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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

اياك والغيبة فانها متقتك اىل الناس وحتبط اجرك العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف املتحدث باس�م رئيس ال�وزراء أحمد مال 
ط�الل، أم�س الثالثاء، ع�ن اس�تعداد حكومات 
فرنس�ا وبريطاني�ا وأملاني�ا لدع�م االنتخاب�ات 
املبكرة العراقية »تقنياً ومالياً«، فيما أشار إىل أن 
إخالء س�احة التحرير من خيم االعتصام مرتوك 

للمعتصمني.
وقال مال طالل، يف مؤتمره الصحفي األسبوعي، 
إن »الحكوم�ة نجح�ت يف حماي�ة املتظاهرين«، 
مش�راً إىل أن »ال�رأي العام أصب�ح يميز بني أداء 
وأداء  املتظاهري�ن  ع�ى  وحرصه�ا  الحكوم�ة 

الحكومات السابقة«.
وأض�اف أن »اخالء س�احة التحرير خي�ار عائد 
للمعتصم�ني وهو حق دس�توري«، مش�دداً عى 
أن »س�احة التحري�ر مكان�اً للتعب�ر ع�ن الرأي 
وليس ملهاجم�ة قوات األمن، ونحن مس�تعدون 
إلعادة الحياة الطبيعية إىل ساحات التظاهر حال 

خلوها«.
ونق�ل املتح�دث باس�م الكاظم�ي ع�ن األخ�ر 
»تثمين�ه الروحية التي تمتع بها الش�باب خالل 
تظاه�رات، واش�ادته بوع�ي التنس�يقيات التي 
رفع�ت الخي�م م�ن س�احة التحري�ر، إضافة إىل 
مطالبته املتظاهرين بعدم الش�عور باإلحباط ملا 

حققوه خالل التظاهرات«.
وبش�أن االنتخابات املبك�رة، املقرر إجراؤها يف 6 
حزيران 2021، قال أحمد مال طالل إن »حكومات 
أملانيا وفرنسا وبريطانيا أكدن استعدادهن لدعم 

االنتخابات املبكرة العراقية تقنياً ومالياً«.
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بواقع )١50( مليون دينار

       بغداد / المستقبل العراقي

ناش�د الرئيس األملاني فرانك-فالرت ش�تاينماير الجنديات 
والجن�ود بالجي�ش األملاني املش�اركة يف الكش�ف عن أية 
نشاطات يمينية داخل القوات. وأكد شتاينماير يف مقابلة 
م�ع مكت�ب التحري�ر الصحف�ي بالجي�ش، قائ�اًل: »إنها 
ليس�ت خيانة وال تشهر، بل العكس من ذلك... ألن رشف 
الجي�ش األملاني قائم ع�ى تقاليد الديمقراطي�ة الحرة... 
وكل الجن�ود ملتزم�ون به�ذه التقاليد«. وأش�ار الرئيس 
األملان�ي إىل حوادث يمينية متطرفة مثل ما حدث يف قيادة 
القوات الخاصة، وأكد أن�ه يجب أال يكون للجيش األملاني 
أية مصلحة يف الس�كوت عى مجموعات يمينية متطرفة 

ب�ني صفوفه. وتاب�ع ش�تاينماير قائالً: »يج�ب أال نعهد 
بأمننا ودفاع بلدنا ألعداء الديمقراطية«، لذا شدد الرئيس 
االتح�ادي عى رضورة أن يهتم الجيش األملاني بالكش�ف 
عن أية نش�اطات وش�بكات يمينية متطرفة انطالقاً من 
مصلحت�ه الخاصة أيضاً، وقال: »يجب أال يقبل الجيش يف 
صفوف�ه أي مناخ تظهر فيه ش�بكات يمينية متطرفة«.

وأك�د الرئيس األملان�ي أيضاً أن�ه كان س�عيدا للغاية بأن 
جنودا تصدوا بأنفس�هم ملثل هذه النش�اطات والشبكات 
وأش�اروا إىل وجوده�ا، وقال: »من الجي�د للغاية أن تقدم 
جندي�ات وجنود من تلقاء أنفس�هم مقرتح�ات للطريقة 
الت�ي يمكن من خالله�ا التصدي للتط�رف اليميني داخل 

صفوفهم الخاصة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مقرر اللجنة املالية النيابية احمد 
الصف�ار، عن وجود 150 الف موظف من 
مزدوجي الروات�ب، مبيناً أن معالجة هذا 
املوضوع س�توفر أكثر م�ن ترليون دينار 

شهريا.
 وق�ال الصف�ار يف ترصي�ح صحف�ي انه 
»بع�د التدقي�ق بم�روع قان�ون العجز 
املايل بامللحق الخ�اص بالنفقات الجارية 
املتضم�ن 38 بنداً وجدنا أنه يمكن تأجيل 
بعض البنود اىل موازنة 2021 لتقليل مبلغ 
القرض الذي يزيد عى 41 ترليون دينار«، 

مؤك�داً أنه »من املس�تحيل املوافقة عليه 
م�ن قبل مجلس الن�واب أو اللجنة املالية 
النيابي�ة«. وأض�اف الصفار أن »س�بعة 
بنود من أصل ال� 38 واجبة االنفاق خالل 
االربع�ة اش�هر القادم�ة، منه�ا )رواتب 
املوظف�ني، الرواتب التقاعدي�ة، املديونية 
وفوائ�د املديوني�ة، والبطاق�ة التموينية 
واالدوية وش�بكة الحماية االجتماعية«، 
مبيناً أنها »بنود رضورية ينبغي للقرض 
أن يش�ملها، وما تبقى من بنود النفقات 
الجاري�ة ُيح�ول اىل موازن�ة 2021 ، لحل 
مش�كلة الروات�ب ب�أرسع وق�ت ممكن 
عن طريق اق�رار مروع قان�ون العجز 

امل�ايل«. واس�تطرد أن�ه » يف حال�ة توفر 
الرواتب فالحكومة ملزم�ة بدفع الديون 
املرتتب�ة عى تأخر روات�ب املوظفني، ويف 
تقدي�ري اذا م�ا كان�ت الحكوم�ة جادة 
فإنها ستحسم يف االسبوع االول من شهر 
ترين الثاني توزيع رواتب شهر ترين 
بتوزي�ع  يب�دؤون  االول، وبع�د أس�بوع 
روات�ب ش�هر )11(، أي دف�ع الروات�ب 
بش�كل متتاٍل ألن الحكومة ليس�ت لديها 
حجة يف حال�ة املوافقة عى مبلغ القرض 
املحدد لألش�هر األربعة املقبلة«. وللتقليل 
من اله�در يف االنف�اق، نبه مق�رر املالية 
النيابي�ة إىل أن »اكث�ر من وزي�ر أكد عرب 

وس�ائل االعالم وجود موظفني مزدوجي 
الرواتب، بني راتبني اثنني اىل تسعة رواتب� 
اذ بحس�ب التقدي�رات هنال�ك 150 أل�ف 
موظف من مزدوج�ي الرواتب«. وبني أن 
»معالجة هذا املوضوع س�توفر أكثر من 
ترليون دين�ار عراقي ش�هريا، واذا ماتم 
التش�ديد عى الرضائب االخرى س�واء يف 
املنافذ الحدودية وايرادات الدوائر املحلية 
كاملرور العامة وعق�ارات الدولة والهيئة 
العام�ة للرضائ�ب فان�ه س�يتوفر ل�دى 

الحكومة ترليون ديناراخر شهرياً«.
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النهرين يطلق سلف رشاء عقار للموظفني املوطنة رواتبهم بواقع )150( مليون دينار
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن م�رف النهرين االس�المي الحكومي، أمس الثالثاء، عن اطالق س�لف رشاء 
العق�ار للموطن�ة رواتبهم لدى امل�رف حرا وبواق�ع 150 مليون دين�ار. وقال 
امل�رف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه “تم اطالق س�لف رشاء 
العق�ار للموطنة رواتبهم ل�دى املرف حرا بواقع 150 ملي�ون دينار”. واضاف 
ان “ضواب�ط خدمة رشاء العقار للموطنة رواتبهم لدى املرف تتضمن يكون الحد 
االعىل ملبلغ التمويل150 مليون دينار و الحد االعىل ملدة الس�داد٢0 س�نة “، مش�را 
اىل ان ” مقدار الربح ٣% س�نويا، وال يجوز من�ح التمويل لحاالت البيع بني الزوج و 
الزوجة”. واوضح املرف يف بيانه انه “اليتطلب تقديم كفيل اذا كان مبلغ التمويل 
اق�ل م�ن )٤0( اربعون مليون دين�ار اما يف حالة زيادة املبلغ ع�ن ذلك ولغاية )٧5( 
يتطل�ب تقديم كفيل واح�د ويطالب بتقديم كفيلني يف حالة زيادة املبلغ عن )٧5( و 

لغاية )150( ” .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف املتحدث باس�م رئي�س ال�وزراء أحمد مال 
ط�الل، أم�س الثالث�اء، ع�ن اس�تعداد حكومات 
االنتخاب�ات  لدع�م  وأملاني�ا  وبريطاني�ا  فرنس�ا 
املبكرة العراقية »تقنياً ومالياً«، فيما أش�ار إىل أن 
إخالء س�احة التحرير من خي�م االعتصام مرتوك 

للمعتصمني.
وقال مال طالل، يف مؤتمره الصحفي األس�بوعي، 
إن »الحكوم�ة نجح�ت يف حماي�ة املتظاهري�ن«، 
مش�راً إىل أن »ال�رأي الع�ام أصب�ح يمي�ز ب�ني 
أداء الحكوم�ة وحرصه�ا ع�ىل املتظاهري�ن وأداء 

الحكومات السابقة«.
وأض�اف أن »اخ�الء س�احة التحرير خي�ار عائد 
للمعتصم�ني وه�و حق دس�توري«، مش�دداً عىل 
أن »س�احة التحري�ر مكان�اً للتعب�ر ع�ن ال�رأي 
ولي�س ملهاجمة ق�وات األمن، ونحن مس�تعدون 
إلعادة الحياة الطبيعية إىل س�احات التظاهر حال 

خلوها«.
ونقل املتحدث باسم الكاظمي عن األخر »تثمينه 
الروحية التي تمتع بها الش�باب خالل تظاهرات، 
واشادته بوعي التنسيقيات التي رفعت الخيم من 
س�احة التحرير، إضافة إىل مطالبت�ه املتظاهرين 
خ�الل  حقق�وه  مل�ا  باإلحب�اط  الش�عور  بع�دم 

التظاهرات«.
وبش�أن االنتخاب�ات املبكرة، املق�رر إجراؤها يف 6 
حزيران ٢0٢1، قال أحمد مال طالل إن »حكومات 

أملاني�ا وفرنس�ا وبريطاني�ا أك�دن اس�تعدادهن لدع�م 
االنتخابات املبكرة العراقية تقنياً ومالياً«.

وحول األزمة املالية التي تم�ر بها الحكومة، أوضح مال 
ط�الل أوضح م�ال طالل أن�ه »ال توجد ني�ة لطبع املزيد 
من العملة العراقية من أجل س�د عج�ز الرواتب«، مبيناً 
أن »الحف�اظ عىل س�عر ال�رف أهم مهام السياس�ة 

النقدية«.
وأش�ار إىل أن »الحكومة لديه�ا حلول أخرى يف حال عدم 

تمرير قانون تمويل العجز«.
إىل ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
جلس�ة اعتيادية ملجلس الوزراء، جرى خاللها مناقش�ة 
عدد من القضاي�ا الراهنة ومس�تجدات األحداث، فضال 

عن تداول ما مدرج ضمن جدول األعمال.  
واس�تعرض الكاظم�ي، مجم�ل جولت�ه األوربي�ة التي 
ش�ملت فرنس�ا واملانيا وبريطانيا، ونتائج الزيارة التي 
س�اعدت يف تعزيز عالق�ات العراق الخارجية، وتوس�يع 

آفاق التعاون معها يف مجاالت ومستويات متعددة.  
وناق�ش املجلس مس�تجدات األوضاع يف البالد، الس�يما 

م�ا يتعل�ق بالتظاهرات الت�ي ش�هدتها العاصمة بغداد 
وعدد م�ن املحافظات، والتي عكس�ت م�دى االنضباط 
وا ع�ن مطالبهم بطرق  الع�ايل للمتظاهري�ن الذين ع��رّ
س�لمية، باستثناء بعض الجماعات املنفلتة والعصابات 
التي س�عت اىل حرف التظاهرات عن مس�ارها السلمي، 
حيث تصدى لها املتظاهرون، كذلك أش�اد املجلس بص� 
ومهنية القوات األمنية البطل�ة التي فورّتت الفرصة عىل 

املسيئني.  
وق�درّم وزير الصح�ة والبيئة تقري�راً مفصالً عن املوقف 
الع�ام لجائحة كورون�ا يف العراق، والجه�ود الحكومية 
املبذولة الس�تقبال املرىض، وتجهيز املؤسسات الصحية 
ب�كل م�ا تحتاج�ه م�ن مس�تلزمات طبي�ة، فضال عن 
اس�تعدادات وزارة الصح�ة ملواجهة أي زي�ادة محتملة 

للوباء.  
وقدرّم�ت وزي�رة الهج�رة واملهجري�ن عرض�اً مفص�اًل 
ع�ن خطة ال�وزارة، بإغ�الق جميع مخيم�ات النازحني 

وإعادتهم اىل مناطق سكناهم.  
وقد أكد رئيس مجل�س الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن 
ملف النازحني يش�كل أولوية ل�دى الحكومة، ملا ينطوي 

ع�ىل جوانب إنس�انية، فضال عن أن حس�مه يس�هم يف 
تعزيز السلم األهيل يف جسد املجتمع العراقي.  

وبع�د أن تداول املوضوعات املدرج�ة عىل جدول أعماله، 
أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، هي:  

أوال/ تخوي�ل وزي�ر امل�وارد املائية صالحي�ة التفاوض 
والتوقيع عىل بروتوكول التعاون يف إدارة مياه دجلة بني 

العراق وتركيا.  
ثانيا/  

1-    املوافق�ة عىل ش�مول فت�ح االعتماد املس�تندي أو 
تعزيزه وتنفيذ األعمال بأسلوب التنفيذ املبارش، والتنفيذ 
أمان�ة بمفه�وم التجهي�ز وتنفي�ذ األعمال للمش�اريع 
املستمرة، استناداً اىل أحكام املادة )1٣/ثانيا( من قانون 
اإلدارة املالية االتحادية )6 لسنة ٢019( املعدرّل، لضمان 
استمرار تنفيذ املش�اريع املستمرة املتعاقد عليها، لتاليف 
توق�ف العم�ل فيه�ا، وتحميل الخزين�ة العام�ة للدولة 

خسائر مالية نتيجة ذلك.  
٢-    رصف أجور العقود واألجور اليومية يف وزارة املوارد 
املائية ضمن املكونات املدرجة يف املوازنة االستثمارية.  

ثالث�ا/ توفر حاجة القطاع الزراع�ي من بذور الحنطة 

والشعر، وبأسعار الدعم نفسها للموسم الزراعي 
الس�ابق، والذي سيس�هم يف تخفي�ف العبء املايل 
عىل رشيحة الفالحني واملزارع�ني، ويحقق زيادة 

اً ونوعاً.   يف اإلنتاج كمرّ
رابع�ا/ تعديل الفقرتني ) ٣ و٤( من قرار مجلس 

الوزراء )8٢ لسنة ٢0٢0( بحسب اآلتي:  
٣ تخوي�ل املديري�ة العام�ة للمج�اري العائدة اىل 
وزارة اإلعم�ار واإلس�كان والبلدي�ات واألش�غال 
العام�ة، تنفيذ مرشوع مج�اري النارصية الكبر 
من ضمن املوازنة التخطيطية لها لس�نة/ ٢0٢0 
م�ن خ�الل إدراج كلف�ة امل�رشوع آنف�اً، ضم�ن 
موازنتها الس�نوية، لكونه�ا من الدوائ�ر املمولة 
ذاتياً، اس�تنادا اىل أحكام امل�ادة )٤5/أوال/ أ( من 
قان�ون اإلدارة املالية االتحادية )6 لس�نة ٢019( 
املعدرّل، يف حال كون هذه السيولة تعود اليها حقا، 
وناتجة عن مواردها الذاتية للس�نوات الس�ابقة، 
رشيط�ة التنس�يق م�ع وزارة التخطيط، بش�أن 
ش�طب امل�رشوع املذكور آنف�ا، من خط�ة وزارة 
اإلعم�ار واإلس�كان والبلديات واألش�غال العامة 
االستثمارية، حتى ال يتكرر الرف مرتني، وتقوم 
الوزارة بتنفي�ذه بموجب الصالحي�ات املمنوحة 
لوزي�ر اإلعم�ار واإلس�كان والبلديات واألش�غال 
العامة وإرس�ال املوازنة املقرتحة للمديرية لسنة 
٢0٢0 اىل وزارة املالي�ة/ دائ�رة املوازن�ة، مرف�ق 
معها الحس�ابات الختامية للمديرية لسنة ٢0٢0 
اىل وزارة املالي�ة / دائ�رة املوازن�ة، مرف�ق معها 
الحسابات الختامية للمديرية املذكورة آنفا لسنة 
٢019 األولية أو املصادق عليها من ديوان الرقابة املالية 

االتحادي.  
مق�داره  مبلغ�ا  يع�ادل  م�ا  املالي�ة  وزارة  تتحم�ل   ٤
)10000000000( دين�ار، عرشة مليارات دينار، نتيجة 
قيامه�ا بدفع رواتب موظفي الرشكة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتي�ة العائ�دة اىل وزارة االتص�االت ع�ن طريق 

االقرتاض من املصارف.  
خامسا/ املوافقة عىل ما يأتي:  

1-    الس�ماح للمفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات 
بزيادة الكميات، أو تغير املواصفات بنس�بة ال تزيد عىل 
)٤0%( م�ن إجمايل مبلغ العقد بدال من )٢0%( اس�تثناًء 
م�ن أحكام الفقرة ) 1/ح/ثالثا( من الضوابط رقم )1( 
امللحق�ة بتعليم�ات تنفيذ العق�ود الحكومي�ة رقم )٢( 

لسنة ٢01٤.  
٢-    تعزي�ز االعتم�اد املس�تندي م�ن خ�الل تخصيص 
مبلغ )٣0٤6٤6٤( دوالرا، ثالثة ماليني وس�تة وأربعون 
ألفا وأربعمائة وأربعة وس�تون دوالرا، لتجهيز الكميات 

اإلضافية لالنتشار األخر.  

جملس الوزارة يتخذ قرارات ختص إنهاء املشاريع اخلدمية و »ترسيم املياه«.. واحلكومة: لدينا حلول أخرى حال عدم مترير »االقرتاض«

دول أوربية للعراق: مستعدون لدعم االنتخابات ماليا وتقنيا

العدد )2245(   28     تشرين االول    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

البيات�ي  محم�د  الفري�ق  اعل�ن 
للقائ�د  العس�كري  الس�كرتر 
العام للق�وات املس�لحة مصطفى 
ع�ن  الثالث�اء،  أم�س  الكاظم�ي، 
فت�ح املنطق�ة الخرضاء لس�اعات 

محددة.  

وق�ال البيات�ي يف بي�ان مقتض�ب 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، أنه »تقرر اعادة فتح املنطقة 
الخرضاء امام حركة سر املواطنني 
من ال�6 صباحا ولغاية 5 مساء »، 
مبينا ان »اعادة فتح املنطقة يكون 
م�ن املعلق باتج�اه ش�ارع املطار 

وبالعكس«.  

السكرتري العسكري: فتح املنطقة اخلرضاء 
أمام حركة السري لـ)11( ساعة يوميًا

      بغداد / المستقبل العراقي

أش�اد مستش�ار رئي�س ال�وزراء لش�ؤون 
االنتخاب�ات عبد الحس�ني الهن�داوي، أمس 
الثالث�اء، بنجاح مجلس الن�واب بالتصويت 
عىل الدوائ�ر االنتخابي�ة املتع�ددة يف جميع 
املحافظ�ات العراقية، وفيما أعرب عن ثقته 
بإمكاني�ة الوصول إىل ح�لرّ قريب جداً دوائر 

كركوك، أش�ار اىل ان عدد األحزاب املس�جلة 
بلغ نحو ٢٣0 حزباً من بينها احزاب جديدة.  
وأك�د الهنداوي يف تريح صحفي »تمس�ك 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي باملوعد 
املحدد إلجراء االنتخابات املبكرة يف 6 حزيران 

من العام املقبل«.  
وأشار إىل »تواصل وتقدم الجهود الحكومية 
لتمكني املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 

من إكم�ال اس�تعداداتها إلنج�از انتخابات 
ديمقراطي�ة مقبولة وطني�ا ودوليا ونزيهة 
وش�فافة وح�رة وتح�رتم مبادئ الدس�تور 

واملعاير الدولية«.  
كم�ا أع�رب الهن�داوي ع�ن »ثقت�ه بق�درة 
مفوضي�ة االنتخابات عىل القي�ام بمهمتها 
عىل أحسن وجه«، مشيدا »بالخ�ات املتميزة 

لعدد كبر من العاملني فيها«.  

وش�درّد ع�ىل »أهمي�ة الدعم الدويل س�واء يف 
مج�ال التدريب والدعم واملتابعة أو يف مجال 
مراقبة االنتخابات يف جميع املراحل بدءا من 
تس�جيل الناخبني بايومرتيا حتى املصادقة 
النهائي�ة ع�ىل النتائ�ج م�ن قب�ل املحكمة 

االتحادية«.  
وأوض�ح الهن�داوي أن »املفوضية س�جلت 
انطالقة ملحوظة يف مجال تسجيل الناخبني 

وتوزي�ع البطاق�ات البايومرتي�ة وكذل�ك يف 
مجال تس�جيل األحزاب املتنافسة والتي بلغ 
عددها حاليا نح�و ٢٣0 حزبا بينهم أحزاب 
جديدة، فيم�ا تواصل اللجن�ة األمنية العليا 
لالنتخابات عقد اجتماعاتها لبحث خططها 
الخاصة لحماية االنتخابات«، داعيا »ال�ملان 
إىل توظي�ف حيويته الراهن�ة لتعديل قانون 

املحكمة خالل األيام القادمة«.  

مستشار الكاظمي: عدد األحزاب املسجلة بلغ نحو 230 حزبًا 
بينها احزاب جديدة

كشفت وجود )150( الف موظف من مزدوجي الرواتب

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مقرر اللجنة املالية النيابية احمد الصفار، عن وجود 
150 الف موظف من مزدوجي الرواتب، مبيناً أن معالجة هذا 

املوضوع ستوفر أكثر من ترليون دينار شهريا.
 وق�ال الصفار يف تريح صحفي انه »بعد التدقيق بمرشوع 
قانون العجز املايل بامللحق الخاص بالنفقات الجارية املتضمن 
٣8 بنداً وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود اىل موازنة ٢0٢1 
لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد عىل ٤1 ترليون دينار«، مؤكداً 
أنه »من املس�تحيل املوافقة عليه من قب�ل مجلس النواب أو 
اللجنة املالية النيابية«. وأضاف الصفار أن »س�بعة بنود من 
أص�ل ال� ٣8 واجب�ة االنفاق خ�الل االربعة اش�هر القادمة، 
منها )رواتب املوظف�ني، الرواتب التقاعدية، املديونية وفوائد 
املديوني�ة، والبطاق�ة التمويني�ة واالدوية وش�بكة الحماية 
االجتماعي�ة«، مبين�اً أنه�ا »بن�ود رضورية ينبغ�ي للقرض 

أن يش�ملها، وم�ا تبقى من بنود النفق�ات الجارية ُيحول اىل 
موازنة ٢0٢1 ، لحل مش�كلة الرواتب بأرسع وقت ممكن عن 
طري�ق اقرار مرشوع قانون العجز املايل«. واس�تطرد أنه » يف 
حال�ة توفر الرواتب فالحكوم�ة ملزمة بدفع الديون املرتتبة 
عىل تأخر رواتب املوظفني، ويف تقديري اذا ما كانت الحكومة 
ج�ادة فإنه�ا ستحس�م يف االس�بوع االول من ش�هر ترشين 
الثاني توزيع رواتب شهر ترشين االول، وبعد أسبوع يبدؤون 
بتوزي�ع روات�ب ش�هر )11(، أي دفع الرواتب بش�كل متتاٍل 
ألن الحكومة ليس�ت لديها حجة يف حال�ة املوافقة عىل مبلغ 
القرض املحدد لألش�هر األربعة املقبل�ة«. وللتقليل من الهدر 
يف االنف�اق، نب�ه مقرر املالي�ة النيابي�ة إىل أن »اكثر من وزير 
أكد ع� وسائل االعالم وجود موظفني مزدوجي الرواتب، بني 
راتبني اثنني اىل تسعة رواتب� اذ بحسب التقديرات هنالك 150 
ألف موظف م�ن مزدوجي الرواتب«. وب�ني أن »معالجة هذا 
املوضوع س�توفر أكثر من ترليون دينار عراقي ش�هريا، واذا 

ماتم التشديد عىل الرضائب االخرى سواء يف املنافذ الحدودية 
واي�رادات الدوائ�ر املحلية كامل�رور العامة وعق�ارات الدولة 
والهيئة العامة للرضائب فانه سيتوفر لدى الحكومة ترليون 

ديناراخر شهرياً«.
وبش�أن نافذة بي�ع العملة، اوض�ح الصفار أن »م�ا يقارب 
الرتليون دينار ال تدخل اىل خزينة الدولة بس�بب املنفيس�تات 
والوص�والت غ�ر الحقيقي�ة املقدمة من  قبل بع�ض التجار 
الذينيش�رتون ال�دوالر م�ن املص�ارف الخاص�ة ع�� نافذة 
العمل�ة وبالت�ايل فأنه�ا ال تعط�ى للمس�توردين الحقيقيني 
وال تف�رض رضيب�ة عليها وهي ال تع� ع�ن تجارة حقيقية 
كس�لع داخلة للعراق لذا يجب ان يتم تحويل الدوالر اىل وزارة 
املالية الس�تحصال رضائب حقيقية للدول�ة تصل اىل ترليون 
دينارعراق�ي«. وختم بأن القضايا املطروحة آنفاً إذا عولجت 
بش�كل فوري من قبل الحكوم�ة فانه س�تتوفر ٣ ترليونات 

دينار شهريا مايخفض العجز الشهري اىل النصف.

ت�رأس حس�ن كريم الكعب�ي النائ�ب االول 
لرئي�س مجل�س الن�واب، أم�س الثالث�اء، 
اجتماع�ا موس�عا للجن�ة املالي�ة النيابية، 
ملناقشة بنود مس�ودة قانون تمويل العجز 

امل�ايل املحال م�ن قبل الحكوم�ة، فضال عن 
تسليط الضوء عىل ما جاء يف الورقة البيضاء 

الخاصة باالٕصالحات االقتصادية. 
تع�د  املقبل�ة  املرحل�ة  ان  الكعب�ي  وق�ال 

االصعب عىل بلدن�����ا العراق من الناحية 
االقتصادي�ة واملالية , وه�ذا ما يفرض عىل 
الجمي�ع تجاوزها بش�كل علم�ي مدروس 
ودون التأث�ر عىل حياة املواطن ومعيش�ته 

ومص�در دخل�ه , مٔوك�دا ح�رص مجل�س 
النواب عىل االرساع بتغطية رواتب املوظفني 
االجتماعي�ة  والرعاي�ة  واملتق����اعدي�ن 

واالجراء والعقود .

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مصدر واس�ع اإلطالع، أمس 
الثالث�اء، ع�ن تكلي�ف محم�ود ط�ه 
ب�إدارة منف�ذ الش�المجة الح�دودي. 
خ�اص  تري�ح  يف  املص�در،  وق�ال 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »رئي�س 
هيئ�ة املناف�ذ الحدودية عم�ر الوائيل 
ب�إدارة منف�ذ  يكل�ف محم�ود ط�ه 
الش�المجة الحدودي«. وأشار املصدر 
إىل أن منف�ذ الش�المجة يع�درّ من أهم 
املنافذ الحدودية العراقيرّة وأن محمود 
طه من أفضل الشخصيات التي يمكن 
تكليفها بهذا املنص�ب. وتابع املصدر 
بالق�ول إن »ط�ه ب�ارش مه�ام عمله 

بإدارة منفذ الشالمجة الحدودي«.

املالية الربملانية ترجح رصف »راتبني« للموظفني الشهر املقبل

الكعبي: عىل اجلميع جتاوز االزمة املالية بشكل علمي ومدروس

مصدر: تكليف 
حممود طه بإدارة منفذ 

الشالجمة احلدودي

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت هيأة الحش�د الش�عبي، عىل مقرتح لجنة نيابية، بش�أن نقل جثمان 
النائب الس�ابق لرئيس هيأة الحشد الش�هيد أبو مهدي املهندس اىل العتبة 

العلوية املقدسة يف النجف األرشف.
 وذك�ر بيان إلعالم الحش�د تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه »تداولت 
مواق�ع التواصل االجتماعي مقرتحا مقدما من احد النواب بخصوص نقل 
الجثم�ان الطاهر للش�هيد ابو مه�دي املهندس من مكان�ه يف مق�ة وادي 
السالم اىل رضيح االٕمام عيل )ع(، نود التأكيد عىل عدم وجود أي استهداف 
لق� الش�هيد كما ان الق� يقع يف وسط مق�ة وادي السالم وبجوار املرقد 

الرشيف ويقصده اآلآلف يومياً وأسبوعياً«. 
ولفت البيان اىل ان »الش�هيد املهن�دس أوىص ان ال يكون مدفنه مميزا عن 

بقية الشهداء«.
وكان�ت لجنة الش�هداء النيابي�ة، أقرتحت أمس األثنني ع�ىل ديوان الوقف 
الشيعي، نقل جثمان الشهيد النائب السابق لرئيس هيأة الحشد الشعبي، 

أبو مهدي املهندس اىل أيوانات العتبة العلوية املقدسة يف النجف األرشف.
وعزت اللجنة مقرتحها اىل »قيام الزمر االرهابية باس�تهداف ق� }الشهيد 
أب�و مه�دي املهن�دس{ التي وصفت�ه املرجعي�ة العليا الرش�يدة يف النجف 
األرشف، بأنه مجاهد اإلس�الم الكبر وأحد قادة االنتصار ولغرض الحفاظ 

عىل رمزية الشهادة وقيم التضحية والفداء«.
وأقرتح�ت »بنقل جثمان الش�هيد اىل أحد أيونات العتبة العلوية املقدس�ة 
للحف�اظ علي�ه م�ن عب�ث االرهابي�ني وك����ذلك ليك�ون مزاراً لعش�اق 
الش�هادة والحرية ووفاًء لل����دماء الزكية التي س�الت من أجل الوطني 

والدين واملذهب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قدمت املفوضية العليا لحقوق االنسان يف العراق، أمس الثالثاء، إحصائية 
كامل�ة ملا راف�ق التظاهرات من ’خروق�ات’ وإصابات يف بغ�داد وعدد من 

املحافظات.  
وذك�رت املفوضي�ة يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انها 
»وثق�ت من خالل فرقها الرصدي�ة يف امليدان وخالل يومي االثنني والثالثاء 
)٢6-٢٧ ترشين االول ٢0٢0( إصاب�ة )1٣( متظاهراً بالعيص والهراوات، 
إضاف�ة اىل إصاب�ة )8( منتس�بني يف محافظ�ة بغ�داد لوحده�ا؛ بس�بب 

الصدامات بني املتظاهرين والقوات االمنية«.  
واض�اف البي�ان »قي�ام املتظاهرين غر الس�لميني برمي الق�وات األمنية 
بقنابل املولوتوف والصوتية اضافة اىل استخدام الحجارة من قبل الطرفني 

واستخدام الغازات املسيلة للدموع من قبل القوات االمنية«.  
واشارت اىل انها »وثقت كذلك اعتقال )91( شخصا من مثري الشغب من 
الذين قام�وا بإلقاء قنابل املولوتوف واالعتداء ع�ىل القوات األمنية وحرق 
بع�ض املح�ال التجاري�ة«.   وبينت املفوضي�ة انه�ا »ارشت إصابة )15( 
منتس�با من القوات االمنية يف محافظة كربالء، كذلك إصابة )٢٢( منتسبا 
و)1٢( متظاهرا يف محافظة بابل«، مؤكدة »انحس�ار التظاهرات يف مدينة 
بغداد وعدد من املحافظات بص�ورة كبرة، ومؤرشة ايضا »رفع مجموعة 
م�ن خيم املتظاهرين«.   وطالبت املفوضية األطراف كافة ب�«اتخاذ اقىص 
درج�ات ضبط النفس واالبتعاد عن اية تصادمات، واملتظاهرين بالحفاظ 
عىل الس�لمية وابعاد العنارص املندس�ة التي تحاول حرف التظاهرات عن 
مس�ارها وااللت�زام باألماكن املح�ددة من قبل الجه�ات املختصة«، داعية 
القوات االمنية اىل »االس�تمرار بحماية املتظاهرين الس�لميني والتنس�يق 

معهم للمحافظة عىل املمتلكات العامة والخاصة«.  

احلشد الشعبي ينفي تعرض قرب املهندس 
لتخريب ويؤكد: يقصده اآلالف يوميًا

مفوضية حقوق االنسان تطلق 
إحصائية كاملة ملا رافق التظاهرات

 من »خروقات« وإصابات

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت األمان�ة العام�ة ملجل�س 
ال�وزراء، أمراً باس�تحداث »الدائرة 

الهندسية« يف املجلس.  
وبحسب وثيقة حصلت »املستقبل 
العراق�ي« عىل نس�خة منه�ا، فإن 
الدائ�رة س�تتوىل متابعة املش�اريع 
االس�تثمارية الك�ى واية مشاريع 
اخرى يوجه رئيس مجلس الوزراء 
تقدي�م  ع�ن  فض�ال  بمتابعته�ا، 
بش�ا  ال�وزراء  ملجل�س  املش�ورة 
اعمار وتنمي�ة املحافظات.  وكذلك 
تت�وىل الدائرة، التنس�يق مع وزارة 
التي  املش�اريع  لتحديد  التخطي�ط 
تتوىل الدائ�رة الهندس�ية تنفيذها، 
وايضا التنسيق مع وزارة التخطيط 

والوزارات القطاعية االخرى بشان 
تنفيذ الخطط واملشاريع املختلفة.  
الوثيقة،  الدائ�رة بحس�ب  وتق�دم 
املشورة الهندسية لكافة التشكيالت 
الهندسية يف الوزارات والجهات غر 
املرتبط�ة ب�وزارة، وكذل�ك مواكبة 
التطور التقني والعلمي يف مجاالت 

االعمال الهندسية,  
الدائ�رة  وأش�ارت الوثيق�ة، إىل أن 
الهندس�ية، س�تتوىل أيض�ا إج�راء 
الدراسات والبحوث التقنية ملعالجة 
املش�اكل واملعضالت التقنية ضمن 

االختصاصات الهندسية.  
كم�ا نص�ت الوثيقة، ع�ىل تكليف 
)محم�د مه�دي الطي�ف(، ب�إدارة 
الدائ�رة اإلدارية واملالي�ة يف األمانة 

العامة ملجلس الوزراء.

تغيريات يف األمانة العامة ملجلس الوزراء: 
استحداث دائرة وتكليف رئيس للاملية
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    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة 
افتتاح شعبة مدينة الصدر ملكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية. وقال وكيل الوزارة الفريق 
عماد محمد محمود يف كلمة له خالل االفتتاح 
بان املخدرات افة تفتك باملجتمع، ولها االثار 
الس�لبية الكب�رة ع�ى املجتمع وهي س�بب 

مه�م من اس�باب كث�رة الح�وادث والجرائم 
يف املجتم�ع، داعي�ًا جميع الضب�اط والقادة 
يف مفاص�ل ال�وزارة اىل التع�اون فيما بينهم 

للقضاء عى جميع هذه الظواهر السلبية.
وبني ب�ان املديرية س�عت اىل تطوي�ر عملها 
ملكافح�ة  الص�در  مدين�ة  ش�عبة  بإنش�اء 
املخ�درات وبالتع�اون مع القطع�ات االمنية 
املاسكة لألرض بالقبض عى املتهمني بجرائم 

التعاط�ي والرتوي�ج، مؤك�داً رضورة اجراء 
لق�اءات مب�ارشة م�ع العش�ائر واملنظمات 
املدني�ة واملثقف�ني يف املجتمع ورج�ال الدين 
للتثقي�ف ون�رش الوع�ي بخط�ورة انتش�ار 
املؤث�رات  وتعاط�ي  املجتم�ع  يف  املخ�درات 

العقلية.
داعياً وسائل االعالم ان تكثف جهودها لنرش 

الوعي املجتمعي.

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة تفتتح شعبة 
مدينة الصدر ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

    بغداد/ المستقبل العراقي

املنه�ج  إع���داد  الرتبي�ة  وزارة  ب���دأت 
ال�ط�ارئ ل�ل�ع�ام ال��دراس��ي }2020 �� 

.}2021
وق�ال وكيل ال�وزارة للش�ؤون االدارية فالح 
القييس يف ترصيح صحفي ان الوزارة »تعمل 
م��ن خ���الل م�الك�ات�ه��ا ال�ت�رب�وي�ة 
ع�ل��ى اع���داد امل�ن�ه��اج ال��ط���ارئ، 
وال���ذي س��ي�ت�م م��ن خالل�ه تقلي�ص 
بعض مناهج امل��واد ال�دراس��ي�ة ما يمكن 
الطالب من الدمج ب�ني منصة نيوتن للتعليم 

االلكرتوني، والتعليم املبارش«.
وافصح عن اتجاه الوزارة نحو ثالثة محاور 
للعم�ل بها عن�د بدء الع�ام ال�درايس الجديد 
}2020 � 2021{، وه�ي االلكرتوني واملبارش 
وال�ت�ل�ف�زي��ون ال�ت�رب��وي، م�ن�وه��ا 

ب�ان��ه س�يتم تخصيص رم�ز س��ري لكل 
طالب للدخول اىل املنصة االلكرتونية من دون 
مش�كالت فنية، فضال عن تسجيل ال�دروس 
لتمك�ني ال�ط�ال�ب م��ن مراجعتها ف�ي اي 

وق�ت يشاء فيه ذلك.
وع�ل��ى صعي�د م�ت�ص�ل، اف���اد القييس 
رشك�ة  وف�د  م�ع  نس�قت  ال�وزارة  ب��ان 
ال�ع�ري�ق�ة  ال�ب�ري�ط�ان�ي�ة  )س�ترلنك( 
م��ن اج��ل ف�ت�ح ب��اب التعاون يف مجال 
التعليم اإللكرتوني من اج�ل رف�ع املس�توى 
العلم�ي والتعليم�ي يف امل�دارس خصوصا يف 
تربية الكرخ االوىل، ك�اش�ف�ا ع�ن دراس��ة 
م�ق�ت�رح يتضمن فتح مدارس بريطانية يف 

العراق.
مج�ال  يف  املش�رتك  التع�اون  ان  اىل  واش�ار 
اإلل��ك��ت��رون���ي  ال�ت�ع�ل�ي��م 
الخ�رات ونق�ل  ت�ب��ادل  س��ي�ت�ض�م�ن 

تجاربها اىل البالد، من اجل اإلس�هام يف تدعيم 
العملي�ة الرتبوي�ة الس�يما ان بريطاني�ا من 
ال�دول املتقدمة يف مجال التعليم، منوها بانه 
ت�م بحث تطوي�ر طرائق التدري�س وتحديث 
الوس�ائل التعليمية بما ي�واك��ب ال�ت�ق�دم 
ال�ن�ه��وض  وي�ح�ق��ق  ال�ع�ل�م��ي 

املطلوب.
واردف وكيل وزارة الرتبية للش�ؤون االدارية 
ف��ي ال�س�ي�اق ذات���ه: ان ال��ت��ع��اون 
امل��الك���ات  ت��دري���ب  سيش�مل 
املتميزي�ن  ل�ث�ان�وي��ات  ال�ت�دري�س��ي�ة 
واملتفوق�ني كتجرب�ة اول���ى، ليت�م بعده�ا 
تعميمه�ا يف بقي�ة امل�دارس، كاش�فا ع��ن 
تشكيل لجنة مهمتها ترشيح بعض األساتذة 
واملدرس�ني م�ن اج�ل تدريبهم ع�ى الرامج 
املعتمدة يف بريطانيا والتي تدار م�ن خ�ب�راء 

امل��ان وان�ك�ل�ي�ز مختصني بهذا املجال«.

الرتبية تعد »منهج طارئ«: ثالثة حماور لبدء العام الدرايس

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

حقق�ت الجامع�ات العراقي�ة الحكومي�ة صع�ودا يف 
مؤرش أعداد البحوث املنش�ورة يف املجالت واملؤتمرات 
املعتمدة يف }سكوبس{ ليصل عددها الكيل اىل 57370 

بحثا علميا.
 وقال وكيل وزارة التعليم العايل لشؤون البحث العلمي 
غس�ان حميد عبد املجيد يف بي�ان للوزارة تلقت وكالة 
}الفرات نيوز{ نس�خة منه، إن »الجامعات الحكومية 
حققت منذ األول من كانون الثاني لعام 2020 ولغاية 
25 ترشين األول من العام نفس�ه صعودا مهما تجى 

بنرش 12840«.
وأض�اف، أن »الجامع�ات والكلي�ات األهلية س�جلت 
حضورا عى مستوى البحوث املنشورة يف املستوعبات 
العاملي�ة حيث تمكنت يف املدة نفس�ها من نرش 2019 

بحثا.
وتابع أن أسباب زيادة أعداد البحوث العراقية املعتمدة 
يف س�كوبس هو اعتماد عدد من املج�الت واملؤتمرات 
العراقي�ة يف س�كوبس باإلضافة إىل تعدي�ل تعليمات 
الرتقيات ومنح درجات لطلبة الدراس�ات العليا للنرش 
العلمي فضال عن تكثيف اشتغال الباحثني وتحفيزهم 

من الوزارة والجامعات باتجاه النرش الرصني«.
يش�ار اىل ان }س�كوبوس{ هي قاعدة بيانات تحتوي 
ع�ى ملخص�ات ومراج�ع م�ن مق�االت منش�ورة يف 
مج�الت أكاديمي�ة محكمة، وتغط�ي تقريبا 000 22 
عنوان من أكثر من 000 5 نارش، منها 000 20 مجلة 
يتم تقييمها بواس�طة خ�راء يف التخصصات العلمية 
والتقني�ة والطبي�ة واالجتماعية )بم�ا يف ذلك الفنون 

والعلوم اإلنسانية(.
يمتلكها مؤسس رشكة الطباعة إلسيفر، وهي متاحة 
عى االنرتنت عن طريق االشرتاك بها. كما أن عمليات 
البحث يف س�كوبوس تش�مل أيضا عملي�ات البحث يف 

قواعد بيانات براءات االخرتاع.

التعليم: ارتفاع عدد البحوث العلمية 
العراقية املنشورة يف »سكوبس« 

اىل قرابة »57« ألف بحثًا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن عض�و مجلس النواب محمد ش�ياع 
الس�وداني، أم�س الثالث�اء، أن مقرتحني 
ُقدم�ا إىل مجل�س ال�وزراء سيس�همان يف 

إيجاد فرص عمل لخريجي القانون.
وق�ال الس�وداني يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه إن “مجلس الوزراء 
اس�تجاب للكت�اب املرس�ل بش�أن تعيني 
أن  القان�ون”، موضح�اً  كلي�ة  خريج�ي 
“الكت�اب تضم�ن مقرتح�ني تق�دم بهما 
املحام�ي محمد مجي�د الس�اعدي ، األول 
يدعو إىل تشغيل خريجي القانون الباحثني 
عن العم�ل يف إجراء العقود املرورية بما ال 

يتجاوز 20 عقداً لكل محام شهرياً”.
يتضم�ن  الثان�ي  “املق�رتح  أن  وأض�اف 
استحداث دورات تدريبية يف كلية الرشطة 

تش�مل خريجي القانون تحدي�داً للتخرج 
بصف�ة )ضاب�ط تحقيق يف املراك�ز( ملا له 
من م�ردود يف العمل ع�ى وفق التخصص 
واملؤه�ل العلم�ي ال�ذي يس�اعد يف س�ر 

التحقيقات بمهنية عالية”.
وش�دد عض�و مجل�س الن�واب، ع�ى أن 
“األزم�ة املالية وع�دم القدرة ع�ى تعيني 
الخريجني تقتضي�ان البحث عن البدائل”، 
مبين�اً أن “أي مقرتح خارج نطاق التعيني 
الحكومي ،هو مقرتح مهم جداً سيس�هم 

يف حّل املشاكل”.
يف  سيس�همان  “املقرتح�ني  أن  وتاب�ع 
امتص�اص الخريج�ني يف ح�ال اعتم�دت 
آليات عمل واضحة وجهة مركزية كوزارة 
الداخلية وجهة تنسيقية كنقابة املحامني، 
وسيكتب لهما النجاح يف إيجاد فرص عمل 

لخريجي القانون”.

النائب السوداين يقدم مقرتحان 
لتعيني خرجيي القانون

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو، أمس الثالثاء، اغالق مخيم )معسكر 
س�عد( يف محافظ�ة دياىل بعد ع�ودة )90( ارسة نازح�ة بواقع )450( ف�ردا اىل مناطق 
س�كناهم االصلية يف اقضية و نواح�ي املحافظة ، اضاف�ة اىل محافظتي صالح الدين و 

نينوى ، ضمن برنامج العودة الطوعية اآلمنة التي نظمتها الوزارة.
وقالت الوزيرة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أنه » تم اغالق مخيم معسكر 
سعد بعد عودة )45( ارسة اىل مناطقهم يف قضاء بعقوبة و )29( ارسة اىل قضاء خانقني 
و ع�ودة )10( ارس اىل قض�اء املقدادي�ة بمحافظ�ة دياىل ، فضال عن ع�ودة )5( ارس اىل 
مناطقهم يف محافظة صالح الدين و عودة ارسة واحدة اىل مناطقها يف محافظة نينوى«.
وأضافت جابرو انه  بعد اتمام التدقيق االمني لهذه االرس و بالتعاون مع  القوات االمنية 

تم ايصالهم اىل مناطق سكناهم االصلية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة، أمس 
الثالث�اء، ع�ن تنفي�ذ عمليَّ�ات ضبط 
ح�االت تالع�ٍب وه�دٍر للم�ال العام يف 
ع�دٍد من دوائر البرصة، فيما كش�فت 
عن ضبطه�ا منتحل صف�ة ضابط يف 

إحداها.
 وأش�ارت دائرة التحقيقات يف الهيئة، 
ويف معرض حديثها عن العملية األوىل، 
بحس�ب بي�ان له�ا تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، إىل أن »فريق عمل 
مديري�ة تحقيق البرصة، ال�ذي انتقل 
اىل مديري�ة رضيب�ة الب�رصة والزبر، 
ن من ضبط ) 12( إضبارة خاصة  تمكَّ
بمحطات الوقود لع�ام 2019؛ لوجود 
تالعٍب وهدٍر للمال العام فيها«، ُمبّينًة 
أن »الفريق اكتشف بعد قيامه بتدقيق 

األضابر وجود هدر للمال العام«.
وأضافت إن »تحرياتها قادت اىل وجود 
تالع�ب بكميَّ�ة الوق�ود امل�رصوف يف 
املحطات، وإجراء التحاسب الرضيبي 
بمبلغ أقّل من املبلغ الحقيقي أو وضع 
قائمة )وهمية( بدل القائمة املرس�لة 
املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة  قب�ل  م�ن 
النفطي�ة، الفتة إىل ضبط أصل الكتاب 
املُرسل من الرشكة الخاص بالتحاسب 
الرضيبي ملحطات الوقود كافة وبراءة 
الذمة من الرضيبة املعنية التي ُمِنَحت 

ألصحاب املحطات«.
نت املديريَّة من  ويف عمليٍة ثاني�ٍة، تمكَّ

ضبط متهما يف هيئة التقاعد الوطنية 
باملحافظة وبحوزته عدٌد من الهويات 
باملواطن�ني«،  الخاص�ة  واملعام�الت 
موضحة أنه »كان ينتحل صفة ضابٍط 
س�ات االمني�ة ويقوم  يف إح�دى املُؤسَّ
بعمليات نصٍب واحتياٍل عى املواطنني 
وأخ�ذ مبالغ ماليَّة منه�م؛ لقاء إنجاز 
معامالته�م خالف�ًا للقان�ون، ُموهماً 
إياه�م ب�أن لدي�ه عالق�اٍت يف دوائ�ر 

الدولة«.
عم�ل  »فري�ق  أن  الدائ�رة،  وتابع�ت 
املديريَّة قام يف عمليٍَّة ُمنفصلٍة بضبط 
عات  حاالت تالعٍب وخداٍع يف أحد املُجمَّ
الطبيَّ�ة يف مرك�ز املحافظ�ة، تمثل�ت 
بقي�ام ُمختٍر بإجراء تحليالت نس�ب 
الدم وكريات الدم البيضاء للمواطنني؛ 
لقاء مبالغ ماليٍَّة كبرٍة وإي���هامهم 
بأنها فحوصات للكش�ف عن فروس 
»العمليَّ�ة  أن  ُمضيف�ًة  كورون�ا«، 
أس�فرت عن ضب�ط خي�وٍط جراحيٍَّة 
ُمنتهي�ة الصالحية منذ عام 2015 يتمُّ 
ع،  استخدامها وعرضها للبيع يف املُجمَّ
ع�ى الرغ�م م�ن انته�اء إج�ازة فتح 

ع واملُختر منذ عام«. املُجمَّ
وأوضح�ت أنَّ�ه »ت�مَّ تنظي�م محارض 
يف  باملضبوط�ات  أصولي�ة  ضب�ٍط 
ع�ى  بن�اًء  �َذت؛  ُنفِّ الت�ي  العمليَّ�ات 
راٍت قضائيٍَّة، وعرضها عى السيِّد  ُمذكَّ
قايض محكمة تحقيق قضايا النزاهة 
يف البرصة؛ التِّخاذ اإلجراءات القانونيَّة 

املُناسبة«.

وزيرة اهلجرة تعلن إغالق خمياًم 
للنازحني يف دياىل

النزاهة تضبط منتحل صفة وحاالت تالعب 
واحتيال وهدر للامل العام يف البرصة

دياىل: ارتفاع اخلزين املائي لسد 
العظيم اىل »800« مليون مرت مكعب

االعامر تتحدث عن تصميم »10« مدن 
يف بغداد واملحافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير ناحية العظيم يف محافظة دياىل عبد الجبار العبيدي، أمس الثالثاء، 
ع�ن وص�ول الخزين املائي يف س�د العظي�م اىل 800 مليون م�رت مكعب.وقال 
العبي�دي يف ترصي�ح صحف�ي ان” الخزين املائ�ي يف بحرة س�دة العظيم بلغ 
اكث�ر من 800 ملي�ون م/3 وهو يمثل خزين مطمنئ لس�د احتياجات الخطة 
الزراعية للموس�مني الش�توي والصيفي ولن نش�هد اي جفاف طيلة االشهر 
املاضية”.واض�اف، ان” العظيم التي تمثل س�لة الحنطة يف دياىل يف ظل وجود 
خط�ة لزراع�ة اكثر من 50 الف دونم ناهيك عن خط�ة موازية تعتمد الزراعة 
الديمي�ة مايعني ان اجم�ايل االرايض قد تصل اىل 100 ال�ف دونم الجزء االكر 
منه�ا يزرع بمحصول الحنط�ة الذي يمثل اهم واش�هر املحاصيل املزروعة يف 
الناحية”.ولفت العبيدي اىل ان” هناك تفاؤل بان يكون موسم الشتاء عامل يف 
زيادة خزين بحرة سدة العظيم باعتبارها مصدر مهم لسقي االالف الدونمات 

باإلضافة اىل دعم نهر دجلة كونها اهم روافده القريبة من بغداد”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش��فت وزارة االعم�ار واالسكان 
والبلدي�ات العامة عن تصميمها 10 
مدن جدي�دة يف بغ�داد واملحافظات 
أل�ف وح�دة  تتج�اوز 500  بس�عة 
سكنية. وق����ال وكيل ال����وزارة 
ترصي�ح  يف  الحس�����اني  جاب�ر 
صحفي، ان »تلك املدن قيد التصميم 
وهي موزع�ة بواق�����ع مدينتني 
يف بغ�داد وواح�دة ف�����ي كل من 
النج����ف وكربالء واثنتني يف املوصل 
»الحكوم�ة  ان  وكركوك.واض�اف 
يجب ان ترك�ز كل ثقله����ا خالل 
املرحلة املقبلة عى توفر الس�كن او 
االرايض بصيغة االس�تثمار او منح 
الهش�ة  للفئات  املي�رة  الق�روض 

والرعاي�ة االجتماعي����ة، ومن ثم 
واملرفهة«. الوس�����طى  الفئت�ني 
وتابع الحس�اني ان ه����ذه املدن 
وف�����ي حال ايج�����اد مصادر 
تموي�ل النش�����ائها فانه�ا توفر 
اكث�ر من 500 أل�����ف وح����دة 
ان  مؤك�����دا  س�����كنية،« 
الدول�ة  تتحم�ل  ان  الب�د  التموي�ل 
ج�زءا من�ه وتتحم�����ل الجهات 
االس����تثمارية الجزء االخر.يشار 
اىل ان العدي�د م�ن املناط�ق يف بغداد 
واملحافظات تشوهت بفعل عمليات 
تقطي�ع وبناء املنازل اىل مس�احات 
ق�د تص�ل اىل 50 م�رتا نتيج�ة قل�ة 
توزي�ع االرايض الس�كنية وضع�ف 
تنفيذ مش�اريع االسكان خالل املدة 

املاضية.

حمافظ البرصة يعلن وصول قابلوات كهرباء متعددة لشامل املحافظة
تربية احملافظة أكملت استعداداتها المتحانات الدور الثاني

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة املهندس اسعد عبد األمر 
العيداني عن وصول الوجبة األخرة من قابلوات 
الكهرباء والتي تضمن�ت ) 250 ( كيلو مرت من 

القابلوات الخاصة بالطاقة الكهربائية . 
وق�ال العيداني يف بيان صحفي صدر عن املكتب 
األعالم�ي الخ�اص وتلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان�ه وصل�ت اىل محافظ�ة البرصة 
الوجب�ة األخ�رة الخاص�ة بقابل�وات الطاق�ة 
الكهربائي�ة والت�ي تضمن�ت )250( كيل�و مرت 
حيث ستس�اهم يف معالجة الكثر من املش�اكل 
الخاص�ة بقط�اع الكهرب�اء بمختل�ف مناطق 

شمال البرصة.
واض�اف محاف�ظ الب�رصة ان االس�الك الت�ي وصل�ت 
تضمن�ت قابل�وات متع�ددة واعم�دة وع�وازل ضم�ن 
مناقص�ة كهرباء ضمن مش�اريع ع�ام 2019 لرشكة 
توزيع ش�مال البرصة، الفتاً اىل انها ستس�اهم يف انهاء 

كافة االختناقات واالحمال بالطاقة الكهربائية. 
الب�رصة  لرتبي�ة  العام�ة  املديري�ة  اكمل�ت  بدوره�ا، 

اس�تعداداتها لألمتحان�ات العامة للدراس�ة األعدادية/ 
الدور الثاني للعام الدرايس الحايل وأمتحانات الدور األول 
للطلب�ة املؤجلني إضافة ألمتحان�ات الطلبة الخارجيني  
التي س�تبدأ يوم الس�بت 31/10/2020حس�ب املوعد 
الذي حددته وزارة الرتبية . وقد أكد الدكتور عبدالحسني 
س�لمان عبدالحس�ن املدير العام لرتبية البرصة بأنه قد 
تم تجهيز املراكز األمتحانية باملس�تلزمات الخاصة من 

خ�الل عمل اللجنة الفرعي�ة وتوجيهاتها ملدراء 
املراك�ز كاف�ة وحس�ب التعليم�ات الوزاري�ة ، 

واملديرية مستعدة تماما ألنجاح األمتحانات .
 ويج�ري ايضا التنس�يق مع الحكوم�ة املحلية 
و قيادت�ي العمليات والرشط�ة لتوفر الحماية 
الالزم�ة وكذل�ك م�ع دائ�رة الكهرب�اء لتقلي�ل 
س�اعات القطع عى املراكز األمتحانية ، وكذلك 
هناك تعاون مستمر مع جامعة البرصة ، حيث 
س�تكون أغلب املراكز األمتحاني�ة يف الجامعة . 
وبخصوص الجوانب الصحية فقد وجهنا قسم 
النش�اط الريايض واملدريس للتنس�يق مع هيأة 
الحشد الشعبي بمختلف تشكيالتها، ومديريات 
أقس�ام الرتبي�ة ، والجه�د الطوع�ي الرتب�وي ، 
وهي�أة األتصاالت ، ونقاب�ة املعلمني ، ومديرية 
حماي�ة املنش�آت ، ومنظم�ات مجتمع مدن�ي لتعفر 
وتعقي�م املراك�ز األمتحاني�ة ومع دائرة صح�ة لتوفر 
مفارز صحية تحسبا ألي طاريء . وقد بلغت إحصائية 
هذا الدور لجميع الفروع وحسب املواد بالشكل التايل: 

عدد الطلبة حسب املواد: 4053٦
عدد املراكز االمتحانينة: 221

النفط عن حريق مصايف الوسط: 
لـم يسجل أرضارًا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، أمس الثالثاء، اخماد حريق اندلع يف 
رشكة مصايف الوسط.

وق�ال الناطق باس�م ال�وزارة 
عاص�م جه�اد يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه 
إن “ف�رق الس�المة واالطفاء 
الوس�ط  مص�ايف  رشك�ة  يف 
والجهات الساندة تمكنت من 
اخم�اد حري�ق اندل�ع يف أح�د 
األنابي�ب الناقلة لوق�ود الغاز 
الج�اف بالق�رب م�ن مصفى 

الدورة”.
الحريق  أن “ح�ادث  وأض�اف 
ل�م  الرشك�ة  يف  اندل�ع  ال�ذي 

يسجل أي أرضار “.
وأعلن الدفاع املدني أن “حريقاً 

اندل�ع يف مخلفات نفطية داخل مصف�ى الدورة ببغداد، 
م�ا دفع فرق اإلطفاء التابع�ة للمديرية للهرع إىل موقع 
الحادث والس�يطرة عى املوقف من دون توسعة النران 

إىل مناطق أخرى من املصفى بوقت قيايس”.

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجل�س القضاء األع�ى القايض فائ�ق زيدان يف 
مكتبه أم�س الثالثاء نقيب الفنانني العراقيني جبار جودي رفقة 

عدد من الفنانني.
وذكر بيان العالم القضاء تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان 
زيدان »بحث مع الوفد دور القضاء يف محاسبة املخالفني للقانون 
وتعليمات النقابة بخصوص النوادي والقاعات التي تمارس فيها 

النشاطات الفنية بدون إجازة وموافقة من النقابة«.

القايض زيدان ونقابة الفنانني يبحثان حماسبة 
النوادي والقاعات العاملة من دون إجازة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية املرور العامة، أمس الثالثاء، رشوعها بتوزيع أكثر 
من نصف مليون لوحة مرورية يف البالد.

وأش�ارت اىل »وصول 220 ال�ف لوحة مروري�ة ليصبح املجموع 
550 ال�ف لوحة وال�رشوع بتوزيعها بني مجمعات التس�جيل يف 

بغداد واملحافظات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدي�ن، أمس الثالثاء، عن ق�رب افتتاح فرع له 
يف هيئة الحش�د الش�عبي بعد اس�تكمال كافة االجراءات الفنية 

واللوجستية.
 وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انه »س�يتم افتتاح ف�رع للمرصف يف هيئة الحش�د 

الشعبي بعد استكمال كافة االجراءات الفنية واللوجستية«.
وبني، أن »افتتاح الفرع سيسهم يف اطالق ومنح السلف ملنتسبيه 

وتقديم الخدمات املرصفية لهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة منفذ الش�المجة الح�دودي يف 
محافظ�ة البرصة عن ضب�ط كمية من األدوي�ة البرشية بحوزة 

مسافر عراقي مخالفا للضوابط والتعليمات النافذة.
تمت عملية االتالف من قبل لجنة ش�كلت لهذا الغرض أعضاؤها 
من مديري�ة املنفذ الحدودي واملركز الصحي وش�عبة الرتاخيص 

ورشطة الكمارك وممثل املركز الكمركي.

الرشوع بتوزيع أكثر من نصف 
مليون لوحة مرورية

الرافدين يعلن قرب افتتاح فرع للحشد 
وإطالق السلف ملنتسبيه

املنافذ تعلن عن ضبط وإتالف أدوية برشية 
يف منفذ الشالجمة احلدودي
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م / إعالن مناقصة) 1/ 2020( مرشوع جتهيز ونصب وتشغيل أجهزة خمتربية/ كلية اهلندسة
تعلن رئاسة الجامعة العراقية عن إجراءاملناقصة املرقمة ) 1/ 2020 ( مرشوع تجهيز ونصب وتشغيل 

أجهزة مختربية لكلية الهندسة /يف موقع الجامعة يف السبع ابكار .
وبكلفة تخمينية مقدارها )250.000.000( مائتان وخمسون مليون دينار عراقي ال غريها.

فعىل الرشكات املس�جلة التي تمتلك القدرة عىل التجهيزمراجعة كلية الهندسة /السبع إبكار  للحصول 
ع�ىل كافة مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ )150.000( مائة وخمس�ون الف دين�ار عراقي الغريها غري 
قابلة للرد وس�تفتح العطاءات يف شعبة العقود الحكوميةالس�اعة الثانية عرش صباحامن يوم )االحد( 
املوافق)11/8/ 2020( أو اليوم الذي يليه اذا تعذر فتحها يف نفس اليوم وتوضع العطاءات داخل ظرف 
مغلق  مختوم  ومؤرش عليه اسم املناقصة واسم وعنوان  الرشكة  يف صندوق العطاءات أو  تسلم إىل مقرر  
لجنة فتح العطاءات  لقاء وصل يؤيد االس�تالم وس�وف يستبعد كل عطاء غري مستويف للرشوط الواردة 
يف اإلعالن وان موعد عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عن استفس�ارات املناقصني هو الس�اعة العارشة من 
صباح يوم )الثالثاء( املوافق2020/11/3 يف كلية الهندسة / السبع ابكار علما أن الجامعة غري ملزمة 
بقب�ول أوط�أ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقص�ة أجور نرش اإلعالن. لالط�الع  عىل املزيد من 

املعلومات حول مستمسكات ورشوط املناقصة يمكن زيارة موقع الجامعة االلكرتوني. 
 )www.aliraqia.edu.iq(

املستمسكات املطلوبة ورشوط التقديم
1-تقديم هوية تصنيف رشكة نافذة .

2-تقديم التأمينات االولية بمبلغ )1%( من مبلغ العطاء معنونة اىل الجامعة العراقية /صندوق التعليم 
العايل / كلية الهندسة نافذ ملدة )120( يوم.

3-كتاب تسجيل الرشكات صادر من وزارة التجارة / مسجل الرشكات .
4-املستمسكات الثبوتية ملدير الرشكة ) هوية االحوال املدنية، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن(.

5-تقديم كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب معنون إىل الجامعة العراقية.
6-شهادة وعقد تأسيس الرشكة.

7-سيتم اعتماد نسب الرتجيح ألغراض الرتسية.
8- الحسابات الختامية للسنتني االخريتني واملصادق عليها من قبل نقابة املحاسبني .

9-تقديم قائمة باألعمال املماثلة مصادق عليها من قبل الجهات صاحبة العالقة والواردة يف الحسابات 
الختامية للرشكة .

10-وصل الرشاء النسخة االصلية .
11-للجامعة الحق يف إلغاء املناقصة دون تعويض الرشكات. 

12-تكون مدة نفاد العطاء )120( يوم من تاريخ فتح العطاءات.
13-عىل من ترس�و علية املناقصة تقديم تأمينات قانونية )لضمان حسن التنفيذ( بنسبة 5% من مبلغ 

العقد نافذة طيلة مدة التجهيز ويستمر إىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
14-ع�ىل الراغب�ني يف الدخ�ول يف املناقصة مراجعة ش�عبة العقود الحكومية ملخاطبة قس�م التصاريح 

االمنية يف رئاسة الجامعة مستصحبني معهم صور حديثة ومستمسكات)نسخ اصلية وملونة( .

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

تنويه
كنا قد نرشنا باعالننا املرقم )119( لس�نة 
2020 واملنشور بجريدة املستقبل العراقي 
بالعدد ) 2225( والصادر يف 2020/9/28 
الفقرة رقم )2( من االعالن املذكور كش�ك 
رقم )2( خطأ و الصحيح كشك رقم )11( 
وكذلك ورد يف الفقرة رقم )7( رقم القطعة 
)6 بلدي( خطأ والصحي�ح )86 بلدي( لذا 

اقتىض التنويه

إعالن 
اىل الرشيك / عيل خضي�ر غازي 

اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق اإلس�كان 
العراق�ي الكائ�ن يف )الب�رة – ك�وت 
االعم�ار  وزارة  مجم�ع   / الحج�اج 
الرس�الة(.  ح�ي  تقاط�ع  واإلس�كان– 
وذلك لتثبيت إق�رارك باملوافقة عىل قيام 
الرشيك )ولي�د عاش�ور محم�د( بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
)القبل��ة(  مقاطع�ة   )1452/827(
لغرض تس�ليفه قرض اإلس�كان وخالل 
مدة أقصاه�ا )15( يوماً داخ�ل العراق، 
وش�هراً خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ نرش 
اإلعالن وبعكسه س�وف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً. 
��������������������������������������

فقدان 
فق�د س�ند باس�م / عب�د الصم�د كريم 
ح�دويش هزيم رقم العق�ار 11 / 3150 
مقاطع�ة 9 كويرش – فم�ن يعثر عليه 

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

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

االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد : 279/ب/2019

التاريخ : 2020/10/25
اعالن

تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 27/1/
م1 املشخاب  بموجب قرارالحكم 279/
ب/2019 الص�ادر م�ن ه�ذه املحكم�ة 
فع�ىل  القطعي�ة  الدرج�ة  واملكتس�ب 
الراغبني بالرشاء الحضور اىل ديوان هذه 
املحكمة الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا يف 
الي�وم الثالثني من  الي�وم التايل للنرش يف 
صحيفتني محليتني مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من 
القيم�ة املق�درة للعق�ار   واملثبتة ادناه 
املستمسكات القانونية وتحميل املشرتي 
اجور االعالن والداللية وان القيمة الكلية 
للعقار  ارضا م�ع البناء ثالثمائة واثنان 

واربعون مليون دينار
القايض

عمار شهيد عبد
االوصاف :

/ح�ي  القادس�ية  ناحي�ة   : موقع�ه 
القادسية

1 � دار س�كن تقع عىل الشارع الرئييس 
املش�خاب  يف  الع�ري  الح�ي  ملنطق�ة 
املش�يدة م�ن طاب�ق واح�د مبني�ة من 

الطابوق والشيلمان واالرضية كايش
2 � جزء من العقار  هو االول يتكون من 
غرفتني نوم عدد اثنان ومطبخ وس�احة 
خارجية وصحيات امام بالنس�بة للجزء 
الثاني يتكون من دار يحتوي عىل غرفتني 
نوم عدد اثنان وصحيات داخلية وحمام 

خارجي ومخزن 
3 � درج�ة البن�اء قدي�م )رديئ�ة( قيمة 
االرض للعقار ثالثمائة واثنان وعرشون 
مليون دينار وقيمة البناء لعموم العقار 

عرشون مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف 

النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 453/ب2020/1
التاريخ : 2020/10/17

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / )كريم 

حسني  خلف(
الس�يد    ( املدع�ي  اق�ام 
احس�ان طاه�ر ه�ادي ( 
الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
اع�اله والتي يطل�ب فيها 
الحكم )تاديتك مبلغ قدرة 
س�بعة االف دوالر امريكي 
بموج�ب وص�ل االمان�ة (  
ولثب�وت  مجهولي�ة محل 
رشح  حس�ب  اقامت�ك   
القضائي واش�عار  املبل�غ 
مخت�ار  امل�زارع /5 ط�ه 
حي�در الحلفي ل�ذا قررت 
تبليغ�ك  املحكم�ة  ه�ذه 
اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور يف موعد 
املرافع�ة املص�ادف يف يوم  
عدم  وعن�د   2020/11/5
حض�ورك او ارس�ال م�ن 
ين�وب عنك قانونا س�وف 
بحق�ك  املرافع�ة  تج�ري 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف 

النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

/1407  / الع�دد 
ب2020/3

التاريخ 2020/10/26
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / محمد 
احمد محمد

املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
/1407 املرق�م   قراره�ا 

يف  ب2020/3 
واملتضمن   2020/10/12
الحك�م ) بالزامك بتاديتك  
اىل املدعي عيل عزيز مسلم 
مبلغ ق�دره ال�ف ومائتي 
م�ا  اي  امريك�ي  دوالر 
يع�ادل ملي�ون واربعمائة 
وثماني�ة وع�رشون دينار  
محل  مجهولي�ة  ولثب�وت 
اقامتك حسب رشح املبلغ 
محكم�ة  يف  القضائ�ي 
بداءة النج�ف ثامر موىس 
عب�اس  واش�عار مخت�ار 
الزه�راء /1 املدع�و ميثم 
عب�د االم�ري الخزع�يل  لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بالقرار 
بصحيفت�ني  املذك�ور 
يوميت�ني ولك ح�ق الطعن 
ع�ىل الق�رار املذكور خالل 
امل�دة املق�ررة بكافة طرق 
الطعن القانونية  وبعكسه 
درجة  الق�رار  سيكتس�ب 

البتات وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
���������������������

اعالن 
محم�د   ( املدع�ي  ق�دم 
حس�ني عيل ذي�ر ( دعوى 
لقب�ه  تبدي�ل  واملتضم�ن 
وجعله ) الجنابي ( بدال من 
) البوخليف�ه ( فم�ن لديه 
ح�ق االع�رتاض مراجع�ة 
مق�ر ه�ذه املديرية خالل 
خمسة عرش يوم وبعكسه 
س�يتم النظر يف طلبه وفق 
احكام املادة 22 من قانون 
البطاق�ة املوح�دة رق�م 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام

اعالن 
ق�دم املدع�ي ) اس�ماعيل عبد كاظ�م ( دعوى 
واملتضم�ن تبدي�ل لقب�ه م�ن ) الزعب�يل ( اىل ) 
العامري( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة مقر 
هذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوم وبعكسه 
س�يتم النظر يف طلبه وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام 

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

قدم املدعي ) سعد محمود عبد ( دعوى واملتضمن 
تبدي�ل لقبه من ) الزعبيل ( اىل ) العامري( فمن 
لدي�ه حق االعرتاض مراجعة مقر هذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوم وبعكسه سيتم النظر يف 
طلبه وف�ق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام 

��������������������������������������
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

الهيئة االس�تئنافية الثاني�ة يف البرة بصفتها 
االصلية 

العدد: 410 /س ه� 2 /2020
التاريخ: 2020/10/22

 اعالن 
اىل املس�تأنف علي�ه / رشك�ة جن�ة الهفه�اف 

للتجارة العامة والوكاالت التجارية 
يمثلها املدير املفوض محمود صدام كاظم

ادعىاملدع�ي )املس�تأنف( مدي�ر ع�ام الرشكة 
العام�ة لصناعة األس�مدة الجنوبي�ة – إضافة 
لوظيفت�ه( امام محكم�ة الب�داءة املتخصصة 
بالدعاوى التجارية يف البرة بالدعوى املرقمة 
تعاقدمع�ك  وان  س�بق  ان�ه  103/ت/2019 
بموج�ب العقد املرق�م 14 يف 2019/7/15عىل 
تجهي�زهم بم�ادة الهيدرازي��ن وبكمية )10( 
طن خالل مدة )90( يوم تبدأ من تاريخ التبليغ 
باإلحال�ة يف 2019/3/25 ولعدم قيامك بتنفيذ 
التزامك بالرغم من انتهاء فت�رة التجهيز بتاريخ 
2019/6/23 دون قيام�ك بتجهيز املادة ، عليه 
يطلب دعوتك للمرافعة والحكم له بفسخ العقد 
وتعويضه عن االرضار الت�ي تعرض لها نتيجة 

اخاللك.  
أص�درت محكم�ة املوض�وع قراره�ا بالع�دد 
103/ت/2019 يف 2020/3/11 ال�ذي يق�ي 
بفس�خ العق�د املرقم أع�اله مع الزام�ك بدفع 
تعوي�ض للمدعي قدره أربع�ة ماليني ومائتان 
وخمس�ة وعرشون الف دين�ار عراقيوتحميلك 
كاف�ة الرس�وم واملصاري�ف واتع�اب املحاماة 
وكيل املدعي املوظف الحقوقي مبلغ خمسمائة 
ال�ف دين�ار، طع�ن املدع�ي اس�تئنافاً بالحكم 
املذك�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة وس�جل طعنه 
بالع�دد 410/س ه�� 2020/2،ولتعذر تبليغك 
بالحضور امام ه�ذه املحكمة وملجهولية محل 
اقامتك، تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق2020/11/5 او ارسال من 
ينوب عنك قانوناً وبخالفه سوف تجري املرافعة 

بحقك حضوراً وعلناً وفق القانون.
القايض 

هاني عبد الكريم منصور
رئيس الهيئة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/958 /2019 
التاريخ/27 /10 /2020

أعالن 
تبيع مديري�ة تنفيذ الكوت العقار التسلس�ل 
املرق�م  9/6 م28  الرميل�ه و الدبي�ه  الواق�ع 
يف الك�وت العائ�د للمدين )ع�يل جابر صاحي 
( املحج�وز لقاء طل�ب الدائنه )انته�اء جواد 
غربي(البال�غ )10,000,000(ع�رشة مالي�ن 
دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خ�الل مدة )15 يوم ( تب�دأ من اليوم 
التأمين�ات  للن�رش مس�تصحبا مع�ه  الت�ايل 
القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :-  9/6 م 28 الرميل�ه و 
الدبيه/الواقع يف الكوت 

2-جنس�ه ونوع�ه:- ارض زراعي�ه مملوك�ه 
للدوله و حق الترف للرشكاء

3-ح�دوده واوصاف�ه : ارض زراعيه مملوكه 
للدوله مش�يد عليها عدد من الدور الس�كنيه 
املتناث�ره و القطع�ه مش�يد عليه�ا غرف�ه و 
اس�تقبال و ه�ول و غرفت�ني ن�وم و حمام و 

صحيه و الدار بناء قديم بنائه من البلوك 
4-مشتمالته :- 

5-مساحتة :- 600دونم
6�� درجة العمران : دون الوسط

7– الشاغل : الرشكاء 
8_القمية املقدرة : 9,700,000 تس�عة مالين 

وسبعمائة الف دينار البالغه 300م
�����������������������������������

اعالن 
ق�دم املدع�ي )ع�الء حس�ني ع�يل ( دع�وى 
واملتضمن تبديل لقبه وجعله ) الجنابي ( بدال 
م�ن ) البوخليف�ه ( فمن لدي�ه حق االعرتاض 
مراجعة مقر هذه املديرية خالل خمسة عرش 
يوم وبعكسه سيتم النظر يف طلبه وفق احكام 
املادة 22 م�ن قانون البطاق�ة املوحدة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام

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

قدم�ت املدعي�ة ) علي�ه محمد زاي�ر ( دعوى 
واملتضمن تبديل االسم  من )عليه ( اىل ) علياء 
( فم�ن لديه حق االعرتاض مراجعة مقر هذه 
املديري�ة خ�الل خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
سيتم النظر يف طلبه وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2019/2581
التاريخ : 2020/10/27

اىل / املنفذ عليه / حسن عبيد بريسم
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة ان�ك مجهول 
مح�ل االقام�ه وليس ل�ك موط�ن دائم او 
مؤقت اومختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه 
, واس�تناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ الكوت خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

رساج منري يوسف
اوصاف املحرر:

)دين(
�����������������������������������

اعالن 
قدم املدعي ) عيل حس�ني عيل ذير ( دعوى 
واملتضم�ن تبدي�ل لقبه وجعل�ه ) الجنابي 
( ب�دال م�ن ) البوخليفه ( فم�ن لديه حق 
االعرتاض مراجعة مقر هذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�يتم النظر 
يف طلب�ه وفق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام 

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

ق�دم املدع�ي )حس�ني ع�يل ذي�ر ( دعوى 
واملتضم�ن تبدي�ل لقبه وجعل�ه ) الجنابي 
( ب�دال م�ن ) البوخليفه ( فم�ن لديه حق 
االعرتاض مراجعة مقر هذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�يتم النظر 
يف طلب�ه وفق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام
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رشكة نفط ذي قار / رشكة عامة اعالن دعوة عامة
يرس وزارة النفط / رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة )9008/20/40( الخاصة بتجهيز ) رشاء بدالة الكرتونية( 
واملناقصة رقم )9011/20/74( والخاصة بتجهيز ) طواقم رؤوس ابار عدد 10( واملناقصة رقم )9007/20/47( والخاصة بتجهيز 

) معدة التنقيب الحار( )اعالن اول( 
1 � عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالش�رتاك يف املناقصة بتقديم املستمس�كات املطلوبة ) ش�هادة 
تأسيس للرشكة املجهزة مصدقة ونافذة لعام 2020 من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد التأسيس ومحرض التأسيس والنظام 
الداخيل وهوية غرفة التجارة واجازة ممارسة املهنة او هوية تصنيف املقاولني لرشكات املقاولة عىل ان ال يقل رأسمالها عن ملياري 
دين�ار عراق�ي او ما يعادلها كتاب عدم ممانعة يف االش�رتاك باملناقصات من الهيئة العامة للرضائب معن�ون اىل رشكة نفط ذي قار 
للمجهزين العراقيني ، رقم الهوية الرضيبية للرشكات املس�جلة يف العراق ، حجب البطاقة التموينية ملن يش�مله قرار الحجب  حسب 
تعليم�ات االمان�ة العامة ملجلس الوزراء ، الحس�ابات الختامي�ة واملوقف املايل )الكفاءة املالية ( مصادق عليها اصوليا من محاس�ب 
قانوني للس�نتني املاليتني االخريتني ، االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة للس�نوات الخمس�ة االخرية مع االيراد الس�نوي 
، ش�هادة التأس�يس لفرع الرشكة االجنبية املس�جلة يف وزارة التج�ارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية املصدق�ة من الجهات املعنية يف 
الخارج ويلتزم املجهزين من املكاتب التجارية بتقديم الوثائق اعاله ما عدا الوثائق الخاصة  بتسجيل الرشكات ، جميع املواد املجهزة 
يجب ان تكون كما مثبتة يف القسم السادس ، جميع املناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء( اىل القسم التجاري يف مقر 
الرشك�ة / املجم�ع النفطي للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة وحس�ب ما جاء يف وثائق العطاءات القياس�ية الصادرة من وزارة 

التخطيط العراقية :
2 � تقدم التأمينات عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة مثبتا فيها اس�م ورقم املناقصة صادرة من مرصف عراقي 

متعمد حسب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي
3 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :  عىل ان تودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح العطاءات )صندوق الفتح الخاص باللجنة( 
الكائن يف )املوقع الرئييس( لرشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي عىل ان تكون بنسختني مع قرص مدمج ابتداء من اليوم التايل لنرش 

االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق املحدد للمناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
4 � املوع�د النهائ�ي لغل�ق املناقصة  بالنس�بة للفقرة )1و2 من الج�دول ادناه( الوقت  )الس�اعة الثانية عرش ظه�را من يوم االحد 
2020/11/8( وبالنسبة للفقرة رقم )3 من الجدول ادناه( املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت )الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم 

الثالثاء 2020/11/10( 
5 � مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفس�ارات املجهزين كاالتي : بالنس�بة للفقرة )1و2من الجدول ادناه( س�يتم عقد املؤتمر 
يف )مقر رشكة نفط ذي قار /املجمع النفطي /الهيئة الهندس�ية للفقرة رقم )1( وهياة العمليات بالنس�بة للفقرة رقم )2(  يف تمام 
الس�اعة العارشة من صباح يوم االحد 2020/11/1( وبالنس�بة للفقرة )رقم 3 من الجدول ادناه( فان موعد االستفس�ارات صباح 

يوم الثالثاء 2020/11/3 ( يف ) مقر رشكة نفط ذي قار /املجمع النفطي / هياة العمليات(  
6 � زم�ان وم�كان يوم الفتح العلني للعطاءات : س�يتم فت�ح العطاءات العلني بنفس ي�وم الغلق وفق املوعد املح�دد لغلق املناقصة  
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم قانونا للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي 

/ مقر لجنة فتح العطاءات اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسارات عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك
7 � الرشكة غري ملزمة بقبول  اوطأ العطاءات  ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن او اي مصاريف اخرى ترتتب من 

جراء املناقصة 
8 � يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني 

)tender@oil.gov.iq(
9 � املستمسكات املطلوبة : حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث

مدير عام نفط ذي قار
عادل داخل طاهر 

مدير القسم القانوين

نوع 
الموازنة

نفاذية 
العطاء ثمن الوثائق التامينات االولية  الكلفة التخمينية رقمها اسم 

المناقصة ت

التشغيلية  120 يوم  
000,200  مائتان 
الف دينار عراقي  

الغير

25500000
خمسة وعشرون  مليون  

وخمسمائة الف دينار عراقي 
ال غير  

850,000,000 خمسة 
وعشرون وخمسون  

مليون دينار عراقي ال غير
 )9008/20/40( )شراء بدالة 

الكترونية( 1

التشغيلية  120 يوم 
000,15  مائة 

وخمسون الف دينار 
عراقي  الغير 

9400000 تسعة مليون 
واربعمائة الف دينار عراقي 

ال غيرها

470000000 اربعمائة 
وسبعون مليون دينار 

عراقي ال غيرها
)9011/20/74(

)طواقم 
رؤوس ابار 

عدد 10(
2

التشغيلية  120 يوم
300,000  ثالثمائة 
الف دينار عراقي  

الغير 

29000000 تسعة 
وعشرون مليون دينار 

عراقي ال غيرها 

1450000000 مليار 
واربعمائة وخمسون مليون 

دينار عراقي ال غيرها
 )9007/20/47(

)معدة 
التنقيب 
الحار ( 

3
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اىل ال�ركاء ) 1  �رب�اب مهدي 
عيل   2 � سعدية غايل خطار (

اقت�ى حضورك�م اىل صندوق 
االس�كان العراقي/ فرع النجف 
االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقراركم 
باملوافق�ة عىل قي�ام رشيككم) 
اخ�اص حس�ن عبد الحس�ن( 
بالبناء عىل حصتها املش�اعة يف 
املرقم�ة)3/32062(  القطع�ة 
ح�ي املي�اد رق�م املقاطعة)4( 
اس�م املقاطع�ة جزي�رة النجف 
لغرض تسليفها قرض اإلسكان. 
خال مدة أقصاها خمسة عر 
يوم داخل العراق وش�هر خارج 
الع�راق من تاريخ ن�ر اإلعان 
وبعكس�ه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبا
كلثوم�ة طاه�ر   / الري�ك  اىل 

محمد
توجب علي�ك الحض�ور اىل مقر 
انج�از  لغ�رض  النج�ف  بلدي�ة 
معامل�ة اج�ازة بن�اء يف العقار 
الن�داء  املرق�م 3/50355 ح�ي 
خ�ال ع�رة اي�ام م�ن تاريخ 

االعان 
طالب االجازة

اياد جاسم محمد
��������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة 

 يف 2017/7/31 بأس�م )اصيل 
جميل صاح�ب داخل ( الصادرة 

82366649.A
من الركة العامة لنقل الطاقة 
الكهربائي�ة املنطقة الجنوبية / 
دائرة ش�بكات املثنى م�ن يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
��������������������������

اىل الري�ك اس�ام محم�د عبد 
الحسن

 اقتى حض�ورك اىل مقر بلديه 
النج�ف لغ�رض اص�دار اجازه 
بن�اء للعقار املرق�م 32553 /3 

حي العروبه  
 طالب االجازه 

أكرم قاسم خطار
��������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

النجف
العدد / 2282

التاريخ 2020/10/26
اىل  / املدع�وه / هيف�اء نج�م 

عبود
اعان

قدم طالب حج�ة الوفاة  محمد 
نجم عب�د طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
املدع�وة ) هيف�اء نج�م  بح�ق 
عبود( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خ�ال عرة اي�ام من 
تاري�خ ن�ر االع�ان وبخافه 
وف�ق  بالطل�ب  النظ�ر  س�يتم 

القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار املرقم 
احم�د  باس�م  ب�راق    1/1142
حس�ون س�عيد من يعث�ر عليه 

تسليمه لجهة االصدار
��������������������������

فقدان
فق�دت الهوي�ه الص�ادره م�ن 
املديريه العامه للتنميه الصناعيه 
املرقمه 88432 يف 2014/3/28  
رشك�ه احم�د مصطف�ى ناجي 
الي�ارسي للمعجن�ات والده�ن 
والتج�اره العام�ه باس�م احمد 
مصطف�ى الي�ارسي م�ن يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار
��������������������������
اىل الريك نوال جميل عطشان

 اقتى حض�ورك اىل مقر بلديه 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرق�م 55290 /3ح�ي 

النداء  
طالب االجازه 

دالل جاسم حسون
��������������������������

اىل الري�ك ع�يل حس�ن موىس 
درويش 

اقت�ى حض�ورك اىل مقر بلديه 
الكوف�ه لف�رض اص�دار اجازه 
 31661 املرق�م  للعق�ار  بن�اء 

/3حي ميسان 
طالب االجازه 

احمد جاسم محيسن
��������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للش�ؤون االدارية 

واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قس�م ش�ؤون االحوال املدنية /
الواقعات

العدد / 3685
التاريخ 2020/9/27

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة من 
قبل املدعي )س�عد عبد الحس�ن 
عي�دان(  طلب�ا لغرض تس�جيل 
لقبه وجعله )الجنابي( بدال من 
) الف�راغ(  فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خال مدة 
اقصاه�ا ع�رة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )24( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

��������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة  848/ت/2020

التاريخ 2020/10/27
اىل املنفذ عليه عيل عبد الحس�ن 

عبد االمري
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من 
القضائ�ي  املبل�غ  رشح  خ�ال 
واش�عار مختار حي السام )2( 
يف النجف راشد حمدان الشمري 
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة و 
ليس ول�ك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
 )27( للم�ادة  واس�تنادا  علي�ه 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعانا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكوفة خال خمسة عر يوما 
تبدا من اليوم التايل للنر ملبارشة 
املعام�ات التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر عقد الزواج املرقم 
والصادر  3472يف 2017/9/13 
من محكمة االحوال الش�خصية 
يف النجف واملتضمن بذمتك مبلغ 
مق�داره ع�رة ماي�ن دين�ار 
عراق�ي وذل�ك عن مه�ر مؤجل 

للدائنة هدى محمد جواد نارص

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

النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف 

النجف االرشف
العدد : 4169/ش2020/4

التاريخ 2020/10/26
اعان

اىل املدعى عليه / حيدر كاظم 
جدوع 

اقام�ت املدعي�ة ) زين�ب عيل 
بالع�دد  الدع�وى   ) احم�د 
ام�ام  4169/ش2020/4 
ه�ذه  املحكم�ة  تطل�ب فيها 
اثاث الزوجية وملجهولية محل 
القائم  اقامت�ك حس�ب رشح 
بالتبليغ واش�عار مختار  حي 
ق�ررت  /النج�ف  الجزي�رة 
بموض�وع  تبليغ�ك  املحكم�ة 
املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
بواس�طة صحيفت�ن  اعان�ا 
وعلي�ك  يوميت�ن  محليت�ن 
املحكمة  امام ه�ذه  الحضور 
الق�ادم  املرافع�ة  موع�د  يف 
املواف�ق ي�وم 2020/11/11 
التاس�عة صباحا ويف  الساعة 
حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا  س�وف 
املرافع�ة بحقك غيابيا  تجري 

وعلنا وفق االصول 
القايض 

عيل حميد الحيدري 
��������������������������

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

النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف 

النجف
العدد / حجة وفاة / 92
التاريخ 2020/10/27

اىل  / املدعوه / بخيته عطوي 
دوييل
اعان

قدم طالب حج�ة الوفاة  عبد 
الله عطوي دوييل طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
املدع�وة  بح�ق  وف�اة  حج�ة 
)بخيته عطوي دوييل ( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها 
خال ع�رة ايام م�ن تاريخ 
ن�ر االعان وبخافه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
��������������������������

تنويه
املس�تقبل  صحيف�ه  يف  ن�ر 
بالع�دد 2239  اع�ان تنفي�ذ 
االضب�اره  رق�م  النج�ف 
2020/370  ذكر اس�م املدين 
عيل عبد الحس�ن عويز خطا 
والصحي�ح عيل عبد الحس�ن 
عزيز  كم�ا ذكر ممر يؤدي اىل 
م خط�ا والصحيح ممر يؤدي 

اىل مطبخ
لذا اقتى التنويه

��������������������������
فقدان سند عقار

فقد مني س�ند العق�ار املرقم 
3/11754 حي صدام باسم / 
امن رسحان عبادي من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

الكوفة
العدد :813/ش2020/3
التاريخ : 2020/10/27

اعان
اىل املدعى عليه   ) شوكت عقيل 

جعفر( 
اقام�ت املدعي�ة زينب حس�ون 
صاح�ب الدع�وى املرقمة اعاه 
امام هذه املحكم�ة تطلب فيها 
تس�ليمك االث�اث الزوجي�ة عينا 
البالغ�ة  فاقيامه�ا  تع�ذر  واذا 
دين�ار  ملي�ون   )  18750000(
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  فقد 
ق�رر تبليغك  اعان�ا بصحيفتن 
محليتن يوميتن للحضور امام 
هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املواف�ق 2020/11/9 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا 
فس�وف تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حميد جخم علوان
��������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

الكوفة
العدد :1352/ش/2020
التاريخ : 2020/10/27

اعان
اىل املدع�ى علي�ه   ) ع�يل عب�د 

الحسن عبد االمري ( 
اقامة املدعية هدى محمد جواد 
ن�ارص الدع�وى املرقم�ة اعاه 
امام هذه املحكم�ة تطلب فيها 
دعوة االثاث الزوجية وملجهولية 
محل اقامت�ك فقد ق�رر تبليغك  
محليت�ن  بصحيفت�ن  اعان�ا 
يوميت�ن للحض�ور ام�ام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
2020/11/15 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او 
م�ن ين�وب عنك قانونا فس�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

حميد جخم علوان
��������������������������

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

االتحادية 
الهيئة االستئنافية 

العدد / 161/س/2020
التاريخ 2020/10/27

اىل / املس�تانف علي�ه / س�ام 
مجهول عليوي

اعان
تحية طيبة ..

لاس�تئناف املق�دم ام�ام هذه 
املس�تأنف  قب�ل  املحكم�ة م�ن 
التام�ن  الع�ام لرك�ة  املدي�ر 
الوطني�ة اضاف�ة لوظيفته عىل  
الص�ادر م�ن محكم�ة  الق�رار 
ب�داءة النجف يف الدع�وى املرقم 
ملجهولي�ة  و  1960/ب/2019 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك 
بالتبلي�غ ورشح مختار منطقة 
الحسن /2 املتضمن ارتحالك اىل 
جهة مجهولة  ل�ذا تقرر تبليغك 
بواس�طة  صحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن بالحضور ام�ام هذه 
املرافعة  املحكم�ة صب�اح ي�وم 
 2020/11/18 املص�ادف 
الساعة الثامنة والنصف صباحا 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال 
م�ن ين�وب عنك   س�وف تجري 
املرافعة بحق�ك حضوريا وعلنا 

وفق االصول
القايض

جبار جعفر عيل
االس�تئنافية  الهيئ�ة  رئي�س 

بصفتها االصلية

فقدان
فق�د من�ي الوصل الص�ادر من 
رق�م  النج�ف  مول�دات  دائ�ره 
املول�ده 397 تسلس�ل 8 النجف 
ح�ي الرحمه باس�م زي�د هادي 
كاظ�م م�ن يعثر عليه تس�ليمه 

لجهة االصدار
��������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 70/خ/2020

التاريخ 2020/10/26
اعان

تبيع مديري�ة تنفيذ الكوفة العقار 
تسلس�ل 13/1586 عل�وة الفحل 
الواق�ع يف الكوف�ة العائ�د للمدين 
نض�ال حس�ن ه�ادي اصاله عن 
نفسها وحسب وصايتها  املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائ�ن عباس ش�اكر 
 )524,350,526( البال�غ  كاظ�م 
وع�رون  واربع�ة  خمس�مائة 
ملي�ون وثاثمائة وخمس�ون الف 
وخمسمائة وستة وعرون دينار 
فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه 
املديرية خال مدة ثاثن يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنر مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية عرة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

عماد بجاي عبود
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : كوفة  علوة 
الفحل   

2 � جنسه ونوعه : دار
بلدي�ة   : واوصاف�ه  ح�دوده   �  3

الكوفة
4 � مش�تماته :العق�ار يق�ع عىل 
ش�ارعن ذهاب واياب مغلقن من 
جه�ة واح�دة ويتالف م�ن حديقة 
ضمنه�ا س�احة امامي�ة ومدخ�ل 
واس�تقبال  مش�رتك  وصحي�ات 
وغرفة قدم 3×4 وكطبخ 2,5×3م 
وكلدور صغري ومرافق ومكشوفة 
خلف البي�ت وكذلك خل�ف املطبخ 
توج�د مراف�ق ومم�ر م�ن جانب 
الس�قف  باملكش�وفة  البيت يدخل 
م�ن الكونكري�ت املس�لح املترضر 
االرضي�ة كايش متهال�ك الج�دران 

مغلفة باستك وال يصلح للسكن 
5 � مساحته : 350م2

6 � درج�ة العم�ران رديئ�ة غ�ري 
صالحة للسكن 

7 � الش�اغل : نضال حسن هادي 
وال ترغب بالبقاء يف العقار 

8 � القيمة املقدرة : مائة وس�بعة 
وعرون مليون وخمس�مائة الف 

دينار   127,500,000 مليون 
9 � موع�د املزاي�دة الي�وم االخ�ري 
لاع�ان الس�اعة الثاني�ة ع�رة 

ظهرا 
10 � م�كان املزاي�دة داخل مديرية 

تنفيذ  الكوفة  
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد :1353/ش/2020
التاريخ : 2020/10/26

اعان
اىل املدعى عليه   ) عيل عبد الحسن 

عبد االمري ( 
اقام�ة املدعي�ة هدى محم�د جواد 
اع�اه  املرقم�ة  الدع�وى  ن�ارص 
ام�ام ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها 
دع�وة نفق�ة ماضي�ة مل�دة ثاثة 
اشهر ونفقة مس�تمرة وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك فق�د ق�رر تبليغ�ك  
محليت�ن  بصحيفت�ن  اعان�ا 
ه�ذه  ام�ام  للحض�ور  يوميت�ن 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة املوافق 
2020/11/16 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او من 
ينوب عن�ك قانونا فس�وف تجري 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض

حميد جخم علوان

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة  2019/2070

التاريخ 2020/10/26
اىل املنفذ عليه 

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن 
خال رشح املبلغ يف ورقة التكليف 
بالحض�ور وهام�ش مخت�ار حي 
الكرام�ة حميد جي�اد العابدي  انك 
مجهول مح�ل االقامة و ليس ولك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك اعان�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خال خمسة 
ع�ر يوم�ا تبدا م�ن الي�وم التايل 
التنفيذية  للنر ملبارشة املعامات 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

الحس�ن  عب�د  مس�افر  احم�د 
الخالدي

اوص�اف املح�رر : ق�رار محكم�ة 
/1967 بالع�دد  النج�ف  ب�داءة 

ب2019/1 واملؤرخ 2019/7/30 
بالزام املدعى عليه رائد حاتم جواد 
بتادية للمدعي ماهر فاضل حبيب 
مبلغ مق�داره واحد وعرون الف 
ومائت�ي دوالر والثاب�ت اس�تامه 

بموجب وصل االمانة
��������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 70/خ/2020

التاريخ 2020/10/27
اعان

تبيع مديري�ة تنفيذ الكوفة العقار 
تسلس�ل 19/1403 ح�ي املتنب�ي 
الواق�ع يف الكوف�ة العائ�د للمدين 
نضال حسن هادي  املحجوز لقاء 
طلب الدائ�ن عباس ش�اكر كاظم 
دين�ار     )524,350,526( البال�غ 
فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه 
املديرية خال مدة ثاثن يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنر مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية عرة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

عماد بجاي عبود
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : كوف�ة  حي 
املتنبي 19/1403 

2 � جنسه ونوعه : عرصة
بلدي�ة   : واوصاف�ه  ح�دوده   �  3

الكوفة
4 � مش�تماته :العق�ار يق�ع عىل 
ش�ارع فرعي خمس�ة مرت ويكون 
الصع�ود اليه ثاثة باي�ات ويتالف 
من ساحة امامية مبلطة بالكايش 
بالس�رياميك  مغلف�ه  الج�دران 
وضمنه�ا صحيات منفصلة حمام 
مرافق مغلفة بالسرياميك ومطبخ 
واس�تقبال وصال�ة وغرفت�ن نوم 
وس�لم كونكريت مغل�ف بالكايش 
املطب�خ مغلف الجدران س�رياميك 
مع سقف ثانوي مع مكشوفة عدد 
اثنان الجدران س�رياميك وس�قف 
وع�رون  م�رت  الغرف�ة  ثان�وي 
س�رياميك والباق�ي ب�ورك الصاله 
الجدران س�رياميك محل العقار ال 
يحتوي عىل سقوف ثانوية وجميع 
االرضي�ة من الكايش الس�قف من 
الكونكريت املسلح وحمام ومرافق 
االرضي�ة  م�ع  الج�دران  داخل�ة 

سرياميك مجهز ماء وكهرباء
5 � مساحته : 240م2

6 � درجة العمران جيد 
7 � الش�اغل : نضال حسن هادي 

وال ترغب بالبقاء يف العقار 
8 � القيمة املقدرة : ثاثة وثمانون 
مليون دينار 83,000,000 مليون 

9 � موع�د املزاي�دة الي�وم االخ�ري 
لاع�ان الس�اعة الثاني�ة ع�رة 

ظهرا 
10 � م�كان املزاي�دة داخل مديرية 

تنفيذ  الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كرباء  االتحادية 

الهياة االستئنافية 
العدد : 129/س/2020

التاريخ 2020/9/27
اعان

اىل املس�تأنف عليه�ا : )مناض�ل مهدي ظاهر ومياس�ة محمد 
ظاهر( 

لوق�وع الطعن االس�تئنايف من قبل املس�تانف )رياض يوس�ف 
نجد( عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة كرباء بالعدد 147/

ب/2019 امل�ؤرخ يف 2019/7/4 وقد س�جل الطعن لدى هذه 
املحكمة بالعدد 129/س/2020  وملجهولية محل اقامتكما لذا 
تقرر تبليغكم�ا اعانا بصحيفتن محليت�ن يوميتن للحضور 
امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاسعة من صباح يوم املرافعة 
2020/11/5 ويف حال�ة ع�دم حضوركما او ارس�ال من ينوب 

عنكما قانونا  سوف تجري املرافعة بحقكما حضوريا وعلنا
القايض

اسعد عبد مراد
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سعد االوسي
كان وماي�زال امل�زاج الع�ام للش�عب العراق�ي 
والتط�رف  العاطفي�ة  م�ن  بكث�ر  محكوم�ا 
واالف�راط وردود الفع�ل الحادة غر محس�وبة 
العواقب بل وغر املس�ببة ايض�ًا، لذلك قالت يل 
احدى االعالميات العربيات مازحة يوما ما حني 

عرفت انني من العراق : 
يا اخي اهل العراق اذا ابغضوك قتلوك

وان احبوك قتلوك، 
ولكنك ال تملك اال ان تحبهم ويحبوك .....!!!!!!!

يف اشارة اىل حدة مشاعرهم وتطرفهم يف املحبة 
والعداوة عىل حد سواء.

وربم�ا رأين�ا انع�كاس ذل�ك يف ع�راق مابع�د 
2003 كأب�رز مايك�ون، بع�د التغير الش�امل 
من نظ�ام الدولة الش�مولية القوية التي كانت 
تحيص االنفاس وتحاس�ب وتعاقب عىل الكلمة 
والش�تيمة واختالف ال�رأي بأش�د العقاب، اىل 
نظام ديمقراطية الف�وىض منفلتة العرى التي 
اليعرف لها شكال وال مالمح وال هوية تشبه اي 
نظام يف العالم. لذلك لم نس�مع منذ 17 عاما اال 
صخب االص�وات وتضارب االتجاه�ات االلوان 
وتداخ�ل الراف�ض مع ال�رايض واملع�ارض مع 
املوايل والش�اتم مع املادح يف معزوفة سياس�ية 
نش�از قل نظره�ا يف عالم السياس�ة والحكم. 
ولم نمنح انفس�نا فرصة ان نفهم او نتفهم او 
نتفاه�م برؤية موضوعي�ة عاقلة مع مايجري 
من احداث وتبدالت سياسية، وربما دفعنا لذلك 
ماصاحب هذه السنوات السياسية العجاف من 
فس�اد وخراب وعدم كفاءة نظ�ام ادارة الدولة 
القائم عىل اساس املحاصصة وتقاسم املناصب 
واملناه�ب، والطبقة االدارية الحاكمة الضعيفة 
الجاهلة التي التصل�ح الدارة )نعجتني( فكيف 
بتس�ليمها ادارة وزارات وهيئات ومؤسس�ات 

عمالق�ة ترتب�ط به�ا مصال�ح ابن�اء الش�عب 
واقواتهم !!!!

لكنن�ا يف املقاب�ل يج�ب ان نعرتف كش�عب اننا 
اس�همنا ايضاً يف هذه الف�وىض ونتحمل حصة 
كبرة من وزرها لسببني، اولهما: اننا نحن من 
انتخبهم وجاء بهم اىل س�دة الحك�م، وثانيهما 
انن�ا ح�ني رفضناهم لم نك�ن موضوعيني الننا 
خلطن�ا االخرض بس�عر اليابس  ع�ىل طريقتنا 

ونهجنا يف التطرف املزاجي والعاطفي. 
من ه�ذه النقطة االخرة حاول�ت اعادة النظر 
مليا وبروّية واعت�دال يف خريطة ماحدث طوال 
17 عاما وانعكاس�ه عىل النتائج التي نعيش�ها 
اآلن. وكنت كلما نثرت كنانة االسماء واالحداث 
ينفرز عندي اس�م السيد نوري املالكي وسرته 
السياس�ية معارض�ا وحاكم�ا وعرّاب�ا، كأهم 
وابرز فاعل س�يايس يف املشهد العام بال منازع. 
ورأيت ان ماكنة الش�ائعات واالعالم والتجييش 
والتس�قيط التي غلفت س�رته باغطية سوداء 
س�ميكة منعتنا ان نتبني او نقيم جيدا حقيقة 
حض�وره ودوره الس�يايس املؤث�ر يف حالتي�ه، 
متسنما كريس السلطة او بعيدا عنه. ) وانا هنا 
ال ام�دح وال اذم الرج�ل بل اح�اول قراءة دوره 
بموضوعية بعيدة عن لغة الرصاخ والهتاف التي 
أصّم�ت آذاننا واعمت عيونن�ا لفرتة طويلة من 
الزمن(. فأدهشني ما اكتشفت بعد دقة مراقبة 
ومراجعة، تتبعت فيها مسارا زمنياً تنازلياً منذ 
اآلن رجوع�ًا اىل اول س�نوات حكم�ه ، فوجدته 
وه�و البعيد حاليا عن الس�لطة واالضواء، اكثر 
تأثرا وفعال وحضورا يف املش�هد الس�يايس من 

جميع نظرائه ومنافسيه ومناوئيه.
فاملالكي الجالس يف بيته يحّج اليه جميع رؤساء 
ال�وزارات ال�ذي اعقب�وه يف الحك�م، ويقصده 
اغلب الوزراء والربملانيني والسياس�يني ورجال 
الدول�ة بمختلف الوانه�م وطوائفهم وتياراتهم 
ومناهجهم، ُيزار وال يزور وُيذهب اليه واليذهب 

اىل اح�د وتطل�ب من�ه املش�ورة والنصيحة وال 
تسدى اليه !!!!

ترى ماهو رس السيد املالكي وملاذا يكون له كل 
ه�ذا التأثر بينما هو اليملك اية س�لطة تقريبا 
تج�رب كل هؤالء عىل االلتجاء الي�ه واللوذ تحت 

جناحيه ؟
الح�ق اق�ول ان الش�هادة يف ه�ذا الرجل يجب 
ان تؤخذ من�ي النني احد اش�د الذين عارضوه 
وشاكس�وه وخاصم�وه ووقف�وا ض�ده، ولم 
ادع وس�يلة اال واس�تخدمتها يف عدائ�ه، ولكنه 
ل�م يعاملن�ي بمث�ل ماعاملته ول�م يخاصمني 
كم�ا خاصمته ول�م يرد عيل بق�ول او بفعل او 
اذى ، وه�و من هو يف الس�طوة واالقتدار، وهذا 
امر يس�جل له يف ضبط النفس والتس�امح مع 
الخص�وم ورشف التغافل والعف�و عند املقدرة. 
واملس�ؤولية  السياس�ة  زرازي�ر  عك�س  ع�ىل 
الفاس�دين و )) كتاكي�ت الس�لطة (( الذي�ن 
فضحته�م وفضحت عملي�ات فس�ادهم امام 
ال�رأي الع�ام العراقي فم�أوا دواوي�ن محاكم 
العراق بالشكاوى والدعاوى ضدي والتي بلغت 
حتى كتابة هذا املق�ال 289 دعوى قضائية بال 
فخر، ونتج عنها عرشات االحكام الغيابية التي 
رسعان ماتهاوت وسقطت بعد رجوعي للعراق 

واعادتها وجاهيا وحضوريا.
والب�د يل ان اذكر واحفظ الفضل  ملوقف الس�يد 
املالك�ي النبيل مع�ي وانا خصم�ه اللدود، حني 
اردت حض�ور مراس�يم م�رور س�نة عىل روح 
والدت�ي الغالية رحمها الل�ه يف النجف االرشف 
بع�د ان قتلني الش�وق والحزن اليه�ا النني لم 
اح�رض مراس�م دفنه�ا، حي�ث اوصل ل�ه احد 
مقربيه ان سعد االويس يروم زيارة قرب والدته، 
فق�ال: اه�ال ومرحبا ب�ه وهو يف ذمت�ي يدخل 

ويخرج متى يشاء.
لذل�ك ق�ررت بع�د عودتي م�ن مغرتب�ي املرير 
واس�رب  ألراه  ث�م  اوال  الش�كره  ازوره  ان 

غ�وره واعرف�ه ع�ن كث�ب الستش�فاف رس 
ه�ذه الش�خصية املؤث�رة يف جمي�ع مفاص�ل 
الحراك الس�يايس العراقي والت�ي اليغيب ظلها 
وحضورها وثقل وزنها يف املش�هد العام دائما ، 
وقد كان يل ذلك يف لقاء وجلس�ة طويلة معه، لم 
يكدره�ا الرجل يف ترفع ف�رويس نبيل بعتاب او 

لوم عىل كل ماسلف مني بحقه.
وقد رأيت فيه بكل هذا قائدا وانسانا كبراً ملء 
الس�مع والنظر والخاطر ، مرتفعا عن الصغائر 
اليق�ول اال مايفع�ل، متواضع�ا ال يفاخ�ر وال 
يتجرب، يس�مع اكثر مما يتكل�م ويحاور بهدوء 
وعقالنية ، ويق�ّر بصواب الرأي اآلخر وهو امر 
لم اره يف سواه من رؤساء الوزراء والسياسيني 
الذي عرفتهم س�واه ابداً، حيث التقيت أغلبهم 

وصادقتهم وخاصمته�م وايدتهم وعارضتهم، 
فكان كث�ر منهم صغارا مع االس�ف اليليقون 
باالماك�ن واملراتب العالية التي تس�نموها، ولم 
اجالس احدا منهم واحاوره اال وخرجت بمزيج 
م�ن الخيب�ة واالحب�اط والعجب م�ن ضحالة 
وس�طحية وس�خافة وضآل�ة مس�تواهم عىل 
ماه�م فيه من مناصب رفيع�ة. ربما الن كثرا 
منهم كانوا من سياس�يي الصدفة الذين ركبوا 
املوج�ة بع�د 2003 ورفعهم نظ�ام املحاصصة 
املقي�ت، وهم مقطوعو الج�ذور بال تواريخ وال 
عالمات تذكر يف مسارهم الحياتي السابق، عىل 
عكس ه�ذا الرجل ال�ذي بدأ املعارض�ة والعمل 
الس�يايس يف وقت مبكر من حياته ودفع ثمنها 
س�نوات طويل�ة م�ن الغرب�ة والنض�ال يف ظل 
ظ�روف ش�ديدة الوطأة والقس�وة ف�كان هذا 

التبلور والرسوخ يف شخصيته.
وقد قلت له يف لقائنا الطويل الذي امتد لساعتني 

بحضور احد كبار السياسيني )السّنة( :
 ان�ت املس�ؤول ام�ام نفس�ك عن صمت�ك ازاء 
الهجمات الكبرة التي كنا نهاجمك فيها والندع 
وس�يلة لطعنك ، النك لم تكن تدافع عن نفسك 
وتظهر حقيقة ش�خصيتك لنا وللناس، وكذلك 
جمي�ع من حولك مس�ؤولون، النهم لم يقدموا 
اجابات وافي�ة عن القضايا واالتهامات الكبرة 
التي احاط�ت بفرتة حكمك والتي اتضح يل اآلن 

خطأ اغلبها وسوء فهم رؤيتنا لها !!!!
فابتس�م وقال يف تلغي�ز واضح : )وق�ل اعملوا 

فسرى الله عملكم ورسوله واملؤمنون( 
فقلت: ولكن العمل هذه االيام مش�وب بكثر 
من التآمر وس�وء الني�ات واملقاصد واملطامع 
واالدوات الت�ي تجع�ل االبي�ض اس�ود والحق 
باط�ال، والعراقي�ون كما تعرفه�م متطرفون 
مفرطون يف املحبة والعداء، لذلك ترى سوادهم 
االعظم اس�تلم عداءك وكراهيتك من وس�ائل 
االع�الم )وان�ا احده�ا( وبن�ى عليه�ا موقفا 

ضدك دون ان يعرف الحقيقة او يتيح لنفس�ه 
التفكر بموضوعية وانصاف ، لذلك انت تظلم 
نفس�ك وتن�رص اع�داءك عليك بان ت�رتك لهم 
مساحة ان يضللوا الرأي العام ويؤلبوه ضدك 

ليقصوك.
فأجاب: رشف الحقيقة انها تظهر مهما طال 
غيابه�ا او تغييبه�ا، ورشف الرجل ان يحفظ 
عه�ده وكلمت�ه وموقف�ه وص�دق رسيرت�ه 
وعالنيته مهما تكالب عليه املبطلون والخائنون 
واالدعياء والكاذبون، بعض العراقيني يضعون 
عىل اكت�ايف وزر جميع االخط�اء التي ارتكبها 
اآلخ�رون يف الس�نوات الثم�ان الت�ي ترأس�ت 
فيها مجلس الوزراء، وينس�ون او يتناس�ون 
انها وزارة محاصصة جاء كل فريق س�يايس 
منهم بجماعته وفرضهم عىل املقاعد الوزارية 
لينفذوا اجنداته�م الخاصة ، ولن يفلح رئيس 
وزراء مهم�ا كان حازم�ا وقويا ان يقود هذه 
السفينة التي يظن كل راكب فيها انه هو ربان 
املكان الذي يحتل�ه، ولكنني رغم ذلك تصديت 
و صارعت وفرضت كثرا من القرارات لصالح 
الوطن واملواطن، وقد اكون اخفقت يف ان اقف 
ضد تي�ار املحاصصة الع�ارم املفروض فرضاً 
فكانت بعض االخط�اء والهفوات التي اليخلو 

منها عمل وال ينجو منها عامل.
خرجت من لقائ�ه وانا اردد يف نفيس:؟نختلف 
مع املالك�ي او نتفق معه نؤي�ده او نعارضه 
نكره�ه او نحب�ه ، لكنن�ا يج�ب ان نع�رتف 
بش�جاعة -عىل االق�ل امام انفس�نا- ان عهد 
الس�يد املالكي كان االكثر رخ�اًء وماالً وعمال 
بني عه�ود ال�وزارات التي تعاقب�ت عىل حكم 
الع�راق من�ذ 2003 حتى االن وانه الس�يايس 
االكثر حضورا وفعالية وقوة وحزما وان الدول 

ال تسر اال بمثل هذا الصنف من الرجال.
وانني اذ اقول هذا ال اخاف يف الحق لومة الئم، 

والله وراء القصد من قبل ومن بعد.

أمين قمورية 

الش�هر املايض، زار رجب طيب أردوغان، رضيح أتاتورك. 
ل�م تكن ه�ذه الزيارة من قبي�ل التكريم، بق�در ما كانت 
رس�الة اىل الخ�ارج، ب�أن تركيا تصح�ح اليوم م�ا تعده 
إجحاف�اً تاريخي�اً لحق به�ا يف معاهدتي س�يفر ولوزان 
عندما اضطرت تحت وطأة املتغرات التي أحدثتها الحرب 
العاملي�ة االوىل وانتص�ار الحلفاء فيه�ا، إىل تقديم تنازالت 
ألنه�ا كانت يف الجان�ب املهزوم يف هذه الح�رب إىل جانب 

أملانيا. 
بع�د مئة ع�ام، يرى أردوغان أن تلك الظ�روف قد تغرت، 
وأن�ه بات يف امكان تركيا اس�تعادة ما أُجربت عىل التخيل 
عنه، تركيا تحتل اليوم أجزاء واسعة من الشمال السوري 
بتواف�ق دويل، الس�يما من أم�ركا وروس�يا واوروبا، كٌل 
العتبارات�ه الخاص�ة. والقوات الرتكية تتوغ�ل بني الحني 
واآلخر يف شمال العراق وتدرس إقامة قواعد دائمة بذريعة 
مالحقة »حزب العمال الكردستاني«. وتركيا تحتل شمال 

قربص وقد بارشت التنقيب عن النفط يف رشق املتوس�ط، 
م�ن دون اتفاق ال مع ق�ربص اليونانية وال مع اليونان أو 
مرص. تكتفي باتفاق مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة 
فاي�ز الرساج املضط�ر اىل أن يدفع ألنقرة أي مقابل رشط 

أن ترّد عنه غائلة قوات املشر خليفة حفرت. 
وتركي�ا موج�ودة عس�كرياً يف قلب الخليج ع�رب القاعدة 
العس�كرية يف قط�ر. وس�عت اىل اقام�ة قاع�دة بحري�ة 
يف س�واكن الس�ودانية، لك�ن اس�قاط حكم عمر حس�ن 
البش�ر لم يصب يف مصلحته�ا. كما يوجد مستش�ارون 
عس�كريون أتراك يف الصومال، ولم يخف اردوغان وقوفه 
إىل جان�ب أذربيج�ان يف نزاعها املتجدد م�ع أرمينيا. وهو 
يتقاسم النفوذ مع روس�يا من القوقاز إىل ليبيا إىل شمال 
س�وريا. وأي حل سيايس يف هذه الدول لن يتم بمعزل عن 
مراع�اة املصالح الرتكي�ة. تلك هي املعادل�ة التي فرضها 
أردوغ�ان، وهو ال يت�رصف كمحتل بل كمح�رر وبذهنية 
»الفات�ح« عىل خطى الس�لطان محمد الثان�ي الذي فتح 
القسطنطنية )اسطنبول اليوم( يف 29 أيار 1453. وغايته 

م�ن تحويل متحف آيا صوفيا إىل مس�جد مجدداً عىل غر 
ما أراد أتاتورك عام 1934، محاولة أخرى للظهور مظهر 
»الفاتح«، الذي يس�تعيد مجداً غاب�راً، ويرفع، من وجهة 

نظره، ظلماً تاريخياً لحق برتكيا قبل مئة عام.
قب�ل مئ�ة عام، رس�م الغرب مص�ر املنطقة م�ن طريق 
معاه�دة س�ايكس - بيكو ومن ث�م أتبعها بوع�د بلفور 
واالنت�داب، وم�ن ث�م قام�ت ال�دول الوطني�ة يف مرحلة 
االس�تقالل يف االربعينات والخمسينات. ولكن رسعان ما 
س�قطت هذه الدول يف قبض�ة أنظمة اس�تبدادية، بينما 
كان�ت ارسائي�ل تحت�ل كام�ل فلس�طني، وغرق�ت الدول 
املحيط�ة به�ا يف تطاحنات أهلية أس�فرت ع�ن تدمرها. 
من جديد اط�ل اردوغان ضيفا طموحا ب�ادوار يف االقليم 
بعدما اقفل�ت اوروبا ابوابها يف وجهه، لم يحقق انجازاته 
رشق�ا وجنوب�ا بعامل القوة وح�ده، وإنما أيض�اً بعامل 
االنحالل العربي، الذي كان أساس�ًا يف غطرس�ة إرسائيل. 
فلم�اذا ال يفعله�ا أيضاً م�ا دام يجد أن الظ�روف مالئمة 
الستعادة أمجاد السلطنة العثمانية، بأقل كلفة سياسية 

وعسكرية، وبمباركة روسية وغربية؟ 
حت�ى اآلن يب�دو صوت إيمانوي�ل ماكرون خافت�اً جداً يف 
اعرتاضه عىل التمدد الرتكي يف ليبيا ورشق املتوس�ط، ملاذا 
ال يع�رتض ماكرون نفس�ه عىل االحتالل الرتكي لش�مال 
س�وريا؟ إنه�ا املصال�ح الداخلي�ة ذاتها ل�دول الغرب، ال 
ت�زال تتحكم بمصر املنطقة، وع�ىل الرغم من تحذيراتها 
ألنقرة، ال تملك باريس ال الش�جاعة وال الجلد عىل إشعال 
رصاع جدي�د يف املنطق�ة. ففي الداخل الفرن�يس، بات ما 
يشبه«الطفل العبقري« يف السياسة الفرنسية أقل رؤساء 
فرنس�ا ش�عبية عىل اإلطالق. وتشهد فرنس�ا، مثلها مثل 
غرها من البلدان الغربية، انقس�اًما داخليًّ�ا. لقد ابتليت 
بجائحة )كوفيد – 19( وصع�ود اليمني العنيد فيها بقدر 

ما ابتليت بريطانيا باالنقسام حول بريكسيت.
ال فرنس�ا وحدها قادرة عىل لجم الطموح الرتكي الرتكي 
وال نية ظاهرة لروسيا او إيران بذلك، اما واشنطن الراعي 
االك�رب، فترتقب وترتي�ث طاملا ان املناكف�ات والرصاعات 

تضعف االخرين وال ترضها او تمس بمصالحها. 

بيد ان حزب العدالة والتنمية الحاكم يف انقرة، والذي اطلق 
حكمه بنظرية »صفر مش�اكل« مع الجران، رسعان ما 
انقل�ب ع�ىل مقولته، وتحول�ت »صفر مش�اكل« يف زمن 
قيايس، اىل »جبال من املش�اكل« بعدما انهارت الكثر من 
الروابط التاريخية بني تركيا وجرانها، وارتفعت املتاريس 
بينه�م. فكثر االعداء وقل االصدقاء، وحفزت ارضار هذه 
السياس�ات، املترضرين عربا واوروبيني عىل التوحد، رغم 

تناقضات مواقفهم من امور عدة. 
النه�م الرتك�ي واض�ح لكن مع�دة انقرة غر ق�ادرة عىل 
الهضم ال ماليا وال اقتصاديا وال ديبلوماس�يا، والصحون 
التي وضعها اردوغان عىل مائدة الطعام كثرة ومتنوعة، 
وه�و بالكاد قادر ع�ىل التهام صحن واح�د منها، فكيف 
بدزينة صحون ساخنة رصفت معا لأكل دفعة واحدة؟ 

حت�ى االن نج�ا أردوغ�ان م�ن تأث�رات لعبة األم�م التي 
اجتاح�ت بعض جران�ه ودوال أخرى يف الرشق األوس�ط. 
لكن ال يشء يضمن أن تكون هذه اللعبة اش�مل واوس�ع 

من حدودها الحالية.

زخاري آر جولدسميث 

هناك ش�بح يط�ارد أمركا –إنه ش�بح 
األمركي�ني  مالي�ني  اعتن�ق  املؤام�رة. 
نظريات مؤامرة »كي�و أنون« اليمينية 
املتطرف�ة )نظري�ة مؤامرة م�ن ابتداع 
النظريات  املتط�رف(.  اليمني األمركي 
التي تف�رتض أن الرئيس دونالد ترامب 
»يح�ارب عصابة من املخربني يف الدولة 
العميقة«، وهي النظريات التي اعتربها 
مكت�ب التحقيق�ات الفي�درايل بمثاب�ة 
تهديد. ومع ذلك، فقد أصبحت ش�ائعة 
لدرج�ة أن ترام�ب يردده�ا بانتظ�ام. 
واآلن، فازت »مارجوري تايلور جرين«، 
إحدى مؤيدي »كيو أنون«، يف االنتخابات 
يف  »الجمه�وري«  للح�زب  التمهيدي�ة 

الدائرة الرابعة عرشة يف جورجيا.
النظري�ات  ه�ذه  رسع�ة  أن  ح�ني  يف 
بفض�ل  جدي�د  أم�ر  ه�و  وانتش�ارها 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي، إال أننا 
س�بق وعش�نا هذا من قب�ل. يف الواقع، 
تتمت�ع الواليات املتح�دة بتاريخ طويل 
م�ن التفك�ر التآم�ري -م�ن اله�وس 
باملاسونيني واملتنورين يف القرن التاسع 
عرش إىل حركة »حفل الش�اي« مؤخراً. 
ونظريات املؤامرة حول جنس�ية باراك 
أوباما التي يدعمها ترامب. لكن التفكر 
التآم�ري أعمق بكثر م�ن مجرد بضع 
لحظ�ات متفرقة يف التاريخ الس�يايس 
األمرك�ي. يف الحقيق�ة، لطامل�ا ُوجدت 
نظريات املؤامرة كطريقة لأفراد لفهم 
التغير الخطر واملزعج الذي يحدث من 
حولهم. وغالباً ما يتم العثور عىل أتباع 
من ب�ني أولئ�ك الذين هم ع�ىل الجانب 
الخ�ارس من ه�ذا التغي�ر. وكث�راً ما 
يتبنى السياسيون هذه النظريات التي 
ق�د ال يصدقونها وملنهم يس�تخدمونها 

لصالحهم السيايس عىل أي حال.
وبع�ٍض م�ن أق�دم نظري�ات املؤام�رة 
يف أم�ركا، الت�ي اعت�ربت أن املتنورين 
واملاس�ونيني كان�وا يس�عون لتخريب 
يف  واملس�يحية  القائم�ة  الحكوم�ات 
كل م�كان، كان�ت متج�ذرة يف فرنس�ا 
ومن عمل مهاجر يس�وعي س�ابق غر 

معروف وهو »أوجستني بارويل«.
ُول�د بارويل ع�ام 1741 لعائلة نبيلة يف 
فرنس�ا، وأصبح كاهناً يس�وعياً وعمل 

بعد ذلك مدرساً حتى تم طرد اليسوعيني 
من فرنس�ا عام 1764. وأثن�اء النفي، 
س�افر ح�ول أوروب�ا كم�درس حت�ى 
عودته إىل فرنس�ا ع�ام 1773. وبعد أن 
فر من فرنسا إىل شواطئ إنجلرتا األكثر 
أماناً يف ع�ام 1792، أصبح بارويل من 
املعارض�ني املعروفني لفلس�فة التنوير 
الجدي�دة الت�ي اس�تولت برسع�ة عىل 
أوروب�ا. ويف إنجلرتا، ق�ام بتأليف عمل 
من أربعة مجلدات منس�ية إىل حد كبر 
وال�ذي، يف روايت�ه للث�ورة الفرنس�ية، 
للمؤام�رة  الحدي�ث  الفه�م  س�يفتتح 
السياس�ية: »مذك�رات توض�ح تاريخ 
اليعقوبي�ة«. ُن�رش املجل�د األول يف عام 
1797، وتمت مراجعته يف البداية بشكل 
إيجابي يف العديد من املجالت اإلنجليزية 
وترج�م إىل اللغ�ة اإلنجليزي�ة يف الع�ام 

التايل.
رأى باروي�ل الثورة الفرنس�ية كتتويج 
ملؤام�رة خبيث�ة طويل�ة األم�د دبره�ا 
»فولت�ر وروس�و وفالس�فة آخ�رون، 
املاس�ونيني  -م�ع  تآم�روا  والذي�ن 
امللكي�ة  -لتدم�ر  األمل�ان  واملتنوري�ن 
والكاثوليكية يف فرنسا«، وفقاً ملا ذكره 
املؤرخ عاموس هوفمان. لهذا الس�بب، 
ي�رى هوفمان أن عمل بارويل هو »أول 
محاولة منهجية ملناقش�ة دور املؤامرة 

يف الثورة«.
جمي�ع  رشح  يح�اول  باروي�ل  كان 
أح�داث الثورة -حدثاً معق�داً ومرتامي 
األطراف أطاح بامللكية الفرنسية، وأدى 
إىل تهمي�ش الكنيس�ة وأعل�ن »الحرية 
واملساواة واألخوة« للجميع. وركز عىل 
»التدخالت البرشية« باعتبارها السبب 

الوحيد للثورة.
وزع�م أن هن�اك ثالث مؤام�رات تعمل 
يف األح�داث الجاري�ة: »مؤامرة عقوق« 
ض�د الكنيس�ة، و»مؤامرة تم�رد« عىل 
املؤسسات القائمة وعىل األرستقراطية، 
و»مؤامرة فوىض« عىل املجتمع نفسه. 
شكلت هذه املؤامرات الثالث مجتمعة، 
وجودي�اً  تهدي�داً  باروي�ل،  عق�ل  يف 

للمسيحية والحضارة نفسها.
وكتب إدموند بورك أنه »تلقى تعليمات 
وكان م�رسوراً« باملجل�د األول، بينم�ا 
كان املعلقون يف إنجلرتا وأملانيا وأمركا 
ملهمني ملحاولة الكش�ف عن مؤامرات 

مماثلة يف بلدانه�م، حيث كانت البوادر 
الثوري�ة موجودة. وقد ج�ذب مراقبني 
مثل »ب�ورك« الذين كان�وا يبحثون عن 
الفرنس�ية  الث�ورة  ملعارض�ة  أس�باب 
وحش�دوا الدع�م للكنيس�ة واألنظم�ة 

امللكية األوروبية التقليدية.
عندم�ا أصب�ح نط�اق رؤي�ة باروي�ل 
واضح�اً يف املجل�دات الالحق�ة، اس�تاء 
القراء من هذا الرسد الغريب والتآمري. 
حتى املحافظني وعدو الثورة الفرنسية 
»جوزي�ف دي مايس�رت« وصف نظرية 
باروي�ل بأنه�ا »حمق�اء« و»خاطئة«، 
يمك�ن  ال  بحي�ث  للغاي�ة  وغريب�ة 

تصديقها.
ولك�ن م�ا ال�ذي يف�رس ه�ذا الن�زوع 
الب�رشي إىل االعتق�اد بش�دة بأوه�ام 
س�خيفة ع�ن العالم؟ نح�ن مدفوعون 
لفه�م العال�م وحماية مكانن�ا فيه. يف 
أوق�ات االضطراب الكبر، قدم الوصول 
إىل »الحقيق�ة« املمنوع�ة ع�ن اآلخرين 
إحساس�اً بالفاعلية، ووس�يلة لتكذيب 
املعارض�ة. َتِع�د املؤام�رة بفرص�ة ألن 
تش�عر بالراح�ة يف عال�م تش�عر في�ه 
بش�كل متزايد باالنفص�ال، وفهم عالم 

يبدو بشكل متزايد بال معنى.
يف عرص العوملة غر املسبوق، والرتاجع 
الرسيع ع�ن التصنيع، وتغ�ر األعراف 
االجتماعي�ة برسع�ة -كل ه�ذا خل�ق 
إحساساً ش�ديداً باالضطراب يف معظم 
أنحاء بلدنا، وهي مالحظة لم تخلو من 
التعليقات الذكية من اليمني أو اليسار.

يف ح�ني أن »األس�لوب املص�اب بجنون 
العظمة« يف نظري�ات املؤامرة املختلفة 
الخاص�ة ب�� »كيو أن�ون« ليس ش�يئاً 
جدي�داً، إال أنه�ا تنذر بالتأكيد بالس�وء 
للديمقراطي�ة. يف ح�ني أنن�ا غالب�اً ما 
نختلف عىل التفاصيل، فإن جمهوريتنا 
ع�ىل  مبني�ة  الهش�ة  الديمقراطي�ة 
املعتقدات األساس�ية املشرتكة املتعلقة 
بالحرية والعدالة واملس�اواة، فضال عن 
االتفاق املشرتك عىل العملية السياسية 
التي تتطلب س�يادة القانون واملداوالت 
للعق�ل  الواجب�ة  واملراع�اة  املدروس�ة 
واألدل�ة. تتطل�ب الديمقراطي�ة عم�اًل 
ش�اقاً، وتوفر نظري�ات املؤامرة هروباً 
س�هالً ومريحاً من ه�ذا العمل، مما قد 

يؤدي إىل نتائج كارثية.

سيايس من الوزن الثقيل وفارس من النوع النبيل

النهم الرتكي والقدرة عىل اهلضم

نظريات املؤامرة وتقوض الديمقراطية

شو دونيو 

قبل خمس س�نوات م�ن اآلن، اتفق ق�ادة العالم عىل 
خطة عام 2030 وأهداف التنمية املس�تدامة للقضاء 
ع�ىل التحدي�ات العاملية املس�تمرة عىل غ�رار الجوع 
والفق�ر، إضافة إىل بناء مس�تقبل مس�تدام للجميع. 

لكّن هذه األهداف ال تزال بعيدة املنال.
ويف حفنة م�ن بلدان الرشق األدنى وش�مال أفريقيا، 
تق�ّوض األزمات املمت�دة جهود القض�اء عىل الجوع 
بحل�ول ع�ام 2030. ويعاني اليوم ح�وايل 55 مليون 
نس�مة يف اإلقليم من الجوع وهذا الوضع مقلق بنوع 
خ�اص يف البل�دان التي تعان�ي النزاع�ات والعنف أي 
الع�راق وليبي�ا والصوم�ال والس�ودان والجمهورية 

العربية السورية واليمن.
ويبع�ث الفقر وعدم املس�اواة عىل القل�ق أيًضا. وإّن 
الفق�ر، يف إقليم ال�رشق األدنى وش�مال أفريقيا، هو 
بالدرجة األوىل مسألة ريفية حيث تبلغ معدالت الفقر 
يف الري�ف أكثر من 80 يف املائة يف بع�ض البلدان. وإّن 
األس�باب الكامنة وراء ارتفاع معدالت الفقر يف الريف 
معروفة للجميع - أال وهي ضعف اإلنتاجية الزراعية 
والنفاذ املح�دود إىل البنى التحتية، والصحة والتعليم، 
وعدم كفاية الخدم�ات الجماعية، ولعّل األهّم ضعف 

االستثمارات العامة والخاصة.
ويض�اف إىل كل ما تقّدم الضغ�ط املتزايد الذي يعاني 
من�ه اإلقلي�م للتأقل�م م�ع النم�و الس�كاني الرسيع 

وال�تأث�رات الس�لبية لتغ�ر املناخ والش�ّح الكبر يف 
املياه واستنزاف املوارد الطبيعية.

كم�ا أن تف�ي جائحة كوفيد-19 قد م�ارس ضغًطا 
إضافًيا عىل النظ�م الغذائية. وبفعل الجائحة وتدابر 
االحتواء ذات الصلة، تشهد سالسل اإلمدادات الغذائية 
يف اإلقلي�م اضطرابات وتس�جل خس�ائر أو تأخرًا يف 
الحص�اد وفقدان لفرص العمل، فيما تتأثر بها س�بل 

العيش تأثرًا شديًدا.
وقد س�عت املنظمة بش�كل فّعال إىل تشجيع الحلول 
القابل�ة للتطبي�ق عىل نطاق واس�ع واملس�تدامة من 
أجل مس�اندة البل�دان واملزارعني للتص�دي للتحديات 
املس�تمرة املتصلة باألغذية والزراعة ومن أجل البناء 
عىل نحو أفضل ما بعد الجائحة. ويشكل هذا األساس 
لربنامج املنظمة الشامل لالستجابة لجائحة كوفيد-

19 والتعايف منها الذي يسعى إىل التخفيف من التأثرات 
الفوري�ة للجائحة بموازاة تعزيز قدرة النظم الغذائية 
وسبل العيش عىل الصمود يف األجل الطويل. ويتصدر 
سلّم أولويات الربنامج دعم الفئات السكانية األضعف 
م�ن خ�الل تش�جيع اإلدم�اج االقتص�ادي والحماية 
االجتماعي�ة وتعزيز قدرة أصحاب الحيازات الصغرة 
ع�ىل الصمود. تش�كل أيًضا االس�تفادة م�ن االبتكار 
والتكنولوجي�ات عنرًصا أساس�ًيا لتوجي�ه البلدان يف 
ظّل التحديات الناشئة عن كوفيد-19. وتشمل الُنهج 
والتقني�ات الواعدة بالنس�بة إىل إقلي�م الرشق األدنى 
وش�مال أفريقي�ا الزراعة الدقيق�ة والزراع�ة املائية 

والزراعة يف الصحراء والحصاد الدقيق.
وباستطاعة الرقمنة وتكنولوجيات التواصل يف املقابل 
خفض التكاليف وإتاحة النفاذ إىل األس�واق وتحسني 
الخدم�ات وخلق ف�رص عمل جديدة واملس�اعدة عىل 

االقتصاد يف املوارد.
غر أّنه ثمة حواجز تحول دون استخدام بعض أنواع 
التكنولوجي�ا يف ال�رشق األدنى وش�مال أفريقيا. وال 
تزال الفجوة بني املناطق الريفية والحرضية واس�عة 
للغاية. فيما ال تزال تغطية الشبكة يف املناطق الريفية 
محدودة. ويش�كل مح�و األمّية الرقمي�ة عائًقا آخر 
خاص�ة يف املناطق الريفية. وعلي�ه، فمن امللّح للغاية 

تأمني االستثمارات وتنمية القدرات يف هذا املجال.
ويج�در بنا الح�رص عىل أن يكون االبت�كار والتحول 
الرقم�ي يف الزراعة ممكًنا للجمي�ع، خاصة املزارعني 

من أصحاب الحيازات الصغرة والنساء والشباب.
ويتطلّب هذا منا إقامة رشاكات وطيدة بني الحكومات 
والرشكاء يف التنمية والقطاع الخاص واملجتمع املدني 
واألوس�اط األكاديمية. وبإم�كان البلدان، ال بل يجدر 
به�ا، العم�ل مًعا ع�ىل نحو أك�رب ومس�اندة بعضها 
البعض من خالل تضافر ما لديها من موارد ومعارف 
ومه�ارات ملا فيه فائدة املزارعني. إنما هذا هو الهدف 
الرئي�يس من مب�ادرة العمل ي�ًدا بيد التي تس�عى إىل 
»املواءمة« من خالل التوفيق بني البلدان التي تس�جل 
أع�ىل مع�دالت من الفق�ر والج�وع والبل�دان املانحة 

والرشكاء املاليني ملؤازرة جهودها اإلنمائية.

نحو مستقبل مستدام لألغذية 
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ازاميل الكراهية!التلوث البيولوجي

عالء الخطيبالحقوقي ماجد الحسناوي

عب�ارة عن وجود كائنات تلوث الوس�ط البيئي هواء – ماء 
ترب�ة وهي عىل هيئة بكترييا او فايروس�ات ويلعب الهواء 
دوراً يف نقلها فيصاب الجهاز التنفيس لإلنسان فيها وينتقل 
امليكروب من املرىض اىل االصحاء مثل االلتهاب الرئوي، كما 
يتس�بب امل�اء او الغذاء امللوث بيولوجي�اً يف حدوث امراض 
الجه�از الهضمي فالبكترييا عبارة ع�ن كائنات ال ترى إال 
ميكروسكوبياً ومنها ما يعيش يف الظروف الطبيعية ومنها 
من يقاوم الظروف الغري طبيعية واهم انواع البكترييا التي 
تلوث الهواء واالمراض التي تسببها وهناك بكترييا تصيب 
الحيوان مثل االبقار واالغنام وقد تنتقل لإلنس�ان مس�ببة 
الجمرة الرئوية او الجمرة الخبيثة التي تصيب الجلد وهناك 
بكترييا التي تلوث املياه واالمراض التي تسببها وهي التي 
تحمله�ا مياه الرصف الصح�ي اىل مياه االنه�اء والبحار 
فتعم�ل عىل تلوث املي�اه وهذه املياه تصل لإلنس�ان عند 
االس�تخدام يف الرشب او غس�ل املأكوالت ومن اخطر انواع 
التلوث هو االشعاعي فاإلشعاع يدخل جسم دون ان يدري 
ويفاجئ بالتدهور الرسيع وظهر هذا التلوث بعد اكتشاف 
الطاقة النووية فالنظائر املشعة )غري املستقر( وهي التي 
تتحول بم�رور الزمن اىل عنارص اخ�رى وقد يكون مصدر 
اإلشعاع مصدر طبيعي من مواد غري مستقرة ذاتياً وتخرج 
منها هذه االش�عة تلقائياً مثل اليورانيوم والثريوم وتوجد 
هذه يف الرمال والصخور والرتبة ويصل التلوث اإلش�عاعي 
إىل خاليا جس�م اإلنسان عن طريق الغبار الذري الذي ينتج 
م�ن محطات القوى النووي�ة واملف���اعالت الذرية او عن 
طريق استنش�اق الهواء امللوث باإلشعاع وتؤثر عىل الخلية 
والن�واة عىل الكروس�ومات التي تحمل الصف�ات الوراثية 
والفع�ل غري املبارش وتؤثر عىل جزيئات املاء املوج����ودة 
يف خاليا النس�يج الح�ي، وتتوقف مضار اإلش�عاعات عىل 
عدة اعتبارات نوع اإلش�عاع وقوة اخرتاقه وحس�ب كمية 
الجرع�ة التي يتعرض لها الجس�م ويصبح الجس�م تحت 
رحمة االمراض وهناك مخاطر بدفن مخلف���ات مش�عة 
يف باطن االرض وقد تترسب هذه اىل املياه الجوفية وباطن 
االرض وكذل�ك الخطر يف اغراق النفايات املش�عة يف البحار 
واملحيط�ات وأن الحد م�ن الوقاية من اإلش�ع����اع يلزم 
فح�ص دوري ع�ىل العامل�ن يف املجال النووي واس�تبعاد 
املص�اب ويعالج ع�ىل الفور وتحدي�د س�اعات العمل بما 

يناسب قدرة الجسم. 

الزال البع�ض يحف�ر يف ازامي�ل الكراهي�ة للبحث عن احج�ار الحقد 
والضغينة يف التاريخ، ويحس�ب انه ُيحس�ُن صنعا أو يكش�ف كشفاً 
جديداً يغري به وجه العالم.  لعبة رصاع االفكار والتكفري لعبة االديان 
من�ذ القدم، فكلما دخلت أمٌة لعنة أخته�ا.  وهكذا هي العقائد لعبة، 
التكف�ري ورف�ض االخ�ر املختلف. كم�ا ه�و التاريخ لعب�ة االكاذيب 
واالفرتاءات.  يقول نابليون بونابرت »التاريخ مجموعة من االكاذيب 

املتفق عليها«.  فال حقيقة مطلقة مادامت األُذن هي املصدر. 
كلنا يعرف ان اليهودية ال تعرتف باملس�يحية وان املسيحية ال تعرتف 

باإلسالم، وان االسالم ال يعرتف بكليهما، وان اعرتف بانبيائهم.
ول�دت العقائد لتزيح بعضه�ا بعضاً. وهذه حرك�ة الزمن واالجيال، 
ال�رصاع والتص�ادم حقيقة برشية، ولك�ن ما يحد من ه�ذا الرصاع 
هو العقالنية. والعقل هو املي�زان الحقيقي لتحليل االفكار، يقال ان 
الفكرة بنت الزمن فال يمكن ان نحلل اي قول ما لم نس�تحرض البعد 
الزمكاني، كي نصل اىل الحقيقة، أو نقرتب منها. فكل ما قيل او يقال 
م�ن فكر أو حدث ال بد ان يحاكم ب�أدوات الزمن الذي ولد فيه وهذه 
هي العقالنية. اما مْن يحاكم االفكار او يحللها فالجواب بالتأكيد هم 

اصحاب االختصاص من الباحثن وليس النابشن.
فليس م�ن مهماتي كصحفي ان احاكم اصح�اب االفكار، كما ليس 
م�ن مهماتي ان أكون م�ع أو ضد الفك�رة، ولكني راص�ٌد لالحداًث، 
ومحل�ل له�ا، كمتابع للش�أن الع�ام. وال يهمني َمْن يكف�ر َمْن ومن 

يشهد بإيمان االخر.
م�ا دمت متيقن�اً ان الله ه�و الذي يحكم ب�ن الناس فيم�ا اختلفوا 
فيه وهو ارحم الراحمن. ولكن كإنس�ان أخ�ى من نار التقاطعات 
والفتن�ة الت�ي تخلقه�ا الكلمات الهوج�اء للبعض بحج�ة الحقيقة 
والبحث العلم�ي. فهناك فرق كبري بن النب�ش والبحث. فربما كلمة 
تشعل حربا وتزهق ارواحاً وتسيل بسببها الدماء، لذا جاء يف املوروث 
)لي�ت يل رقب�ة كرقبة البعري كي ع�دن الكالم قبل النط�ق به(، وهي 

كناية عن تنقية الكالم، وحسابات تأثريه عىل الناس.
والس�ؤال االكث�ر واقعية ه�و ما الذي يس�تفيده املجتمع م�ن اثارة 

الكراهية، والنبش يف امور ال تغني وال تسمن من جوع.
ورح�م الل�ه االمام اب�ي حنيفة حينما ق�ال عن حجي�ة الصحابي يف 

الرواية »هم رجال ونحن رجال اجتهدوا ونجتهد«.
ويعن�ي ذلك امكانية الخطأ والص�واب يف القول محكوم بالزمن الذي 
قي�ل فيه، فليس كل ما قاله االوائل هو حجة ومصدر يجب االحتكام 
له. خصوصاً يف املسائل العقائدية التي يتعصب. لها الكثريون دون ان 
يعرفوا الس�بب. من هنا يجب ان يحاذر العاملون يف املجال العقائدي 

من رجال الدين من االنزالق يف اتون الفتنة.

الوجبات املسؤولة عن تراكم الدهون يف البطن... جتنبوها!
الوجب�ات الخفيف�ة تصن�ف 
وأه�م  أك�ر  أح�د  بكونه�ا 
األس�باب املسؤولة عن زيادة 
الوزن وتراك�م دهون البطن 

املزعجة.
ففي ح�ن تعتق�د أن قطعة 
واح�دة من املعجن�ات وعلبة 
من رقائق البطاط�ا قد تبدو 
غ�ري ض�ارة، لكن ع�ىل املدى 
أن تعرق�ل  الطوي�ل، يمك�ن 
بفق�دان  املتعلق�ة  أهداف�ك 
الوزن وتزيد من كثافة دهون 
البطن، بحسب موقع »تايمز 

أوف إينديا«.
بأس�وأ  قائم�ة  ي�ي  فيم�ا 

الوجب�ات الخفيف�ة املس�ببة لرتاك�م ده�ون 
البطن:

رقائق البطاطا:
رقائ�ق البطاط�ا ه�ي الوجب�ة املفضل�ة لدى 
الجمي�ع، وتعد إدمان�ا حقيقي�ا وبالتايل يكاد 
يك�ون م�ن املس�تحيل تن�اول قطع�ة واحدة 

فقط.
هذه الرقائق مليئة بامللح، مما يجعل الجس�م 

يحتفظ باملاء والس�وائل بكميات كبرية، لذلك 
فإن تن�اول كميات كبرية منها يكون الس�بب 
وراء تراكم هذه الكيلوغرامات الزائدة وخاصة 

دهون البطن.
السكريات والحلوى:

قد يكون تناول السكريات وقطع الحلوى أمرا 
ال يستهلك وقتا وال جهدا ويعد مصدرا لكسب 
الطاقة للجسم، لكنه يف املقابل هو األمر األكثر 
سوءا بالنسبة للسمنة وزيادة الوزن، لذا ابتعد 

عن هذا الخيار قدر اإلمكان.
عصري الفواكه:

قد يب�دو عص�ري الفواكه كأنه 
أكث�ر املرشوب�ات صح�ة، لكن 
عك�س  أن�ه  ه�ي  الحقيق�ة 
ذل�ك تمام�ا، لكونه م�يء جدا 
بالس�كريات، حت�ى العصائ�ر 
الغ�ري مح�الة بنس�بة مئ�ة يف 
املئة، فهي تحت�وي عىل الكثري 

من السكر.
أن عص�ري  الرغ�م م�ن  وع�ىل 
املع�ادن  يمنح�ك  الفاكه�ة 
والفيتامين�ات، إال أن الفركتوز 
املوج�ود فيه يمكن أن يؤدي إىل 
مقاومة األنس�ولن، مما يحفز 
خطر اإلصابة بمرض الس�كر وزي�ادة دهون 

البطن.
الكحول:

يمكن أن ي�ؤدي تناول الكثري م�ن الكحول إىل 
االلته�اب وأم�راض الكب�د ومش�اكل صحية 
أخرى، كما أظهرت الدراسات أن الكحول يمنع 
ح�رق الدهون، بحي�ث يتم تخزين الس�عرات 

الحرارية الزائدة كدهون زائدة يف البطن.

ماذا حيدث يف اجلسم عند اإلقالع عن التدخني؟
كوفاليوف�ا،  فيكتوري�ا  الدكت�ورة  تق�ول 
أخصائي�ة علم النفس واملخ�درات، إن التخي 
ع�ن التدخ�ن ليس فق�ط إدخارا، ب�ل وأيضا 
تف�ادي الس�يلوليت، وتغري الحال�ة الصحية 

وتعايف الرئتن.
وأشارت الدكتورة يف حديث لوكالة نوفوستي 
الروس�ية لألنباء، إىل أن الخالي�ا تحتاج فقط 
إىل ي�وم كام�ل للتخلص من أكس�يد الكربون 
والبدء بامتصاص األكسجن بصورة رسيعة. 
أي أن الجس�م سيتخلص من النيكوتن خالل 
24 س�اعة. وإذا كان الش�خص يدخن خالل 
فرتة طويلة، فإن هذه الحالة ستكون جديدة 
بالنسبة له، وسوف يشعر بالنعاس والخمول 
والدوران. وتضيف، وتظهر أعراض التغريات: 
التهيج وزيادة الش�هية، وخالل هذه املرحلة 
تبدأ أمالح املعادن الثقيل�ة تخرج من الرئتن 

عىل شكل بلغم داكن اللون.
وتق�ول، “يصبح من الس�هل التحكم باملزاج 
وخاص�ة عن�د اس�تبعاد األطعم�ة الدهني�ة 
واملقلية. ولكن عندما يدخن الش�خص يعتاد 
ع�ىل وج�ود يشء ما يف فم�ه، لذلك يب�دأ دون 
وع�ي يف تناول املزيد من الوجب�ات الخفيفة، 
مث�ل الب�ذور  والبس�كويت. وهذا  ي�ؤدي إىل 

زيادة الوزن. ولكي يبعد ذلك يمكن استخدام 
مصاص�ات خالية م�ن الس�كر، واإلكثار من 

رشب السوائل”.
األول يش�عر  نهاي�ة األس�بوع  وتضي�ف، يف 
الش�خص بغي�اب النيكوت�ن بتحس�ن مذاق 
الطع�ام، ويع�ود مس�توى ضغ�ط ال�دم إىل 
طبيعته ويتحس�ن عمل األمع�اء ويف غضون 
س�بعة أيام تتج�دد خاليا الغش�اء املخاطي، 
 A ويتحس�ن امتصاص الفيتامينات وخاصة

. B وفيتامينات املجموعة ، K و E و
ويخف الس�عال خ�الل 12-30 يوم�ا  وتزداد 

مقاوم�ة الجس�م للفريوس�ات. ألن التدخن 
هو أحد العوامل األساس�ية املس�اعدة لتطور 
االلتهاب الرئوي وغ�ريه من أمراض الرئتن. 
كما تتحسن عملية التمثيل الغذائي ويتحسن 
عمل الغدد تح�ت الجلدية، وعند عدم اإلفراط 
بتناول الطعام يفقد الش�خص ال�وزن الزائد 
ال�ذي اكتس�به يف األيام األوىل بع�د تخليه عن 

التدخن، ويالحظ تحسن عىل برشته.
وتش�ري الخب�رية، إىل أن�ه بعد ميض ش�هرين 
عىل اإلقالع عن التدخن ينخفض ضغط الدم 
ويعمل القلب بشكل أفضل، وتقول، “تتحسن 
ام�دادات ال�دم إىل الجل�د ويختف�ي الطف�ح 
وتنخفض دهنية الش�عر والتجاعيد الصغرية 
وتقل البقع الصبغية وعموما يبدو الش�خص 
أصغر عم�را”. وتضيف، وإذا كان الش�خص 
يمارس نش�اطا بدنيا مكثف�ا، فإن العضالت 
امتص�اص  تحس�ن  نتيج�ة  وتق�وى  تك�ر 
الروتن. وبعد ثالثة أش�هر، تبدأ عملية تجدد 
الرئتن. وه�ذه العملية تمس خالي�ا العنيبة 
الت�ي يتك�ون منه�ا الغش�اء املخاط�ي. وقد 
تستمر هذه العملية سنة كاملة ألنها ترتبط 
بع�دد س�نوات اإلدمان عىل التدخ�ن، وخالل 

هذه الفرتة يختفي السعال.

أعلنت  إدارة الفضاء األمريكية »ناسا«، االثنن، للمرة األوىل وجود ماء عىل 
السطح امليضء للقمر  يف اكتشاف مذهل ستكون له تبعاته عىل أي مهمة 

مستقبلية تذهب إىل القمر.
ووف�ق بي�ان صحفي، فإن هذا االكتش�اف ت�م تأكيده من خ�الل مرصد 
السرتاتوسفري لعلم الفلك باألش�عة تحت الحمراء، والذي يعرف اختصارا 
باس�م »صوفي�ا«، وت�م ن�رش نتائ�ج م�ا توص�ل إلي�ه يف مجل�ة »نيترش 
أسرتونومي« العلمية. واكتشف مرصد »صوفيا«، وجود جزئيات املياه يف 
أكر فوهة يمكن مشاهدتها من األرض، وهي يف النصف الجنوبي للقمر.

واس�تطاعت االكتش�افات الس�ابقة رص�د وج�ود ش�كل م�ن أش�كال 
الهيدروجن، حيث تم تحديد وجود املياه بدقة وبرتكيزات مختلفة، ضمن 

نطاق مرت مكعب واحد من الرتبة عىل سطح القمر.
وقال مدير قس�م الفيزياء الفلكية يف مقر ناس�ا، بول هريتز: »لقد أصبح 
لدين�ا مؤرشات عىل أن املاء برتكيبت�ه التي نعرفها موجود يف املنطقة التي 

تضيئها الشمس عىل سطح القمر«.

ناسا تعلن عن اكتشاف مذهل
»ماء عىل سطح القمر«

أفضل طريقة الستعادة حاسة الشم بعد االصابة بكورونا!
كش�ف الطبي�ب ال�رويس، عب�د الل�ه 
خوجهايف، عن طريقة عودة حاس�ة 
الش�م للمريض الذي شفي كامال من 
فريوس كورونا املس�تجد، مش�ريا أن 
»ع�ودة وص�ول اله�واء إىل النهاي�ات 
العصبية املوجودة يف األنف هي مسألة 

وقت تختلف من شخص إىل آخر«.
وق�ال الطبيب خوجهاي�ف ملوقع »أر 
بي كا« الرويس: »تحتاج إىل استخدام 
األدوية التي تضيق األوعية، باإلضافة 
إىل غس�ل تجويف األن�ف بانتظام من 
خالل محل�ول مل�ح البحر بنفس�ك. 

كم�ا يجب توف�ري رطوبة الهواء املناس�بة يف 
الغرفة«. وأشار الطبيب إىل رضورة استخدام 
فيتامينات »ب« والفيتامينات املتعددة إلعادة 

الخاليا العصبي�ة، خالصا إىل »رضورة تناول 
الطعام بش�كل صحي�ح ورشب املاء بكميات 

كافية واستبعاد النيكوتن والكحول«.
ويف السياق نفسه أش�ار الطبيب املتخصص 

والحنج�رة،  األن�ف واألذن  بأم�راض 
أليكيس كوشيليف، أن الفريوس يؤدي 
إىل ت�ورم يف الغ������ش�اء املخاطي 
لألن�ف مما يس�بب بخس�ارة املريض 

لحاسة الشم.
ومن املقرر أن تبدأ السلطات الصحية 
يف روس�يا عملي�ات التلقيح الش�امل 
ضد ف�ريوس كورون�ا أواخر الش�هر 
الق�ادم، يف انتظ�ار توف�ري الرشكات 
الكافي�ة  الكمي�ات  للق�اح  املصنع�ة 

لتلبية احتياجات السوق املحلية.
وكانت روس�يا قد سجلت حتى اليوم 
لقاح�ن مضادي�ن لكورون�ا، وم�ن املتوقع 
أن يت�م تس�جيل لق�اح ثالث يخض�ع حاليا 

لالختبارات الرسيرية.

حذر باحث�ون يف بريطانيا م�ن “انخفاض 
رسيع” يف مستويات األجسام املضادة لدى 

املتعافن من املرض .
وتلعب األجس�ام املضادة دورا أساس�يا يف 
أجه�زة املناعة لدينا، وتمن�ع االمراض من 

الدخول إىل خاليا الجسم.
ووجد باحث�ون تابعون جامع�ة “إمريال 

كوليدج لن�دن” أّن عدد األش�خاص، الذين 
ثبت وجود أجسام مضادة لديهم، انخفض 
بنس�بة 26 يف املئ�ة ب�ن حزيران/يوني�و 

وأيلول/سبتمر.
وق�ال فريق الباحث�ن إن املناع�ة تتالىش، 
بحس�ب م�ا يبدو، وه�و ما يعن�ي احتمال 

اإلصابة بالوباء عدة مرات.

وأج�رى أكث�ر م�ن 350 أل�ف ش�خص يف 
إنجل�رتا اختبار األجس�ام املض�ادة يف إطار 
الدراس�ة. ويف املرحل�ة األوىل، تب�ن أن 60 
شخصا من كل ألف لديهم أجسام مضادة. 
ولكن يف آخر مرحلة من االختبارات، ظهرت 
األجسام املضادة لدى 44 شخصا فقط من 

بن كل ألف.

األجسام املضادة لدى املتعافني »تتالشى رسيعًا« خالل أشهر

بأس�مي ونيابة عن أخواني مستشاري وحقوقي � 
وزارة ال��ع�دل � دائ�رة االص��الح الع��راق�ي��ة.

نتق�دم اىل اىل الس�يد ))س�الم 
كاظم هليل(( بأس�مى أيات 
التهاني والتريكات ملناسبة 
مديرع�ام  مه�ام  تس�لمه 

دائرة االصالح العراقية.
 

المستشار الحقوقي
خالد دواي العطواني

هتنئة

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


