40نينوى الرشقية الواقعة يف املنطقة الصناعية ضمن كراج التاميم
( )2وبمساحة ( )18م 2وملدة ثالث سنوات
 � 3مرافق صحية ضمن مقاطعة  40نينوى الرشقية الواقع يف املنطقة الصناعية ضمن كراج
التاميم ( )2وبمساحة ( )9م 2وملدة ثالث سنوات
 � 4ورشة رقم ( )9م 40نينوى الرشقية الواقعة يف املنطقة الصناعية ضمن كراج التاميم ()2
وبمساحة ( )72م 2وملدة ثالث سنوات
 � 5ورش�ة رقم ( )10م 40نينوى الرشقية الواقع�ة يف املنطقة الصناعية ضمن كراج التاميم
( )2وبمساحة ( )66م 2وملدة ثالث سنوات
 � 6ورش�ة رقم ( )11م 40نينوى الرشقية الواقع�ة يف املنطقة الصناعية ضمن كراج التاميم
( )2وبمساحة ( )54م 2وملدة ثالث سنوات
 � 7ورش�ة رقم ( )12م 40نينوى الرشقية الواقع�ة يف املنطقة الصناعية ضمن كراج التاميم
( )2وبمساحة ( )108م 2وملدة ثالث سنوات
 � 8ورش�ة رقم ( )19م 40نينوى الرشقية الواقع�ة يف املنطقة الصناعية ضمن كراج التاميم
( )2وبمساحة ( )45م 2وملدة ثالث سنوات
 � 9ورش�ة رقم ( )22م 40نينوى الرشقية الواقع�ة يف املنطقة الصناعية ضمن كراج التاميم
( )2وبمساحة ( )18م 2وملدة ثالث سنوات

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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اعالنات

العدد ( )2453االحد  19ايلول 2021

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 231 /
التاريخ 2021/9/16

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه
والعائدة اىل بلدية (العباس�ية ) وملدة (حس�ب ما مؤرش ازاءها ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة
 2013فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية العباس�ية او اللجنة خالل ()30
يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة
املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب
الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( ) 30يوما يف الس�اعة
(العارشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباسية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرسوم
االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

حوانيت

70/5-70/32-7/31

12م2

السوق العصري  /مقابل المحكمة

ثالث سنوات

2

حوانيت

11/6-11/13

16,5م2

السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان

سنة واحدة

3

حانوت

11/14

15,75م2

السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان

سنة واحدة

4

حوانيت

11/9-11/15

19م2

السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان

ثالث سوات

5

حانوت

11/18

18م2

السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان

سنة واحدة

6

حانوت

11/19

16,75م2

السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان

سنة واحدة

7

حوانيت

14/43-14/42

18م2

بداية سوق العباسية القديم

سنة واحدة

8

حوانيت

14/3-14/2-14/7-14/5

14م2

بداية سوق العباسية القديم

سنة واحدة

9

حانوت

14/35

18م2

الشارع الفرعي  /مقابل كراج ال بدير

ثالث سنوات

10

حانوت

14/52

27,52م2

منتصف السوق

سنة واحدة

11

كشك

10/1

6,25م2

مجاور المجلس البلدي السابق

سنة واحدة

12

كشك

10/4

6,25م2

الشارع العام  /مقابل كراج البلدية

سنة واحدة

13

كشك

10/9

6,25م2

مجاور دائرة احوال العباسية

سنة واحدة

14

حانوت

13/8

10م2

السوق العصري /مقابل ساحة الفواكة

سنة واحدة

رشكة غاز الشامل  /رشكة عامة

تعلن رشكة غاز الشمال ( رشكة عامة ) الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصات التالية ادناه
فعىل الراغبني باالشراك باملناقصة اعاله :
 -1مراجع�ة مق�ر الرشك�ة الكائن يف ( محافظ�ة كركوك  /طريق كرك�وك – بيجي ) الس�تالم املواصفات الخاصة
باملناقصة اعاله
 -2تقدي�م تامينات اولي�ة بمبلغ قدره ( )%1ماعدا ال�رشكات الحكومية وتكون عىل ش�كل صك مصدق او خطاب
ضم�ان صادر من املص�ارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة مل�دة (  ) 120مائة وعرشون يوما من تاريخ
الغلق .
 -3تقدم الرشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنونا اىل رشكة
غاز الشمال ( النسخة االصلية ) مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية .
 -4ارفاق ش�هادة تأس�يس الرشكة مقدم�ة العطاء صادرة م�ن وزارة التجارة  /دائرة تس�جيل الرشكات الوطنية
بالنسبة للرشكات العراقية و  /او هوية غرفة تجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من املحلفية التجارة العراقية
يف بلد الرشكة .
 -5عىل كافة املشاركني امالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرونية املؤيدة من قبلنا  ,وينطلب استالم
الق�رص ( ) و املتضمن�ة الوثائ�ق القياس�ية للطلبيات املعلنة قب�ل موعد الغلق لغرض ملئه�ا وتوقيع املعلومات
الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.
 -6يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور
اصحاب العطاءات املش�اركة ويف حالة مصادفة عطلة رس�مية فيكون يف اليوم الذي يليه دوام رس�مي هو يوم غلق
املناقصة .
 -7ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
 -8تهمل العطاءات املرس�لة بالربيد االلكروني ويف حالة عدم االلتزام بتقديم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية
ورشوط االعالن .
 -9ارفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه علما ً ان ثمن املناقصة غري قابل للرد اال
يف حالة الغاء املناقصة من قبل رشكتنا
 -10تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن (  ) 120مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق .
 -11للمزيد من املعلومات  ,يرجى زيارة موقعنا االلكروني () ويمكن مراسلتنا عرب الربيد االلكروني
()ngc_info.iqoil@yahoo.com ( ) ngcoil.gov.iq@gmail.com ( ) ngc_contract@ngc.oil.gov.iq
ت

رقم الطلبية

المواصفات

سعر البيع
للطلبية

مبلغ
التامينات

تاريخ المؤتمر

1

2327/2020

Portable
Hydraulic
Equipment
tube locking

200.000
دينار
عراقي

تاريخ الغلق

عدد مرات
االعالن

الكلفة
التخمينية

1000
دوالر

2021/9/30

6/10/2021

الثالث

95.000
دوالر

2

2329/2020

Power
transformers

200.000
دينار
عراقي

1500
دوالر

2021/9/30

6/10/2021

الثالث

150.000
دوالر

3

2338/2021

Di Ethanol
Amine
)(D.E.A.

400.000
دينار
عراقي

1300
دوالر

2021/10/4

11/10/2021

الثالث

1275000
دوالر

ء /مدير هيئة اخلدمات و املواد

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

)Public Tender Announcement for Tender No: 006-PC-21-EBS (2nd Announcement
Provision of cable and accessories and Grease and lubricant and General consumption Materials
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 cable and accessories and Grease and lubricant and General consumption Materials
)Tender No.: 006-PC-21-EBS (2nd Announcement
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Second Time. All
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with
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
Company to seek one to two contractors who have qualified international professional experience and can
supply the grease and lubricant & cable and accessories & general consumables.
For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email
to Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@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 return, Social securities etc.
)C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email
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 confirmation from above email would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission deadline 4:00 PM 18th Oct 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender 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 compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be
read and compile).
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. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding
date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun & Mr. Zhang Xianqiao Email: panyoujun@ebspetroleum.com & zhangxianqiao@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website http://www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender
announcement.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف اهلندية

فقدان

اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم العقار 12 / 196 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  3 :املنفهان
الجنس  :ارض زراعية تسقى سيحا
النوع  :مملوكة للدولة  /ممنوحة باللزمة
املساحة  33 :دونم
املش�تمالت  :عب�ارة عن ارض زراعية تس�قى س�يحا
مشيد عليها دارين اما حصة املدين مشيد عليها مخزن
مسقف من الجينكو بمساحة 1000م 2حسب االجازة
بالعدد  12يف  2011 / 11/ 12وبداللة املساح
مقدار البيع  :جزء من السهام البالغة  6174من اصل
االعتبار الكيل  10800سهم
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الهندي�ة باملزائدة
العلنية العق�ار املوصوف اعاله والعائد للراهن (لطفي
عباس عيل) لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف الزراعي
يف الهندي�ة البال�غ ( )274000000دينارا فعىل الراغب
يف االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل ()30
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن
مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة
مرصفي�ة التقل ع�ن  % 10م�ن القيمة املق�درة للبيع
والبالغة ( )325278000دينار وان املزايدة ستجرى يف
الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري

ليث شاكر جرب
مدير التسجيل العقاري يف اهلندية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء
العدد /624ب2020/
التاريخ2021/9/15 :
املدعي /عادل محمد حسني
املدعى عليهم /كيالن محمد حسني وجماعته
م  /اعالن
بن�اء عىل ما جاء بقرار من ه�ذه املحكمة املوقرة بالعدد /624
ب 2020/يف
 2020/12/9واملكتسب الدرجة القطعية املتضمن ازالة شيوع
العقار املرق�م ( )9713/71مقاطعة  ۲5عرموش�ية بيعا ً عليه
تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية عىل العق�ار املرقم اعاله
واملدرجة أوصاف�ه ادناه فعىل من يرغب بالرشاء مراجعة هذه
املحكمة خالل مدة ثالثون يوما ً اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف
صحيفتني محليتني يوميتني مستصحبا ً املستمسكات القانونية
مع التأمينات البالغة %10من القيم�ة التقديرية لعموم العقار
والبالغة (  )۸5,۰۰۰,۰۰۰خمسة وثمانون مليون دينار عراقي
فق�ط بصك مصدق ألمر هذه املحكم�ة ان لم يكن من الرشكاء
وس�تجري املزايدة يف الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم األخري
للم�دة اعاله ويتحمل املش�ري اج�ور النرش علما ب�ان املدعي
يرغ�ب بالبقاء مس�تأجر للعقار بعد البيع عن�د رشائه من غري
املدعى عليهم.
األوصاف
دار س�كنية تق�ع يف قضاء س�امراء _ حي الرشطة مس�احتها
(200م )2متكون�ة م�ن طابق�ني مبني�ة بالبل�وك ومس�قفه
بالكونكريت املس�لح يحتوي عىل غرفة نوم واستقبال ومطبخ
وصحيات ومرافق صحية خارجية وغرفتي نوم يف الطابق االول
مبلطة بال�كايش املرمر ويحت�وي عىل حديقة صغ�رية ودرجة
بنائه جيدة.
مع الشكر والتقدير...
القايض
طالل خليل محمود
����������������������������������������������������
اعالن
فق�دت هوي�ة املوظ�ف املرقم�ة ( )21246والص�ادرة بتاريخ
 2014/1/22من رشكة توزيع املنتجات النفطية  -فرع صالح
الدين باسم (صالح عيل عطيه) عىل من يعثر عليها يسلمها اىل
جهة اإلصدار
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

تعميم اوصاف
فق�دت املفق�ودة ث�ورة ش�نان كاظ�م ال دوب�ان امللصق�ة
صورته�ا اعاله بتاري�خ 9/12/2000عراقية الجنس�ية تولد
1937متوس�طة القامة ذو بنية ضعيفة ترتدي عبائة سوداء
م�ع فوطة س�وداء تس�كن محافظة كرب�الء قض�اء الهنديه
ناحي�ة الخريات فعىل م�ن يعثر عليها االتص�ال بمركز ناحية
الخريات مع التقدير
العقيد
حاتم هاشم رضا العوادي
ضابط مركز رشطة الخريات
���������������������������������������������������
فقدان/تعميم اوصاف

فقدت املفقودة هاشمية عبيس عيل الدوبان تولد 1912امللصقة
صورته�ا اعاله الجنس�ية عراقية متوس�طة القام�ة ذوبنية
ضعيفة ترتدي عبائة س�وداء مع فوطة سوداء فقدت بتاريخ
9/12/2000تس�كن محافظ�ة كربالء قض�اء الهنديه ناحية
الخريات فعىل من يعثر عليها االتصال بمركز ناحية الخريات
العقيد
حاتم هاشم رضا العوادي
���������������������������������������������������
فقدان

تعميم اوصاف
فقد املفقود نوري شنان كاظم ال دوبان امللصقةصورتة أعاله
بتاري�خ 9/12/2000تولد 1957واس�م امه هاش�مية عبيس
وعراقي الجنس�ية واوصافه متوس�ط القامة ذوبنية ضعيفة
ويرتدي بنطلون وجاكيت اسود يسكن محافظة كربالء قضاء
الهندي�ه ناحية الخ�ريات فعىل من يعثر علي�ه االتصال بمركز
ناحية الخريات
العقيد
حاتم هاشم رضا العوادي
ضابط مركز رشطة الخريات
���������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف الرصافة املسائي
العدد إنذارات 2021 /23186 /
التاريخ 2021 /9 /14
نرش اعالن انذار
بواسطة الكاتب العدل يف الرصافة املسائي
املسري له االنذار مهند عبد الحسني محمد العنوان بغداد الكرخ
حي العامل م  803ز  59د  32املنذر عيل حميد ياسني
س�بق وأن ت�م رشائي املركب�ة املرقم�ة  36824ط بغداد أجرة
ن�وع فوتون أجرة موديل  2013بموجب عقد البيع املربم بيننا
وامل�ؤرخ يف  2021 /6 /2بب�دل بي�ع مق�دار  $5000خمس�ة
آالف دوالر امريك�ي ولعدم حضورك إىل دائ�رة املرور املختصة
لغ�رض إجراء عملية نقل امللكية ل�ذا انذرك برضورة الحضور
إىل دائرة املرور خالل مدة أقصاها ثمانية أيام وبعكس�ه سوف
اقي�م عليك الدعاوي يف املحاكم املختصة واحملك كافة األتعاب
واملصاري�ف القضائية وملجهولية مح�ل إقامتك وتعذر تبليغك
تق�رر تبليغ�ك بجريدتني يوميت�ني وخالل امل�دة القانونية من
تاريخ النرش ملراجعة دائرة املرور وبعكسه سوف تعترب مبلغا
وفق القانون
الكاتب العدل
���������������������������������������������������
إىل ال�رشكاء اس�ماء عبد الرؤوف باقر م�وىس و محمد هديب
ضاحي حمود اقت�ى حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم  26421/3حي الجامعه خالل
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
محمد عبد الرؤوف باقر
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سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل محمد

حرك عود الثقاب

وجبات خفيفة تعزز مناعة طفلك
طبق اليوم

البيتزا بالدجاج و الزيتون

املقادير:
عجينة بيتزا
قطع دجاج مسلوقة
مرشوم رشائح
زيتون رشائح
فلفل الوان مقطع
فلفل حار مقطع
صلصة بيتزا
جبن موزاريال مبشور
خطوات التحضري:
ضعي العجينة يف صينية ثم قومي بفرد الصلصة عليها.
ضعي قطع الدجاج عىل العجني و وزعيها عىل االطراف.
اخلط�ي الزيت�ون و املرشوم و الفلفل االلوان و الفلف�ل الحار ثم ضعي املزيج
عىل قطع الدجاج.
ضعي املوزاريال عىل الوجه ثم ضعي الصينية يف الفرن حتى تنضج.
و تقدم.

المتاهات

تعد ساعات اليوم الدرايس من الساعات
التي يجب أن يتناول فيها األطفال وجبة
واح�دة ع�ىل األقل ،وه�ذه الوجبة يجب
أن تكون خفيفة وغري مليئة بالس�عرات
الحراري�ة أو الس�كريات ،وتحت�وي عىل
الفيتامين�ات والعنارص الغذائية الالزمة
التي تقوي جهاز املناعة.ويف هذا التقرير
نستعرض أبرز أفكار هذه الوجبات التي
تق�وي جهاز طفلك املناعي ،وتس�اعده
ع�ىل اس�تكمال يوم�ه والرتكي�ز خ�الل

الحصص الدراس�يةً ،
وفقا آلراء الخراء
واألطباء.
األفكار
يمكن�ك االعتم�اد أثناء تقدي�م الوجبات
ألطفالك عىل أفكار من العنارص الغذائية
الخرضاوات والفاكه�ة وأغذية الحبوب
الكاملة ،واأللبان قليلة الدس�م واللحوم
الخالية من الدهون ،واألسماك أو الدجاج،
إضافة للبيض والبقوليات واملكرسات.إذا
كان طفلك يشعر بالجوع مثال ،فيجب أن

أطعمة تزيد إحساسك بالتوتر والقلق
يتحك�م الغذاء ال�ذي نتناوله؛ يف
أداء أجسادنا بشكل كامل ،ومن
بني هذا التحكم تأثري نوع الطعام
عىل س�لوكياتنا ومشاعرنا ،كأن
تزي�د بعض األطعم�ة من التوتر
والقل�ق لدينا ،وأن ت�ؤدي أخرى
إىل انخفاضه.
ويف ه�ذا التقري�ر نس�تعرض
األطعم�ة ،الت�ي ق�د تزي�د م�ن
إحساس�ك بالقل�ق والتوت�ر،
خاص�ة إن كنت تعاني العرضني
بش�كل مس�تمر ،وهو ما ينبغي
معه االنتباه إىل ما تأكل.
السكر
تزي�د األطعم�ة الغنية بالس�كر من الش�عور بالقل�ق والتوتر،
فعندما تتناولها يرتفع مس�توى الس�كر يف الدم بشكل رسيع
ومؤق�ت ،ثم يهبط الس�كر بعد ف�رتة قصرية ،وهو ما يش�عر
الجس�م بالتعب ،ويزيد من اإلحس�اس بالتوتر والقلق ،نتيجة
زيادة إفراز هرموناتهما ،بسبب عدم انتظام مستويات السكر
يف الدم.
األطعمة عالية امللوحة

يس�اهم الصودي�وم ال�ذي ه�و
عنرص أس�ايس يف مل�ح الطعام،
يف ارتف�اع ضغط الدم وهو األمر
ال�ذي يزيد م�ن مجه�ود القلب،
ولذلك عليك االبتعاد عن األطعمة
عالية امللوحة والتقليل من امللح
يف طعامك ألنه سبب من أسباب
التوتر والقلق.
الكافيني
يعان�ي البع�ض حساس�ية ضد
الكافي�ني؛ واملقص�ود ب�ه هن�ا
املرشوب�ات ،التي تحت�وي عليه
بكث�رة كالقه�وة والش�اي ومرشوب�ات الطاق�ة واملرشوبات
الغازي�ة ،وتش�مل أعراض ه�ذه الحساس�ية زي�ادة رضبات
القل�ب أو ارتفاع ضغط الدم واضطراب�ات النوم واالضطرابات
املعوية.
ويعاني أصحاب هذه الحساس�ية ارتفاع معدل القلق والتوتر
بع�د رشب كوب واحد م�ن هذه املرشوب�ات ،ولذلك يجب عدم
اإلفراط يف رشب هذه املواد بصفة عامة ،ومراقبة جس�دك بعد
رشبها بصفة خاصة ،فإن كنت تشعر بأي من هذه األعراض،
فهذا مؤرش عىل أن لديك حساسية ضد الكافيني.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /139 :ب2019/4
التاريخ 2021/9/15:
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع االرض الزراعية
املرقمة  5/77شواطىء بحر النجف يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة
ع�ن بيع العق�ار املذكور اع�اله واملبين�ه اوصافه وقيمت�ه ادناه فعىل
الراغب�ني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثون) يوما من اليوم
التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %10من
القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق المر ه�ذه املحكمة بداءة النجف
وص�ادر من م�رصف الرافدين رق�م ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة
واالحال�ة يف الس�اعة الثانية ع�رش من اليوم االخري م�ن االعالن يف هذه
املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض االول
عامر حسني حمزة
االوصاف  :العقار املرقم  5/77ش�واطىء بحر النجف يف النجف عبارة
عن ارض زراعية تحتوي عىل بعض اش�جار النخيل ( )16نخلة يحدها
من جهة الرشق نهر صغري جدول ومن الغرب ارض فارغة تقع بالقرب
من الش�ارع الحويل الذي يؤدي اىل منطقة الرضوية املس�احة االجمالية
ل�الرض الزراعي�ة ثالثة دونم وعرشون اولك وخمس�ون مرت مربع وان
القيم�ة املقدرة لالرض املذك�ورة مبلغ مقداره�ا  105,540,000مائة
وخمسة مليون وخمسمائة واربعون الف دينار ال غريها

فقدان
فق�دت من الهوية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء الرشكة العامة
النت�اج الطاق�ة الكهربائية يف الفرات االوس�ط محطة الخرات
الغازية باسم املواطن اثري جاسم كريم من يعثر عليها تسليمها
لجهة االصدار
����������������������������������������������������
فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة من نقاب�ة املهندس�ني العراقيني ذات
الرقم  /173231باس�م املهندس حس�ن قيس هادي رايض من
يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
����������������������������������������������������
اعالن
اىل الرشكاء بتول محمد عاجي ورايد ناظم كاظم
اقت�ىض حضوركم اىل م�رصف صندوق االس�كان العراقي فرع
النج�ف خلف مديرية ماء النجف وذل�ك القراركم باملوافقة عىل
سحب س�لفة للعقار املرقم  3/66449حي النداء مناصفة مع
الرشيك�ة عبري مه�دي فرحان كفل مدة اقصاها خمس�ة عرش
يوم داخل العراق وش�هر خارجه وبعكسه سوف تصدر االجازة
املوافقة وفق الضوابط الالزمة
����������������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك انور صباح محمد نوري
اقت�ىض حضوركم اىل م�رصف صندوق االس�كان العراقي فرع
النج�ف خلف مديرية ماء النجف وذل�ك القراركم باملوافقة عىل
س�حب س�لفة للعقار املرقم  3/31240حي ميس�ان مناصفة
مع الرشيك زين العابدين جمعه س�لمان مدة اقصاها خمس�ة
عرش يوم داخل العراق وش�هر خارجه وبعكس�ه س�وف تصدر
االجازة املوافقة وفق الضوابط الالزمة
����������������������������������������������������
فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة  258 – 290003521يف
 2020/10/24الص�ادرة م�ن مدرس�ة الخوارزم�ي االبتدائية
املعنونة اىل متوس�طة االمام الحس�ني ع باسم  /مرتىض حسن
تجم من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر
العدد /1634ش2021/
التاريخ 2021/9/16
اعالن
اىل املدعى عليه  /امري عواد خليل مجهول محل االقامة
اقام�ت املدعي�ة عليه عبد الحس�ني عب�ادي الدعوى الرشعي�ة املرقمة
/1634ش 2021/ام�ام هذه املحكمة والت�ي موضوعها تصديق طالق
والرتحال�ك اىل جه�ة مجهولة حس�ب اش�عار مخت�ار منطقت�ك تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني واسعتي االنتشار
للحض�ور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة املواف�ق 2021/10/6
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
سوف تجري املرافعة بحقك غابيا وعلنا
القايض
عبد الرحيم عبد الحسن رباط

احلمل
مهنياً :جاه�د وثابر يف س�بيل تحقيق خططك
وأهداف�ك ،وال ترتك الضغ�وط والعراقيل تعيق
ّ
ّ
ومعقد.
وتجنب كل عمل مهم
عملك
عاطفي�اً :ال تدخل م�ع الرشيك يف نقاش عميق
ألن�ه لن يؤدي إىل أي نتيج�ة طاملا أن كل طرف
متمسك بمواقفه وال يتنازل قيد أنملة.

امليزان
مهني�اً :تعيش يوم�ا متقلبا س�لبيا تحت تاثري
القم�ر م�ن الرسط�ان املواج�ه لرج�ك لذل�ك
ّ
وتجنب إثارة املواضيع
حاذر إهم�ال التفاصيل
الحساس�ة أو إث�ارة التح ّديات.عاطفي�اً :ق�د
يفاجئ�ك اليوم الحبيب بق�رار االرتباط وتحزن
لفراقه وانشغاله عنك بأمور تافهة

تراقبي تناوله للخبز األبيض أو منتجات
الدقي�ق األبي�ض ،وتس�تبدليها بالخب�ز
الغن�ي باأللياف ومنخفض الس�كريات،
فهي س�تؤثر بالطبع عىل ش�عور طفلك
بالجوع.وم�ن املمك�ن أن تدعم�ي هذه
الوجب�ات بالفواكه الطازج�ة والعصري
الطبيع�ي ،أو الفواك�ه املجفف�ة وقطع
الجبن ،أو مقرمش�ات الحبوب الكاملة،
ويمك�ن ً
أيضا أن تصنعي الكعك الصحي
باستخدام الخضار والفواكه.

الثور
مهني�اً :قد يعني هذا اليوم املمي�ز نجاحا ً ماليا ً
غري متوق�ع ،ما يذه�ل أرباب العم�ل والزمالء
فيلتفون حولك داعمني.
عاطفياً :تش�عر بالس�عادة اليوم بسبب الحب
الكب�ري ال�ذي ّ
تكن�ه للحبي�ب ،ف�ال تخ�ش أن
تصارحه بمشاعرك.

العقرب
مهنياً :تتشجّ ع عىل اتخاذ مبادرة وإعادة النظر
تتلقى خرا ً مفرحا ً
يف بعض القرارات املصرييةّ ،
يكون بداية عمل أو مرشوع جديد.
عاطفي�اً :ال تفوّت الفرصة لالس�تفادة من كل
دقيقة هدوء وراحة لتعيش�ها مع الرشيك ،هو
يحتاج إىل عطفك وحنانك ،فال تخيّبه.

اجلوزاء
مهني�اً :يتح�دث هذا الي�وم عن مس�ائل مالية
تخص بعض الرشاكات من رس�وم وعائدات أو
ما شابه ،وتسعى لتغطية العجز.
عاطفي�اً :تع�ود األم�ور بينك وب�ني الرشيك إىل
مجاريه�ا الطبيعي�ة بفعل حكمت�ك ونضجك،
ووعي الرشيك الذي أثبت أنه مخلص وويف.

القوس
مهني�اً :باس�تطاعتك الرتوي�ج العمال�ك
ولطموحات�ك فتكل�م وال تخ�ش املش�اركة يف
ورشات العمل والنشاطات عىل انواعها.
عاطفي�اً :ال تراهن عىل الحظ وال عىل املصادفة
لئال تخرس رشي�كا ً أو حبيباً ،ح�اذر التحديات
لئال تعرّض نفسك للحوادث.

السرطان
مهني�اً :ق�د تتلّقى خ�را ً جي�دا ً يتعلّق بمس�عى
س�ابق أو بمرشوع قديم طواه النس�يان ،لكنك
تفاجأ بأم�ور تجعل حياتك املهنية قبلة األنظار.
عاطفياً :ما يرغب به الرشيك لن يكون مستحيالً،
وهذه أبس�ط رشوط العالقة التي تجمع بينكما
والتي لم تعرف يوما ً إال التفاهم واالنسجام.

اجلدي
مهني�اًُ :ك�ن دقيقا ً ج� ّدا ً وراقب م�ا يجري هذا
اليوم بهدوء ومن دون ّ
تدخل من قبلك يف بعض
الصفقات.
عاطفياً :تس�رتيح من بعض الضغوط وتحقق
ابت�داء من الي�وم حلما ً م�ا ،يمكن�ك أن تبارش
عالقة جديدة وتالقي التجاوب.

www.almustakbalpaper.net
إىل الرشيك عيل عباس حسني
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق
االس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك
لتثبي�ت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك
امري س�عيد م�وىس بالبناء ع�ىل حصته
املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 11440/3
ح�ي الجمعي�ه خالل مده خمس�ه عرش
يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق
من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
���������������������������������
إىل الرشي�ك ام�ري صب�اح مع�دل اقتىض
حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغرض
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م
 20355/3ح�ي النرص خالل عرشه ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
لقاء جابر رشيد
���������������������������������
إىل الرشيك إقبال فاضل فليح
توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان
العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافق�ه عىل قيام رشيك ح�وراء عزيز
كاظ�م بالبناء ع�ىل حصتها املش�اعه يف
القطع�ه املرقم�ه  57703/3ح�ي النداء
خ�الل م�ده خمس�ه ع�رش يوم�ا داخل
الع�راق وش�هر خارج الع�راق من تأريخ
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
باالعرتاض مستقبال
���������������������������������
إىل الرشي�ك مري�م احم�د محم�د اقتىض
حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغرض
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م
 52535/3حي الن�داء خالل عرشه ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
مهدي نعيم حسن
���������������������������������
إىل الرشي�ك عم�ار مك�ي رزاق عب�د الله
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق
االس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك
لتثبي�ت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك
ح�وراء مك�ي رزاق عبد الل�ه بالبناء عىل
حصته�ا املش�اعه يف القطع�ه املرقم�ه
 11771/2حي األمري خالل مده خمسه
ع�رش يوما داخ�ل العراق وش�هر خارج
العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
���������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الرطبة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة
بتاري�خ  2018 / 8 / 27لتس�جيل تمام
العق�ار تسلس�ل  3076س�هما من اصل
س�هما باس�م  /عبد الس�الم عارف جر
مج�ددا باعتب�ار حائ�زا له بصف�ة املالك
للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية
املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام
قانون التس�جيل العقاري رقم  43لسنة
 1971قررنا اعالن هذا الطلب – فعىل كل
من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة
عىل هذا العق�ار تقديم مالديه من بينات
اىل ه�ذه الدائ�رة خالل م�دة ثالثني يوما
اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا االعالن
وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العق�ار يف
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل
النته�اء م�دة هذا االع�الن وذل�ك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري
يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
دائرة التسجيل العقاري يف الرطبة
���������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين
االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد  / 77 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 16 :
م  /تبلي�غ  /املدع�ى عليه ( مق�داد تايه
حميد )
اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابيا
بحق�ك بتاريخ  2021 / 8 / 18بالدعوى
الرشعية املرقمة  / 77ش  2021 /يقيض
بالتفري�ق القضائي بين�ك وبني املدعية (
غالي�ه مه�دي صال�ح ) وملجهولية محل
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بالحك�م املذكور
بصحيفتني محليتني رس�ميتني ولك حق
االعرتاض ع�ىل القرار املذك�ور ويف حالة
ع�دم تقديمك طعن�ا بالقرار خ�الل املدة
القانوني�ة ف�ان القرار س�وف يكتس�ب
الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض
عبد املجيد حسن لطيف

االسد
مهني�اً :يحمل هذا الي�وم حالة طارئ�ة وتوترا ً
وإرب�اكا ً رسعان ما يزوالن ،ويراودك الش�عور
برضورة االنتباه إىل املخاطر.
تتمت�ع بق�وّة مميّزة وتنطل�ق واثقا ً
ّ
عاطفي�اً:
بنفس�ك لرس�م طريقك بحرّية وتحديد أهدافك
العاطفية ،مدعوما ً بظروف تحلم بها.

الدلو
مهني�اً :ق�د يفاجئ�ك الق�در بخ�ر او فرص�ة
جي�دة .كما س�تفرح النف�راج مس�ألة عالقة
س�تعطي جهودك ثمارًا مفيدة وستجد ً
هدفا يف
عمل�ك اليومي .عاطفياً :تس�تاء من أمر يتعلق
بالرشيك ،حافظ عىل رسية مشاعرك واقبل ما
يحدث من دون اعرتاض إذا استطعت.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 224 /خ 2021 /
التاريخ 2021/9/16
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلس�ل
 3/83214حي الن�داء الواقع يف حي النداء
العائد للمدين ريسان ناجي هادي املحجوز
لق�اء طل�ب الدائن (نوري حس�ن مس�لم )
البال�غ عرشون مليون دين�ار فعىل الراغب
بال�رشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة
ثالث�ني يوما تب�دا من اليوم الت�ايل والداللية
عىل املشرتي
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :
 � 1موقعه ورقمه  3/83214 /حي النداء
 � 2جنسه ونوعه  :عرصه
 � 3حدوده واوصافه  /بلدية النجف
 � 4مشتمالته
 � 5مس�احته  200مرت مربع وحصة املدين
 100مرت مربع
 � 6درجة العمران /
 � 7الشاغل
 � 8القيمة املقدرة ستة عرش مليون دينار

���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5511:ش2021/2
التاريخ 2020/9/16 :
اعالن
اىل املدعى عليه (حسني عيل حميد)
اقام�ت املدعي�ة (اش�واق طال�ب عب�د )
الدعوى املرقم�ة /5511ش 2020/2امام
ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب فيه�ا التفريق
القضائ�ي لع�دم االنف�اق وملجهولية محل
اقامتك�م وحس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي
واش�عار مختار حي الجزائر الثانية النجف
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني
يوميتني محليتني رسميتني فعليك الحضور
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق
يوم  2021/9/29الساعة التاسعة صباحا
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 310 /
التاريخ 2021/9/6
اىل  /املدعوه  /احالم هادي عبد الحسني
اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة حس�ن هادي عبد
الحس�ني طلبا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوه (احالم
هادي عبد الحسني) قررت املحكمة تبليغك
يف الصحف املحلية فعلي�ك الحضور امامها
خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عباس عيل هادي

���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحرية
العدد /218 :ش2021/
التاريخ 2021/9/6
اعالن
اىل املدعى عليه  /محمد سالم مهدي
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة ( انع�ام صال�ح
مهدي)الدع�وى املرقم�ة /218ش2021/
ض�دك ام�ام ه�ذه املحكم�ة مدعي�ة بانك
زوجه�ا الداخ�ل بها رشعا ولعدم تس�ديدك
النفق�ة املرتاكمة الكثر من س�نتني بالرغم
من امهالك امل�دة القانونية من قبل مديرية
تنفيذ املناذرة باالضب�ارة التنفيذية املرقمة
 2016/11وق�د طلب�ت دعوت�ك للمرافعة
والحك�م بالتفري�ق لعدم االنف�اق وبالنظر
ملجهولي�ة محل اقامت�ك الرتحالك اىل جهة
مجهول�ة حس�ب اش�عار مخت�ار املنطقة
عليه ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا
بصحيفت�ني محليتني رس�ميتني واس�عتي
االنتش�ار وعني يوم  2021/9/21الس�اعة
التاسعة صباحا موعدا للمرافعة وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق
احكام القانون
القايض
وسام عيل رصاخ

���������������������������������

اعالن
اىل الرشيك عالية عباس حسن
اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النجف
وذلك الق�رارك باملوافقة عىل اص�دار اجازة
بن�اء الخاص�ة بالعق�ار املرق�م 3/36722
حي الس�الم مناصفة مع الرشي�ك بالعقار
املواط�ن عباس جه�اد حنوي�ت وعند عدم
حض�ورك س�وف تص�در االج�ازة وف�ق
للضوابط الالزمة

العذراء
مهنياً :لن تك�ون وحيدا ً ولن تتعرقل محاوالتك
يف زيادة رصيدك الش�عبي أو تحس�ني االنطباع
عنك لدى أرباب العمل .عاطفياً :تحتاج إىل وقت
ّ
الحل
تجلس فيه مع الرشيك ،وقد يكون السفر
املناس�ب لرتطيب األج�واء والتخفيف من حدة
التشنج واإلرباك يف العالقة.

احلوت
مهنياً :تس�كنك رغبات كث�رية وتتحرك يف عدة
اتجاه�ات فتك�ون الوت�رية رسيع�ة فتتحمّس
التخاذ قرارات وخطوات حاسمة
عاطفياً :قد يطلب الرشيك مس�اعدتك يف بعض
ّ
ليتمكن من
األم�ور ،فال ت�رت ّدد وكن إىل جانب�ه
مقاومة الضغوط.

 7رياضة
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خليجي البرصة يف طريقه للتأجيل مرة أخرى

المستقبل العراقي /متابعة

تعقد الجمعية العمومية التح�اد كأس الخليج العربي
لكرة القدم اجتماعا االثنني بحضور رؤساء االتحادات
الخليجية لحسم مصري النس�خة الخامسة والعرشين
املقرّرة أن تقام يف مدينة البرصة خالل ش�هري كانون
االول وكانون الثاني املقبلني.
وم�ن املتوق�ع أن يتم اتخ�اذ قرار بتأجي�ل البطولة إىل
موعد آخر يف ظل نواقص يف ملف جاهزية مدينة البرصة
الس�تضافة البطولة ،اىل جانب ضغط كبري تعاني منه
أجندة االتحادات الخليجية محليا وقاريا ودوليا.
ّ
وأكد مصدر يف االتحاد الخليجي لوكالة فرانس برس أن
مس�الة تأجيل إقامة البطولة “ستتم مناقشتها خالل
االجتماع».
وأض�اف “كل األم�ور س�تتضح عق�ب التئ�ام الجمعي�ة
العمومية خالل اجتماع غري عادي ،س�يكون القرار النهائي
بشأن البطولة منوطا ً برؤساء االتحادات الخليجية» .
وكان�ت لجنة التفتيش التي ش�كلها االتحاد الخليجي لكرة
الق�دم برئاس�ة اليمن�ي حميد الش�يباني ،ق�د قامت بعدة
زيارات تفقدية ميدانية ملنش�آت مدينة البرصة من مالعب
وفنادق ،ورفعت تقارير ناقش�ها املكت�ب التنفيذي لالتحاد
خ�الل اجتم�اع عقد األربعاء املايض برئاس�ة الش�يخ حمد

جثري :الرشطة ليس سه ًال..
وعازمون عىل استعادة مكانتنا

ب�ن خليفة بن أحم�د آل ثان�ي رئيس االتحادي�ن الخليجي
والقط�ري لكرة القدم .وتضغط بعض االتحادات الخليجية
باتج�اه تأجي�ل “خليج�ي  ”25اىل م�ا بع�د نهائيات كأس
العالم التي تس�تضيفها قطر خالل ش�هري ترشين الثاني
وكانون األول .2022وتش�هد األجن�دة الكروية للمنتخبات
الخليجية ازدحاما ً كبريا ً خالل األشهر املقبلة ،حيث تشارك
س�تة من املنتخب�ات الثمانية املش�اركة يف كأس الخليج يف
نهائي�ات كأس الع�رب التي س�تقام يف قطر خ�الل الفرتة
ما ب�ني  31ترشين الثاني و 18كان�ون األول املقبلني ،وهي
قط�ر ،الس�عودية ،اإلم�ارات ،البحرينُ ،
وعم�ان اضافة اىل

منتخبنا الوطني.وتش�ارك منتخبات السعودية ُ
وعمان
واإلم�ارات ومنتخبن�ا يف الدور النهائي م�ن التصفيات
اآلس�يوية املؤهل�ة اىل كأس العال�م ،يف حني س�تعرف
االندية الخليجية مش�اركات قارية بدوري أبطال آسيا
ويف الدوريات املحلية املضغوطة.
يذك�ر ان العراق ال يزال يواجه حظ�را إلقامة املباريات
عىل أرضه منذ العام .2019
وق�ال الرئيس الجديد التح�اد الكرة عدن�ان درجال يف
مؤتم�ر صحايف إن�ه “بعد مفاتح�ة االتحادي�ن الدويل
واآلسيوي قبل أكثر من  45يوما ً من قبل الهيئة املؤقتة
إلدارة االتح�اد بخص�وص املطالب�ة بالس�ماح بعودة
إقام�ة املباري�ات الدولية ع�ىل مالعبنا ،أك�د االتحادان
إرسال ممثلني نهاية الشهر الحايل إىل العراق للتأكد من
إمكانية ع�ودة املباريات».ويفرض فيف�ا حظرا ً عىل إقامة
املباريات الدولية عىل مالعبن�ا ،ومنها ملعب البرصة الدويل
الذي من املقرر أن يستضيف مباريات منتخبنا يف التصفيات
اآلس�يوية املؤهلة إىل مونديال قطر  ،2022منذ نهاية العام
 2019بس�بب األوضاع األمنية والتظاهرات غري املس�بوقة
ً
ُ
م�رة كل عامني،
البالد.وتقام كأس الخليج
الت�ي ش�هدتها
وأقيمت أول نس�خة منها بالبحرين عام  1970واألخرية يف
قط�ر ع�ام ُ .2019
وتعد الكويت صاحب�ة الرقم القيايس يف
عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع  10ألقاب.

نفط ميسان يفقد  8العبني
يف مباراة االفتتاح

وبنغالدش وباكستان واملالديف.
ُ
وتنطل�ق البطولة ،التي تس�تضيفها املالدي�ف ،من (األول
ولغاية الس�ادس عرش من ش�هر ترشين األول املقبل) من
العام الحايل.

أن الالعب سيظل يف صفوف مانشسرت يونايتد».
وتاب�ع «س�معت كل ه�ذه التكهنات ،لكن�ي تحدثت
مبارشة مع سولس�كاير ال�ذي أوض�ح يل أن لينجارد
سيستمر يف يونايتد».
ويلتقي وس�ت هام مع ضيفه مانشسرت يونايتد ،غ ًدا
األحد ،يف خامس جوالت الدوري اإلنجليزي املمتاز.

تغيريات طفيفة يف تشكيلة الوطني بعد دعوة جيلوان وريبني

المستقبل العراقي /متابعة

علم مصدر مطلع يف االتحاد املركزي لكرة
الق�دم برتكيبته الجديدة َّ
أن الجهاز الفني
للمنتخ�ب الوطني لن ُيج�ري أي تغيريات
جذرية يف التشكيل الحايل ،باستثناء دعوة
الالعبني ريبني س�والقا املحرتف مع نادي
بويرام التايالندي وجيل�وان حمد الجناح
الضارب يف نادي أوروبرو السويدي ليكونا
من ب�ني الخيارات املتاحة قبل اإلعالن عن
القائمة الرسمية التي س�يتم ارسالها اىل
االتحاد االس�يوي ،تمهيدا ً ملش�اركتهما يف
الجولتني الثالث�ة والرابعة من التصفيات
الحاسمة املؤهلة اىل مونديال قطر 2022
ضد املنتخب اللبناني يف السابع من الشهر
املقبل التي س�تقام يف العاصمة القطرية
الدوح�ة وأم�ام االم�ارات يف الثاني عرش
من الش�هر نفس�ه يف مدينة دبي ،لغرض
الحصول عىل تأشريات الدخول اىل البلدين

المستقبل العراقي /متابعة

األخرية».وتاب�ع «س�يتعني علين�ا تقدي�م أداء جي�د ،نح�ن
ننمو ونعمل جمي ًعا م ًعا ،ويجب أن نس�تمر بعد الفوز الذي
حققناه األربعاء املايض».وأضاف «لدي بعض الشكوك حول
تش�كيل املباراة ،لدينا العديد من املباريات قبل فرتة التوقف
الدويل ،اليشء املهم هو أن يش�عر الجميع بأنهم يش�اركون
معنا».ونوه «واحد من هذه الش�كوك هو فيديريكو كييزا،
والذي يؤدي بشكل جيد يف اليمني ،لكنه يتحسن عىل اللعب يف

برشلونة يطارد نجم مانشسرت
سيتي يف الشتاء
المستقبل العراقي /متابعة

يس�عى ن�ادي برش�لونة للتعاقد مع
أح�د الالعب�ني البارزي�ن يف صف�وف
مانشس�رت س�يتي ،خ�الل املريكاتو
الشتوي املقبل.
وحس�ب صحيف�ة «س�بورت» ،فإن
برش�لونة كان قري ًب�ا م�ن الحصول
عىل خدم�ات رحيم س�رتلينج ،نجم
مانشسرت سيتي ،يف الصيف املايض.
وأش�ارت إىل أن ماتي�و أليمان�ي
املدي�ر الري�ايض لربش�لونة ،س�افر
إىل مانشس�رت ،وكاد يحس�م الصفق�ة يف
املريكات�و الصيف�ي املايض ،بع�د أن فقد
س�رتلينج مكانه يف تش�كيلة املدرب بيب
جوارديوال.
وبس�بب القي�ود االقتصادي�ة ،ح�اول
برشلونة ضم سرتلينج عىل سبيل اإلعارة،
أو إقحامه يف صفق�ة تبادلية مع أنطوان

إليه يف املوسم املايض ،وأحرز  9أهداف يف  16مباراة.
وتحدثت بعض التكهنات عن عودة لينجارد إىل وس�ت
هام ،بناء عىل عقد دائم هذا املوسم.
وأوضح موي�س أمس الجمعة «أكد سولس�كاير يل يف
بداية فرتة االنتقاالت الصيفية ،أنه يريد بقاء لينجارد
م�ع يونايتد».وأضاف «ولهذا فإنني كنت أعرف مبكرًا

ق�ال ديفيد مويس مدرب وس�ت ه�ام ،إن أويل جونار
سولس�كاير املدير الفني ملانشس�رت يونايتد ،لم يرغب
يف بيع جييس لينجارد.
وق�دم لينجارد ،أداء مبهرًا يف وس�ت هام خالل إعارته

المستقبل العراقي /متابعة

الخليجي�ني بحس�ب جوازاته�م
العراقي�ة  .املص�در كش�ف ع�ن
ان “مص�ري دع�وة كل م�ن مهند
جعاز املح�رتف يف ن�ادي هامربي
السويدي أحد فرق الدوري املمتاز
والالعب سومر املاجد وسط دفاع
النس�كورنا الناش�ط يف دوري “
س�وبرإيتان” الس�ويدي ال ت�زال
معلق�ة بيد امل�درب الهولندي ديك
ادفوكات الذي لم يعط أي موافقة
رس�مية او أي ق�رار قطعي حتى
االن سواء بضمهما اىل صفوف الوطني أم
ال ،عىل الرغم م�ن اطالعه وعلمه بالكثري
من التفاصيل الفنية واإلدارية بش�أنهما»
 .وأض�اف ان “امل�درب طلب م�ن طاقمه
املس�اعد التواصل م�ع الالعبني املحرتفني
االخرين يف الدوريات الخليجية واألوروبية
عىل غرار بشار رسن وامجد عطوان وايمن
حس�ني يف الدوري القطري وع�يل فائز يف

جريزم�ان أو عثمان ديمبيل أو س�ريجي
روبريتو ،لكن لم تنجح خطة البارسا.
وذكرت الصحيفة اإلس�بانية أن برشلونة
سيعود بقوة ملحاولة ضم رحيم سرتلينج
يف املريكات�و الش�توي املقبل.ونوه�ت أن
مانشس�رت س�يتي ل�ن يمانع بي�ع العبه
اإلنجليزي ،بعدما بات لدى الفريق ،العديد
من الخيارات البديلة يف خط الهجوم.

الدوري الكويتي وامري العماري يف الدوري
الس�ويدي ومهند عيل يف الدوري اليوناني
وفران�س بط�رس يف ال�دوري الدنماركي
وجاستن مريام يف الدوري االمريكي ،للتأكد
م�ن جاهزيته�م البدنية وع�دم تعرضهم
اىل إصابات قوية خ�الل املباريات األخرية
م�ع انديته�م ومعرف�ة إن كان�وا يعانون
من مضاعفات س�ابقة جراء مشاركتهم
م�ع صف�وف املنتخ�ب خ�الل الجولت�ني

فايت يعود للمالعب أمام ليفانتي
البارسا وليفانتي بملعب كامب نو يف  26من الشهر الجاري
يف الجولة السابعة من الدوري اإلسباني.وينتظر أن يخوض
فات�ي مواجه�ة ليفانت�ي حيث اس�تبعد من لق�اء غرناطة
اإلثن�ني يف الجول�ة الخامس�ة وكذل�ك من مواجه�ة قادش
الخميس يف الجولة السادس�ة ،حتى يس�تعيد لياقته بشكل

اق�رتب أنس�و فاتي نج�م برش�لونة الصاعد م�ن العودة إىل
صف�وف الفري�ق بع�د تعافي�ه م�ن إصابته ومش�اركته يف
التدريب�ات م�ع زمالئه ،حيث يتوقع أن يظه�ر خالل مباراة

أليجري :ميالن اكتسب الشخصية ..ويوفنتوس ينمو

ش�دد ماس�يمليانو أليج�ري ،املدير الفن�ي ليوفنتوس ،عىل
أهمية املباراة التي ستجمع فريقه بميالن ،األحد ،يف الجولة
الرابعة من الدوري اإليطايل.
وق�ال أليج�ري يف املؤتم�ر الصحفي «هذه واح�دة من أهم
مباريات املوس�م ،ميالن اكتس�ب الش�خصية يف الس�نوات

ً
مهمة تحكيمي ًَّة لحكم
أسن َد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
ً
ً
الوس�ط الدويل (عيل صباح) ليكون حكما رئيس�ا لغرفة
( ، )VARوذل�ك لقيادة مباراتني يف التصفيات اآلس�يوية
املؤهلة ملونديال قطر . 2022
املب�اراة األوىل الت�ي س�يقودها الحكم ال�دويل عيل صباح
من غرفة  ،VARتجمع منتخبي (الس�عودية واليابان)،
وس�تقام يف مدينة جدة بتاريخ السابع من ترشين األول
املقبل ،واملب�اراة الثانية ب�ني منتخبي (عم�ان وفيتنام)
املق�ررة إقامته�ا يف س�لطنة ُعمان بتاري�خ الثاني عرش
منه.
ّ
اآلس�يوي لك�رة القدم
ع�ىل صعيد متصل أس�ن َد االتحا ُد
ً
ً
تحكيمية لحكم الوس�ط الدويل (يوس�ف س�عيد)
مهمة
لقيادة مباريات بطولة جنوب آس�يا للمنتخبات الوطنية،
املقرر انطالقها الش�هر املقبل بمشاركة ثمانية منتخبات
ه�ي :الهن�د وافغانس�تان والنيب�ال وبوت�ان وس�ريالنكا

المستقبل العراقي /متابعة

يعاني نفط ميسان من غياب  8العبني عن مباراة االفتتاح
أم�ام النفط ،اإلثنني ،عىل ملع�ب الصناعة ،ضمن انطالق
منافسات الدوري العراقي املمتاز.
وقال مدرب نفط ميس�ان ،ثائر جس�ام «نفقد خدمات 8
العبني 4 ،منهم بس�بب اإلصابة ،أم�ا الرباعي املحرتف لم
يلتحق بالتدريبات حتى اآلن».
وأض�اف «نف�ط ميس�ان جاه�ز لخ�وض اللق�اء رغ�م
الغيابات».
وش�دد «البداي�ة مهم�ة يف ال�دوري ،وله�ا تأث�ري معنوي
ع�ىل الفريق ،وبالتايل نس�عى ب�كل قوة للخ�روج بنتيجة
إيجابية».
ونوه أن الفريق اس�تعد للدوري العراقي بشكل مثايل ،من
خالل املعس�كر يف مدينة أربيل ،وخوض عدد من املباريات
الودية.
يشار إىل أن لجنة املسابقات نقلت مباراة النفط ضد نفط
ميسان ،من ملعب التاجي إىل ملعب الصناعة.

المستقبل العراقي /متابعة
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ديفيد مويس :سولسكاير رفض بيع لينجارد

المستقبل العراقي /متابعة

يرى مدرب الطلبة قحطان جثري ،أن قرعة الدوري وضعت
ً
مش�ريا إىل أن مباراة
فريق�ه يف مواجهات صعبة بالبداية،
االفتتاح أمام الرشطة صعبة عىل الفريقني.
وق�ال جث�ري« :الطلبة مختل�ف تماما عن املوس�م املايض
ونحن عازمون عىل اس�تعادة املكان�ة املحرتمة لألنيق بني
األندية ،خاصة أن املركز الس�ابع عرش يف املوسم املايض ال
يليق بنادي الطلبة إطالقا».
وأض�اف« :تحض�ريات الفري�ق جيدة لك�ن التحاق بعض
الالعب�ني يف وق�ت متأخر أرب�ك تحضرياتن�ا بعض اليشء،
مع ذلك فريقنا يضم وجوه ش�ابة قادرة عىل املنافس�ة يف
ظل غياب الالعبني املحرتفني الذين نتوقع لهم املشاركة يف
مباراة الجولة الثالثة بسبب تأخر تأشريات الدخول».
وأش�ار إىل أن املب�اراة األوىل مهم�ة جدا ونقاطه�ا مؤثرة،
ً
ً
فريقا سهالً ،وفريقنا كذلك يضم
موضحا« :الرشطة ليس
مجموع�ة جي�دة من الالعب�ني ،وبالتايل املب�اراة لن تكون
سهلة عىل الفريقني».
يش�ار إىل أن الطلبة عانى يف املواس�م املاضي�ة من تراجع
مستواه الفني وكان مهد ًدا بالهبوط يف أكثر من موسم.

مهامت قارية حلكمينا عيل صباح
ويوسف سعيد

مراكز أخرى ،الرسعة الفائقة من أبرز صفاته».وأوضح «ال
ن�زال نتعرف عىل بعضنا البعض ،النتائج لم تكن متناس�بة
م�ع األداء ،كان بإمكاننا الحصول عىل املزيد من النقاط ،أنا
متحمس كالعادة».وأردف «ميالن عاد لدوري أبطال أوروبا،
ولعب مباراة األربعاء ضد ليفربول بشخصية رائعة ،مباراة
الغد مهمة».وزاد «املؤرشات األوىل للموس�م ستكون بحلول
عطل�ة ش�هر نوفمرب/ترشين ث�ان ،أعتقد أننا س�نكون يف

موق�ف مختلف».وواصل «يف الوقت الح�ايل ،نحتاج للتأكيد
عىل حقيقة أن تقديم  %100قد ال يكون كاف ًيا للفوز باللقب،
نح�ن ال نلعب للفوز باملباري�ات لكن من أجل البطوالت ،ألن
األفضل دائمًا يفوز عىل املدى الطويل».وعن دي ليخت ،قال
«ه�و العب جي�د ،كان علي�ه توقعات كبرية ،لك�ن عليك أن
ً
هادئا ،حي�ث أن قميص يوفنتوس ثقي�ل للغاية ،إنه
تك�ون
بحاجة للتحسن وهذا طبيعي».

إبراهيموفيتش حيسم مشاركته ضد يوفنتوس
المستقبل العراقي /متابعة
حس�م الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيت�ش،
مهاج�م ميالن ،مش�اركته ض�د يوفنتوس،
األح�د ،يف الجول�ة الرابعة من عم�ر الدوري
اإليطايل.
وتعرض إبرا إلصاب�ة يف وتر العرقوب خالل
مباراة التس�يو بالجولة الثالثة من الدوري،

لذا غ�اب عن اللعب ضد ليفرب�ول يف افتتاح
مشوار ميالن بدوري أبطال أوروبا.
ً
ووفقا لصحيفة «كوريري ديللو س�بورت»،

فإن إبراهيموفيتش ال يريد الترسع يف العودة
عق�ب اإلصابة ،حتى ال يضط�ر للغياب ملدة
أط�ول ،لذا قرر ع�دم التواجد م�ع ميالن يف
موقعة يوفنتوس.
وأشارت الصحيفة اإليطالية إىل أن ستيفانو

بيويل ،م�درب مي�الن ،علي�ه أن يختار بني
أوليفيي�ه ج�ريو وأنت�ي ريبيت�ش لقيادة
الهج�وم ،وتذه�ب األفضلي�ة إىل الالعب
الكرواتي حتى اآلن.
يذك�ر أن مي�الن يحت�ل ص�دارة الدوري
اإليط�ايل ،متس�او ًيا مع روم�ا ونابويل،
برصيد  9نقاط ،أم�ا يوفنتوس يأتي يف
املركز  16برصيد نقطة واحدة.

كلوب :صالح شخصية ملهمة ..وحتطمنا من أجله
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أش�اد األملان�ي يورجن كل�وب ،م�درب ليفربول،
بعقلي�ة نجم�ه املرصي محمد ص�الح يف تحقيق
اإلنجازات.
وق�ال كلوب يف ترصيحات ملوقع ليفربول «صالح
يمثل شهيتنا النهمة لتحقيق املزيد من اإلنجازات.
لقد س�جل إنجا ًزا مذهالً يف ملعب ليدز باألسبوع

املايض ،وأصبح لديه  100هدف يف الربيمريليج».
وأضاف «بس�بب ما حدث له�اريف إليوت ،لم نكن
ً
حق�ا يف م�زاج لالحتف�ال بإنجاز صالح بش�كل
ف�وري ،لكننا احتجن�ا إىل االعرتاف به�ذا اإلنجاز
الرائع باعتباره عم�ل جماعي».وتابع «يف اليوم
التايل ،اجتمعنا جمي ًعا لتهنئته يف ملعب التدريب.
ي�ا ل�ه من الع�ب ومح�رتف وش�خص».وواصل
«نقدر صالح كث ً
ريا بشكل ال يصدق .أتذكر الجولة

األخ�رية يف املوس�م امل�ايض ،عندما خ�رس للتو
جائزة الح�ذاء الذهب�ي».وأردف «كانت غرفة
ً
تعاطفا مع صالح،
مالبس�نا محطمة للغاية
بسبب كل ما فعله لنا خالل موسم صعب كي
نظل يف سباق التأهل إىل دوري األبطال».وأتم
«صالح شخصية ملهمة ،استفدنا كث ً
ريا من
تعطش�ه لألهداف .ه�ذا ال يجعلنا ننىس كل
تمريراته الحاسمة».

الس�ابقتني » .يف س�ياق اخ�ر ،م�ن
املؤمل ان يحس�م املكت�ب التنفيذي
التح�اد ك�رة الق�دم مل�ف الدائ�رة
اإلعالمي�ة خ�الل اجتم�اع ي�وم غد
االحد املرتق�ب الذي تم إدراج العديد
من القضاي�ا املعلق�ة يف محرضه،
وقد انقس�مت آراء الكابينة الحالية
ما بني تجديد الثقة للطاقم االعالمي
السابق الذي عمل خالل فرتة الهيئة
التطبيعية بعد ان وضع ركائز عمل
لم تح�ظ باهتمام املكاتب االعالمية
لالتحادات السابقة وقام بعملية التبويب
واالرشفة والتوثيق ،يف حني ينادي القسم
االخ�ر ب�رضورة االتيان بوجوه ش�بابية
له�ا حض�ور فاع�ل يف املش�هد الك�روي
تتس�م بالحي�اد م�ع االس�تعانة ببع�ض
الخربات والكفاءات اإلعالمية االكاديمية،
فضال عن إعادة النظر بتس�مية منسقي
املنتخبات الوطنية.

كامل بعد تعافيه من إصابته الطويلة يف الركبة.وذكرت قناة
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أريد بيت بالتقسيط

العد التنازيل لالنتخابات

حدثني صديقي ابو ابراهيم عن خوفه من املستقبل ورعبه من الحارض،
حيث م�رت عليه  15عاما ً وهو يتنقل يف بي�وت االيجار ،وما عاد يتحمل
االزمات التي تحيط به بس�بب اإليجارات ،حيث كل عامني وبسبب مزاج
اصح�اب العق�ارات عليه ان يجد بيت جديد ،وبس�عر ايج�ار جديد ،مع
ان راتب�ه ثابت ال يتغري ،وزاد االمر س�وءا ً قيام ساس�ة الش�يطان برفع
س�عر الدوالر كي يتم سحق املواطن العراقي ،سعيا ً من الساسة لتطبيق
مفردات منهج صدام يف الحكم ،والذي يعتمد عىل سياس�ة التضييق عىل
املواطن من كل الجهات.
م�ن املعيب ان دولة يف االلفية تعاني من ازمة الس�كن وهي دولة منتجة
للنفط وتملك ثروات كبرية ،فالخلل واضح يف قيادات الحكم.
التجارب الدولية يف حل ازمة الس�كن غري رسية بل واضحة ومكش�وفة،
فم�ا ح�دث يف مرص متاحة للكل كي يطلع علي�ه ،مرص التي كانت يرض
بفيها املثل بأزمة السكن ،االن ال توجد فيها ازمة سكن بفضل السياسات
الت�ي اتبعتها الحكومة املرصية ،مع ان مرص ال نملك ثروات مثل العراق،
لك�ن االرادة السياس�ية كانت متوفرة يف معالجة االزمة ،بخالف ساس�ة
العراق غري املهتمني بمشاكل الشعب العراقي! اما التجربة السنغافورية
فه�ي املث�ال االنج�ح ،وقد نرشت فيه�ا اكثر م�ن مقال رشح�ا ً لألفكار
السنغافورية النرية واملتسمة بالصفة األخالقية ،فالشعوب االهم عندها
حف�ظ كرامة االنس�ان بعكس ما يج�ري يف بلدنا! وباالعتم�اد عىل ارادة
سياسية نزيه ورشيفة ،وخالل سنوات قليلة اختفت ازمة السكن هناك!
لقد كان من املمكن عىل االخذ بالتجربة الس�نغافورية وحل هذه االزمة
يف م�دة اربع س�نوات لرتتاح االم�ة العراقية من هذا القي�د الخانق ،لكن
كان هنالك قرار س�يايس بمنع حل ازمة السكن كي يسهل السيطرة عىل
الش�عب املتعب ،امتثاال وتطبيقا ً ملنهج ص�دام بالحكم والذي يعتمد عىل
اذالل الشعب .هنا اطرح فكرة عىل الحكومة وعىل املستثمرين واصحاب
رأس امل�ال الكبري ،وهي بثالث خط�وات :االول -ان يتم بناء االف البيوت
املريحة بمس�احة  200مرت ،عرب تفعيل مؤسس�ات الدولة او التعاقد مع
رشكات عاملية رصينة ،تحت غطاء االمم املتحدة كي ال يدخل الفاس�دين
يف الصفقة ،والتي ال يكلف بنائها زمنا ً اكثر من اربع اش�هر ،ويتم بيعها
بالتقس�يط عىل املوظفني والكسبة ومحدودي الدخل ,والقسط الشهري
يك�ون معقول وعىل س�نوات طويلة .الثاني -فس�ح املج�ال لبناء ابراج
س�كنية يف كل مكان ممكن ،واش�رتاط البيع بالتقسيط املريح للمواطن
العراقي ،وان يكون السعر والفائدة معقوال وليس كما هو االن يف اسعار
املش�اريع التي تمس�كها رجاالت أحزاب الخراب .ثالثا -التوس�ع بطرح
فكرة بيع عقار بالتقس�يط ،عرب االعالم والرتويج لها ودعمها حكومياً،
فنرش هكذا اسلوب للبيع ممكن ان يسهم يف حل جزء من املشكلة .هذه
الخط�وات الثالث لو تمت كفيلة بحل ازمة الس�كن ،واالنطالق نحو عهد
عراقي جديد ،خايل من منغصات الحياة.

م�ع بدء العد التنازيل واق�رتاب موعد االنتخابات املبك�رة ،املقرر إجرائها
يف الع�ارش م�ن ترشي�ن الق�ادم ،واألح�زاب والكتل السياس�ية تس�تعد
للمش�اركة ،وس�ط تكهنات بأنه�ا س�تكون حامية الوطي�س ،وتحمل
الكثري من املفاجئات ..باتت هذه االنتخابات تش�غل الكثري من األطراف
املحلية واإلقليمية والدولية ووس�ائل اإلعالم ،والتي تنظر لها بعني الحذر
والرتق�ب ..وكل هذا يجري وس�ط تخ�وف الكتل السياس�ية عموما ً من
املش�اركة فيه�ا ..خصوصا ً وأنها س�تكون انتخابات فري�دة من نوعها،
ألنها س�تحدد شكل الطبقة السياسية القادمة التي ستحكم البالد ،وهل
س�يكون هناك تغيري يف ش�كل ونوع تلك الطبقة ،ام أنها ستكون عملية
تدوير للوجوه التي س�يطرت عىل املشهد السيايس منذ عام  2003ولحد
اآلن! األحزاب والتيارات يف معظمها أعلنت مشاركتها ،وان كانت متخوفة
ولكنه�ا قررت أن التواجد أفض�ل من الغياب ،يف تل�ك االنتخابات املبكرة
والتي جاءت بعد االحتجاجات الش�عبية التي س�ادت البالد ،وأس�قطت
حكومة الس�يد عبد املهدي أواخر  ..2019وبعدها منحت حكومة الس�يد
الكاظم�ي الثقة لتثبيت االم�ن البالد وصوالً إلج�راء االنتخابات املبكرة،
وهذا ما جعل الجهور متخوف من االنتخابات القادمة ومدى مصداقيتها
يف تغيري الوجوه التي عكست الفشل يف ادارة الدولة..
هذا التخوف قد ينعكس عىل نس�بة املشاركة ،يضاف له حمالت تقودها
جه�ات وتيارات سياس�ية ،لدفع الجمه�ور بعيدا عن املش�اركة ،فكلما
قلت نس�بة املش�اركة كان لحضور جمهورها الحزب�ي تأثري أكرب ،علما
أن االنتخابات التي س�بقتها والتي جرت يف  2018بلغت نس�بة املشاركة
فيه�ا أقل م�ن  ..%45الربمل�ان من جهته ص�ادق عىل إج�راء االنتخابات
املبك�رة يف موعده�ا املقرر ،ورشعت قانونها الذي قس�م العراق اىل ()83
دائرة انتخابية مختلفة ،عكس القوانني الس�ابقة والتي تتيح للمرش�ح
ني�ل األصوات بعدة دوائ�ر انتخابية ،وهذا بحد ذاته يعطي فس�حة اكرب
للمرش�ح ،لالق�رتاب من الجمه�ور ،وان يكون ممثال حقيقي�ا ً عن هذه
الدائ�رة ..األمر الذي جع�ل األحزاب تعيد خططها للمش�اركة ،ورضورة
االعتماد عىل مرش�ح يك�ون مقبوالً يف تلك البيئ�ة االنتخابية ،األمر الذي
يجعل املقعد يف الربملان ملن يفوز بأكرب عدد األصوات يف دائرته االنتخابية
تحدي�دا .قانون االنتخابات الجدي�د ،ربما يضيق ف�رص الدماء الجديدة
املش�اركة ،وفرصة اكرب لألحزاب الكبرية املهيمنة عىل املش�هد السيايس،
ولكن ربما تكون هناك فرصة جيدة إذا ما أحسنوا استثمارها ،من خالل
تغيري مبادئ اللعبة االنتخابية واالقرتاب من الجمهور أكثر ،مما يمنحهم
فرص�ة اكرب يف الفوز ..فصار رضوريا افس�اح املجال أمام هذه األحزاب
الفتية إلبراز نفسها ،وتشجيعها عىل املشاركة باالنتخابات ،كما يفرتض
ع�ىل الحكوم�ة االتحادية توفري س�بل نجاحه�ا من خ�الل توفري االمن
االنتخابي للمرش�ح والناخب عىل حد س�وا ًء ،منعا ً لتكرار مشهد التهديد
الذي مارسته الجهات املسلحة بحقهم يف االنتخابات املاضية.

أبو تراب ّكرار العاملي

كـاريكـاتـير

َمنْ أقرب للحسني؟

بعس�ري االنتب�اه ّ
أن
لي�س صعب�ا ً االلتف�ات وليس
ٍ
للقرب َ
نوع نْني:
ما ّدي ومعنوي.
فبلدان متجاوران:
هما قريبان باملعيار األوّل.
الح�ي واملس�كن
وج�اران يف نف�س املبن�ى أو ذات
ّ
ّ
الشعبي:
ً
يشملهما أيضا املنظار األوّل.
علم يف قاعة دراسيّة مشرتكة:
وطالبا ٍ
ّ
يشكالن مصداقا ً ّ
للنوع األوّل.
ّ
وموظف�ان يف رشك�ة واح�دة وبذات الف�رع ونفس
القسم:
من الواضح ّأنهما مثال َج ّ
ل للمنحى األوّل.
يِ
يف املقابل:
ش�خصان تلتقي أفكارهما ومسلكيّاتهما عىل نحو
ّ
مطرد:
ّ
قريبان باملعيار الثاني.
َ
َ
متباعدت نْنيّ ،إال ّ
أن أحدهما
بقعت نْني
فردان يسكنان يف
ّ
يتوقف عن ال ّدعاء لآلخر يف موارد ال ّدعاء والحاالت
ال
العباديّة:

ّ
يش�كال مصداقا ً للق�رب من املنظار
لي�س غريبا ً أن
ّ
الثاني.
إنس�ان يف أرض م�ن ه�ذه املعمورة الواس�عة ّ
يتبع
كذائي باستمرار عىل
تعليمات جهة معيّنة أو مرشد
ّ
مدار أيّام دهره:
ال ُيس�تب َعد أن ُي َ
ص َّن�ف املُ َّت يِبع قريبا ً م�ن املُ َّت َبع وفق
النوع ّ
ّ
الثاني.
ّ
ينف�ك يتفاعل
مواط�ن يقب�ع يف «س�احة م�ا» وال
عاطفيّا ً مع قضيّة حياتيّة تبعد عنه أمياالً ...ومثلها
املزيد:
ف�ال ترت ّدد يف تصنيف�ه قريبا ً منها بن�ا ًء عىل املنحى
ّ
الثاني.
والتس�اؤل املطروح ،ال ُي نْس َ
صعودا ً إىل العنوان ّ
�ت نْب َعد
أن يك�ون املعنى املقصود � ضمني ً
ّ�ا � واضحاً ،وهو
النوع ّ
ّ
الثاني (املعنوي) دون األوّل (املا ّدي).
فوفق املعيار األوّل � امل�ا ّدي ،من ّ
الطبيعي أن يكون
أه�ل «كربالء» هم األقرب إىل «أبي األحرار» جغرافيّا ً
ملا ُت َش ِّكله «كربالء» من بقعة حاضنة لرضيح «سيّد
ّ
الش�هداء» .ولك�ن ،ماذا ع�ن ال ُبعنْد املعن�وي؟ ومَ نْن
يتص ّدر املشهد يف هذا املجال؟
إحي�اءات عىل امتداد ّ
اتس�اع العال�مَ ،نع ٌنْي ،مواعظ،
أن الكثري ِّ
لطم وغريها ،من املمكن ّ
وُفقوا لها وكانوا

اخرتاع مهم قد ينهي معاناة مرضى
الفشل الكلوي

حظ�ي «مرشوع ال�كىل» ،عىل جائزة قدره�ا  650ألف دوالر ،من مؤسس�ة
« ،»Kindey Xبع�د ابتكاره�ا نموذج�ا ألول كلي�ة صناعية قابل�ة للزرع يف
جسم اإلنس�ان .وتعمل مؤسس�ة « »Kindey Xبالتعاون مع وزارة الصحة
والخدم�ات اإلنس�انية األمريكية والجمعي�ة األمريكية ألم�راض الكىل ،عىل
دعم مبادرات ترمي لترسيع االخرتاعات الس�اعية للوقاية من أمراض الكىل
وتش�خيصها وعالجه�ا .ويعد «مرشوع ال�كىل» ثمرة تعاون ب�ني جامعتي
كاليفورني�ا وفاندربيل�ت األم�����ريكيت�ني ،ويق�وم ع�ىل دم�ج الجزأي�ن
األساسيني من مرشوع الكىل الصناعية الذي كانا يعمالن عليه كل عىل حدة،
وهما «مرش�ح ال�دم» و»املفاعل الحيوي» ،لص����ن�ع كلية حيوية بحجم
هاتف متحرك صغري.
وحس�بما ذك�ر موقع جامع�ة كاليف�����ورنيا فقد اخت�رب مرشوع الكىل
بنج�اح مرش�ح الدم ،ال�ذي يزيل الفض�الت والس�موم من ال�دم ،واملفاعل
الحيوي ،الذي يكرر وظائف الكىل األخرى ،مثل توازن الشوارد يف الدم.

العراقـي

املبارشة بإصدار سامت املشاركة يف زيارة األربعني للمواكب احلسينية
من الفائزين برشف خدمة «سيد ّ
الشهداء» ...ولكن:
مَ نْن أقرب للحسني؟
الناحي�ة ّ
م�ن ّ
النظريّ�ة ،ال ُي َتو ََّقع أن تك�ون اإلجابة
صعب�ة ،فم�ن ّ
الطبيع�ي ّ
أن األقرب إىل «الحس�ني»
هو األكثر التزاما ً بخط «الحس�ني» ونهجه ،واألش ّد
تثبّتا ً بمس�لكه ،واألعمق حرصا ً عىل ّ
اتباع مس�اره
العمل ،وصاحب مستوى عال ومنسوب مرتفع من
االهتمام لكي يكون م�ن أتباعه الغعليّني يف ميادين
التطبيق وساحات ّ
ّ
التنفيذ.
أن «الحس�ني» هو ويلّ اللّ�ه ّ
وم�ن املعلوم ّ
جل وعال،
وابن بنت رسوله.
تالي�اً ،م�ن املنطق�يّ ،
أن األقرب إىل «الحس�ني» هو
األقرب إىل «ربّ الحسني».
النتيجة ّ
وعلي�هّ ،
الطبيعيّة يف هذا املجال ال تبتعد عن
املضمون ّ
التايل:
األقرب إىل «الحسني» هو األقرب إىل «اللّه».
َفلنْ َنلنْ َت�زم باملضمون ّ
النظ�ري برتجمته لواقع عمل،
يِ
ّ
والتصنيف عىل «ربّ الحسني» ،وهو أحكم الحاكمني
وأعدل العادلني{ :وَيف َٰذليِ َك َفلنْ َي َت َن َ
س النْمُ َت َنا يِف ُس َ
ون}.
اف
يِ
يِ
وللحكاية َت يِتمَّة
[وَلَ َق نْد َك َتب َنْنا يف ال َّز ُبور ميِ ن َب نْع يِد ِّ
الذ نْكر أ َ َّن نْاألَر َ
نْض َي يِر ُث َها
يِ
يِ
يِ
الصاليِحُ َ
يِع َباد َيِي َّ
ون]

ُ
قس�م الش�عائر واملواكب الحسينيّة
بارش
َ
للعتبتنينْ
اإلسالمي التابع
يف العراق والعالم
ّ
املق ّد َ
�مات
س
يِ
س�ت نْني الحس�ينيّة ،بإص�دار يِ
املشاركة للمواكب العزائية والخدميّة التي
ت�روم املش�اركة يف زي�ارة األربع�ني ،التي
تشمل إصدار الهويّات والكفاالت القانونيّة
لها بالتع�اون مع الجهات األمنيّة يف قيادة
رشط�ة كرب�الء املق ّدس�ة ،وبم�ا يضم�ن
والخدمي
العزائي
تنظيم وتنس�يق عملها
ّ
ّ
خالل فرتة الزيارة.
ُ
رئيس القس�م املذك�ور رياض نعمة
وقال
ّ
السلمان لشبكة الكفيل ،إن« :هذه األعمال
تعترب من األعمال الهامّ ة للمواكب والهيئات
الحس�ينيّة س�وا ًء التي يف داخ�ل كربالء أو
ّ
س�تترشف باملش�اركة يف
خارجه�ا ،الت�ي
زيارة أربعني اإلمام الحسني(عليه السالم)،
لك�ون ّ
والتنظيمي يعترب
األمني
أن الجانب
ّ
ّ
من أه ّم مقوّماتها».
ُ
«الخطوات األوىل له�ذه العمليّة
وأض�اف:
ّ
ممثليّات ووحدات القس�م
كانت من خالل
يف املحافظات ،حيث قامت بتسجيل املواكب
الراغبة باالش�رتاك يف ه�ذه الزيارة خدميّا ً
وعزائيّ�اً ،وق�د زوّدتن�ا ببياناته�م لغرض

توحيدها وإدخالها يف قاعدة بيانات قس�م
املواكب ،بعده�ا يصدر التخوي�ل والهويّة
الت�ي ُتعترب س�مة املوافقة عىل ممارس�ة
هذه األعمال».
ّ
وب�ني« :األعم�ال ه�ذه جاءت بع�د نجاح
ّ
الخط�ة الت�ي أعددناها لزيارة عاش�وراء
ّ
الخاص�ة بمواكب كرب�الء ،وها قد رشعنا
ّ
الخاصة بزيارة األربعني ،إذ
باالستعدادات
يق�ع يف مق ّدمة هذه االس�تعدادات إصدار
الهويّات والكف�االت للمواكب ،و ُيعترب ذلك
من أه ّم اإلج�راءات القانونيّة والتنظيميّة

تأهيل طريق اسرتاتيجي حلامية وتأمني أكثر من  15موقع ًا أثري ًا
أعل�ن مفتش آثار وت�راث محافظة ذي قار،
عام�ر عبد ال�رزاق ،عن تأم�ني تأهيل طريق
اسرتاتيجي يؤدي إىل أكثر من  15موقعا أثريا
جنوبي البالد.
وأوضح عبد ال�رزاق ،يف ترصيح صحفي ،أن
«آث�ار ذي قار بالتعاون مع الحكومة املحلية
يف قضاء الرفاعي الذي يعد من املدن الكبريى
واملهمة يف املحافظة ،تؤمن تأهيل طريق 17
كم لحماية املواقع األثرية.
وأض�اف ،أن عملية تأهي�ل الطريق تضمنت
تس�وية طريق بطول  17كم يمتد من جرس
الهولن�دي قرب ناظ�م رقم  4بمح�اذاة نهر
الهولن�دي حت�ى منطق�ة الغاب�ات يف قضاء
الفجر االس�رتاتيجي الواق�ع يف تقاطع أربع
محافظ�ات هي ذي قار وميس�ان وواس�ط

والديوانية وسط وجنوبي البالد.
وأف�اد عب�د الرزاق ،ب�أن ه�ذا الطريق يؤمن
حركة الس�يارات بعمليات التفتيش للمواقع
األثري�ة ودوريات الحماي�ة للوصول إىل أكثر

م�ن  15موقعا أثريا ومنه�ا مواقع {جوخه،
وأم العقارب ،والعطيشية ،وشميت ،وفروة}.
وتش�هد محافظة ذي قار املدينة التي انطلق
منه�ا أول حرف للكتاب�ة للعالم ،توافد أعداد
كب�رية من الس�ائحني األجانب م�ن مختلف
الدول ،السيما بعد زيارة الحرب األعظم البابا
فرنسيس إىل مدينة أور التاريخية التي تضم
موط�ن الديان�ات الس�ماوية الث�الث ،الت�ي
انطلق منها حرف الكتابة األول إىل العالم.
وكان باب�ا الفاتي�كان ق�د زار ذي ق�ار التي
تضم عددا كبريا من املواقع األثرية النفيسة،
يف الس�ادس م�ن آذار الع�ام الج�اري ،مم�ا
أنعش توافد الس�ياح األجان�ب إىل أور ،حيث
بيت النب�ي إبراهيم {ع} أبو األنبياء الذي ولد
عام  2000قبل امليالد.

«واتساب» يطلق ميزة جديدة تتعلق باألعامل
أطل�ق تطبيق الرتاس�ل الفوري «واتس�اب» تحديثا
جديدا يتيح فيه البحث عن الرشكات داخل التطبيق
ألول مرة .وبحسب ما نقلته «رويرتز» فإن االختبار
الذي تم إجراؤه يف ساوباولو بالربازيل ،والذي يسمح
ملس�تخدمي التطبيق بالعثور عىل املتاجر والخدمات
م�ن خالل دليل يف التطبيق ،هو أحدث ميزة يف حملة
«فيس�بوك» لتعزيز التجارة اإللكرتونية يف خدماته.

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

وقال مات إيديما ،نائب رئيس «فيس�بوك» لرس�ائل
األعم�ال ،يف مقابلة هذا األس�بوع« :ق�د تكون هذه
هي الطريقة األساس�ية التي يبدأ بها الناس عملية
التجارة عن طريق التطبيق» .وعىل عكس «فيسبوك»
و»إنستغرام»  ،اليقوم «واتسآب» بتشغيل اإلعالنات
يف تطبيق�ه .وذك�ر إيديما إن ال�رشكات كانت تروج
ً
سابقا ألرقام «واتسآب» الخاصة بها عىل العبوات أو

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

مواقع الويب أو تستخدم إعالنات «فيسبوك» لجذب
املس�تخدمني إىل الدردش�ات عىل التطبي�ق .هذا وقد
اجتذبت خدمة املراس�لة بش�كل متزايد مستخدمي
األعم�ال ،من خ�الل تطبي�ق متخص�ص للرشكات
الصغ�رية وواجه�ة برمج�ة تطبيق�ات ( ،)APIأو
نوع م�ن واجهة الربنامج ،لل�رشكات الكبرية لربط
أنظمتها ،مما يولد إيرادات.

07801969233
07901463050
07709670606

لعم�ل املواكب خالل زي�ارة األربعني ،وذلك
لضمان تنظيم وتنسيق عملها واملحافظة
ع�ىل س�ياقاتها العامّ �ة ،بالتع�اون م�ع
الجه�ات ذات العالق�ة يف قي�ادة رشط�ة
كربالء املق ّدسة».
ّ
وأك�د الس�لمان« :عم�ل قس�منا يك�ون
وتنس�يقي
تنظيم�ي
بمحوري�ن ،األوّل
ّ
ّ
ملقى عىل قمس�نا ،واآلخر
ويكون عاتقه
ً
أمن�ي يقع ع�ىل عاتق مديريّ�ة الرشطة يف
ّ
املحافظة ،لتلتحم هاتان املهمّ تان وتخرج
منها هذه الهويّات والكفاالت التي ال ُيمكن
ّ
موك�ب ممارس�ة عمله م�ن دونهما،
ألي
ٍ
ً
ً
ً
سواء كان املوكب عزائيّا أو خدميّا».
ُيذكر ّ
أن قسم الشعائر هو الجهة الرسميّة
الوحيدة املسؤولة عن تنظيم وتوثيق عمل
إصدار
الهيئ�ات واملواكب الحس�ينيّة ،من
ٍ
للهويّ�ات والكف�االت القانونيّ�ة بالتعاون
ّ
ّ
منظم�ات
وإن
م�ع األجه�زة األمنيّ�ة،
املدني التي ُتعنى بتقديم الخدمات
املجتمع
ّ
للمواك�ب والهيئ����ات الحس�ينيّة ه�ي
ّ
ٌ
م�ات داعم�ة وس�اندة فق�ط ،وهي
منظ
غري مس�ؤولة من الناحي�ة القانونيّة عن
التنظيم والتوثيق.

ثالثة منتجات تقتل الكوليسرتول
يف اجلسم

قام�ت الطبيب�ة الربيطانية ،ديبوراه يل ،بتس�مية ثالثة منتج�ات يمكن أن
تقلل برسعة من مس�تويات الكوليسرتول يف الدم ،وبالتايل الوقاية من خطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وأوضح�ت الطب������يبة ،بحس�ب موقع «إكس�ربي������س» الطبي ،أن
ارتفاع مس�تويات الكوليس�رتول يف الدم غال ًبا ما يرتبط بالعادات الغذائية،
ولكن يف بعض الحاالت قد يكون الس�������بب مرض الكىل ،وقصور الغدة
الدرق�������ية ،والس�منة ،وفقدان الش�ه�����ية العصب�ي ،والتدخني أو
رشب الكثري من الكحول ،وزيادة امللح يف النظام الغذائي.
وم�ن بني األطعمة التي تزيد من مس�تويات الكوليس�رتول ،س�مّى الطبيب
اللح�وم الدهنية ،والنقانق ،واملعجن�ات ،والجبن ،والحلويات ،لكنه يف الوقت
نفسه ّ
حث عىل عدم التخل عنها ،بل حرص استخدامها فقط.
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