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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

اإلميان معرفة بالقلب وإفراز باللسان وعمل باألركان العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس الوزراء عن تصاميم
 »املدارس النموذجية«: جيب أن تكون 

»عرصية« وضمن الطراز احلديث
ص2

العراق يوقع اتفاقيات مع بنك التنمية األملاين ختص اعامر املناطق املحررة وجائحة »كورونا«
بشـرط.. الصـدر يـقـرر خـوض االنتخـابـات و«الظـفـر« بـرئـاسـة الـوزراء 

ص2
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أطلقت وزارة املالية، أمس األحد، تمويل رواتب 
ش�هر ترشين الثاني لجميع الوزارات والدوائر، 
فيم�ا ب�دأت تفاصي�ل موازنة ٢٠٢١ تتكش�ف 

رويداً رويداً.
وذكرت منافذ حكومية ان »وزارة املالية اطلقت 
تمويل ش�هر ترشي�ن الثاني لجمي�ع الوزارات 

والدوائر«.
واضاف�ت ان »توزي�ع الرواتب يب�دأ اعتباراً من 

يوم األحد«.
وجرت العادة عىل تسديد رواتب املوظفني، بدءا 
من يوم ١5 من كل شهر، ولغاية ٢6 من الشهر 
نفس�ه، إال أن�ه يف ايل�ول املايض، ب�دأت رواتب 
املوظف�ني بالتأخ�ر ألول م�رة، بس�بب األزم�ة 
املالية.وأث�ار تأخ�ر رصف روات�ب املوظف�ني 
واملتقاعدي�ن، موجة اس�تياء ش�عبية واس�عة 
ضد الحكوم�ة، فيما يتهم مواطن�ون، الطبقة 
السياسية الحاكمة يف البالد عىل مدى السنوات 
املاضية بتدمر اقتصاد الب�الد، وتعطيل جميع 
كالزراع�ة  النفطي�ة،  التموي�ل غ�ر  مص�ادر 
والصناع�ة والتج�ارة. بدورها، اعلن�ت اللجنة 
املالية النيابية ان موازنة العام املقبل تقش�فية 
تلج�أ  ان  تعيين�ات ومش�اريع، متوقع�ة  ب�ال 

الحكومة اىل تخفيض مخصصات املوظفني.
وق�ال عض�و اللجنة جم�ال كوج�ر يف ترصيح 
صحف�ي ان »موازنة العام املقبل مخترصة جدا 
وتقشفية، وس�تخلو من التعيينات واملشاريع، 
وباملقاب�ل تتضم�ن االصالحات ضم�ن الورقة 

البيضاء«. 
التفاصيل ص2

موازنة 2021: تقشفية و »بال تعيينات«
احلكومة ستعتمد »اسرتاتيجية جديدة« يف اإلنفاق.. واملالية الربملانية تؤجل احلديث عن »ختفيض الرواتب« حمافظ البرصة يوجه بإعالن

 مناقصتني ملرشوعي مستشفى يف شط العرب 
وجتهيز الرشطة بالعجالت

االتصـاالت
 تعلـن اختـاذ »قـرارات مهمـة« 

لتحسني خدمة اإلنرتنت

احلشد الشعبي يعلن
اإلطاحة بإحدى خاليا »داعش« 

النائمة يف األنبار
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ص3

ص2

زعامء جمموعة العرشين يتعهدون بـ »توزيع عادل« للقاحات »كورونا«
العراق يلغي االعفاءات واالستثناءات اجلمركية والرضيبية 
القايض زيدان والغانمي يبحثان التعاون املشرتك يف مكافحة اجلريمة
االستخبـارات تفكـك شبكـة تزوير يف هيئة التقاعد ترسق 30 مليار دينار شهريا

التغيري حتدد ثالثة رشوط للتباحث مع احلزبني احلاكمني 
حول »األزمة« مع بغداد

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

بـاألرقـام..
 النقل تصدر التقرير اخلاص باالمطار 

الساقطة عىل بغداد

املرور تصدر قرارًا جديدًا 
بشأن املراجعني لتجديد وفقدان 

السنويات واجازات السوق

العمل تعتزم إطالق 
وجبات للمستفيدين كل واحدة 

تشمل »5« آالف متقدم

       بغداد / المستقبل العراقي

جاء بمس�ودة بيان ختامي لقمة مجموع�ة العرشين أن 
زعماء دول أكرب ٢٠ اقتصادا يف العالم سيتعهدون بتمويل 
توزي�ع عادل للقاحات الوقاية م�ن كوفيد-١9 فضال عن 
األدوي�ة والفح�وص يف أنح�اء العالم حت�ى ال تحرم منها 
ال�دول الفق�رة. كما تعهدوا بم�د تخفيف أعب�اء الديون 
ع�ن ه�ذه الدول. وق�ال الزعم�اء “لن ندخ�ر جهدا حتى 
نضم�ن وصولها )اللقاحات( لجميع الناس بش�كل عادل 
وبس�عر يمكن تحمله بما يتس�ق مع التزام�ات األعضاء 
بتحفي�ز االبتكار”. وقال الزعم�اء إن االقتصاد العاملي بدأ 

يف النه�وض لك�ن التعايف ال يزال “متفاوت�ا وغر مؤكد إىل 
حد بعيد وعرضة ملخاطر سلبية متزايدة”.

ودع�ا االتحاد األوروبي دول املجموع�ة لتقديم 4.5 مليار 
دوالر بنهاي�ة الع�ام لتموي�ل أدوات محارب�ة كوفيد-١9 
للدول األش�د فقرا. وأقر الزعماء بأن دوال يف أفريقيا ودوال 
نامية صغرة تواجه تحديات مما يشر إىل أن بعض الدول 
متوس�طة الدخل قد تحتاج لتخفيف أعباء الديون بسبب 
الوباء. ويف إطار الحرص عىل االستعداد بشكل أفضل ألي 
وباء آخر يف املس�تقبل، قال الزعماء أيضا إنهم سيلتزمون 
“بتعجي�ل االس�تعداد العامل�ي ألي وب�اء وس�بل الوقاي�ة 

والرصد والتعامل معه”.

      بغداد / المستقبل العراقي

الكردس�تانية،  التغير  أعلنت حرك�ة 
أم�س األحد،عن تحدي�د ثالثة رشوط 
م�ع  لإلجتم�اع  ومهم�ة«  »رئيس�ية 
الكردستاني والحزب  الوطني  اإلتحاد 
والتباحث  الكردس�تاني  الديمقراطي 
حول األزمة األخرة بني بغداد وأربيل.

باس�م  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
الحرك�ة عدن�ان عثم�ان إن »حرك�ة 
التغير لن تعق�د اجتماعاً مع اإلتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني والديمقراطي 
الكردس�تاني ما لم يتم تش�كيل ثالث 

لج�ان خاصة من أجل مناقش�ة أزمة 
رواتب موظفي كردستان مع بغداد«، 
مضيفاً أن »اللجنة األوىل تكون خاصة 
بال�واردات واإلقتص�اد والعالقات مع 
بغ�داد، والثانية خاص�ة بالالمركزية 
اإلداري�ة وتوزي�ع الصالحي�ات، واما 
الثالث�ة لتنظي�م الش�ؤون الحكومية 

واعادة برمجة الحكومة«.
وأك�د عثم�ان، أن »نج�اح اإلجتم�اع 
ب�ني األطراف الثالثة مقرتن بتش�كيل 
اللجان الثالث«، موضحاً انها »تنعكس 
ايجاباً عىل األوض�اع العامة يف اإلقليم 
واإلقتصادي�ة  السياس�ية  الس�يما 

واإلدارية وتس�اهم يف تقوية العالقات 
مع الحكومة اإلتحادية«.

وكان مجل�س الن�واب ص�وت، فج�ر 
الخميس )١٢ ترشي�ن الثاني ٢٠٢٠( 
عىل قانون االق�رتاض، لتمويل العجز 
امل�ايل، دون تصوي�ت الن�واب الك�رد، 
حيث اصدر رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مس�عود البارزاني، بياناً 
ش�ديد اللهجة حول قانون االقرتاض، 
مج�دداً  »ُطعن�وا  الك�رد  أن  معت�رباً 

بظهرهم من شيعة وسنة الربملان«.
الرئاس�ات الث�الث يف إقلي�م  وكان�ت 
كردس�تان عقدت، األحد )١5 ترشين 

الثاني ٢٠٢٠(، اجتماعاً طارئاً برئاسة 
رئيس اإلقل������يم نيجرفان بارزاني 
وبحضور نائ�ب رئيس الحكومة قباد 
طالباني ورئيس�ة الربمل�ان ري��واس 
فائ�ق، لبح�ث األزمة مع بغ�داد حول 
بع�د  كردس�تان  موظف�ي  روات�ب 
تصوي�ت الربملان العراق�ي عىل قانون 

االقرتاض.
ال��روات�ب  تدف�ع  بغ��داد  أن  يذك�ر 
وفق�اً  كردس�تان  إقلي�م  ملوظف�ي 
للدس�ت�ور، وضم�ن حص�ة محدد يف 

املوازنات املالي�ة االتحادية.
التفاصيل ص2
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مدرب الساموة: 
نسعى لتجاوز أزماتنا بمواجهة 

نفط ميسان
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الرافدين ينفي توقف السلف: ستنطلق بعد انتهاء االجراءات التطبيقية
     بغداد / المستقبل العراقي 

نف�ى مرصف الرافدين، أمس األحد، األنباء التي تحدثت عن 
امتناعه ورفضه إطالق السلف للموظفني.

وذك�ر املكتب االعالم�ي للمرصف، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه أن »بعض وس�ائل اإلعالم تحدثت عن 

رفض املرصف إطالق السلف ملوظفي الدولة«.
وأش�ار إىل أن »ذل�ك غري صحيح إطالق�ا وأن املرصف يقوم 
بعمليات تطبيقية ورقابية وإجراء تدقيق مايل يف حساباته، 
وبعد االنتهاء من تلك االمور سيتم إطالق السلف فورا ومن 
دون أي تأخ�ري«. وأوض�ح أن »امل�رصف مع توج�ه ودعم 
رشيحة املوظفني ومنحهم السلف الشخصية لهم وهو حق 

من حقوقهم املرشوعة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أطلقت وزارة املالية، أمس األحد، تمويل 
روات�ب ش�هر ترشي�ن الثان�ي لجميع 
الوزارات والدوائ�ر، فيما بدأت تفاصيل 

موازنة ٢٠٢١ تتكشف رويداً رويداً.
»وزارة  ان  حكومي�ة  مناف�ذ  وذك�رت 
املالي�ة اطلق�ت تموي�ل ش�هر ترشين 

الثاني لجميع الوزارات والدوائر«.
واضافت ان »توزيع الرواتب يبدأ اعتباراً 

من يوم األحد«.
روات�ب  تس�ديد  الع�ادة ع�ى  وج�رت 
املوظف�ني، ب�دءا م�ن ي�وم ١5 من كل 
ش�هر، ولغاية ٢6 من الش�هر نفس�ه، 
إال أن�ه يف ايل�ول امل�ايض، ب�دأت رواتب 
املوظف�ني بالتأخ�ر ألول م�رة، بس�بب 

األزمة املالية.
وأث�ار تأخ�ري رصف روات�ب املوظفني 
واملتقاعدي�ن، موجة اس�تياء ش�عبية 
واس�عة ض�د الحكوم�ة، فيم�ا يته�م 
الحاكمة  السياسية  الطبقة  مواطنون، 
يف الب�الد ع�ى م�دى الس�نوات املاضية 
بتدم�ري اقتصاد الب�الد، وتعطيل جميع 
مصادر التمويل غري النفطية، كالزراعة 

والصناعة والتجارة.
بدوره�ا، اعلنت اللجنة املالي�ة النيابية 
ان موازن�ة الع�ام املقب�ل تقش�فية بال 

تعيين�ات ومش�اريع، متوقع�ة ان تلج�أ الحكومة اىل 
تخفيض مخصصات املوظفني.

وق�ال عضو اللجن�ة جمال كوج�ر يف ترصيح صحفي 
ان »موازن�ة الع�ام املقب�ل مخترصة جدا وتقش�فية، 
وستخلو من التعيينات واملش�اريع، وباملقابل تتضمن 

االصالحات ضمن الورقة البيضاء«.
وتوقع كوج�ر »اللجوء اىل تخفيض مخصصات رواتب 
املوظف�ني، يف ظل اس�تمرار االزم�ة املالي�ة«، الفتا اىل 
ان »الحكوم�ة س�تلجأ اىل تفعي�ل الجباي�ة والرضائب 

واالستقطاع املبارش من مزاد العملة«.
م�ن جانبها، اوضح�ت عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية 

محاس�ن حمدون أن »الحكوم�ة ووزارة املالية لم نجد 
لديهم�ا اي تخطيط لتجاوز االزم�ة واقترصت الحلول 
املطروح�ة منهما ع�ى االقرتاض فق�ط«، الفتة اىل ان 
»الحكومة فش�لت يف تعظي�م االيرادات غ�ري النفطية 
بغي�ة توفري ما تحتاج اليه من س�يولة مالية لتس�ديد 

الرواتب وباقي االمور االساسية يف العام املقبل«.

واش�ارت إىل ان »الحكومة غري جادة يف 
تقديم املعالجات وبدأت بشكل استباقي 
يف اث�ارة ذعر املواطن بان الش�هر االول 
م�ن الع�ام املقبل ق�د ال يش�هد وجود 

رواتب من دون اقرتاض«.
يف الغضون، اعت�ر عضو اللجنة املالية 
يف الرملان ناجي الس�عيدي الحديث عن 
تخفيض رواتب املوظفني خالل موازنة 
فيم�ا  الوان�ه،  س�ابقاً  كالم�ًا   ،٢٠٢١
أك�د ان موازن�ة العام املقبل س�تعتمد 

اسرتاتيجية غري موجودة سابقا.
وق�ال الس�عيدي إن »وزارة املالي�ة ل�م 
تص�در موقف�اً يتعل�ق بس�لم روات�ب 
املقبل�ة«،  املوازن�ة  خ�الل  املوظف�ني 
مش�رياً إىل أن »الحدي�ث ع�ن تخفيض 
كالم  املوظف�ني  روات�ب  تخصيص�ات 

سابق الوانه«.
أن »موازن�ة ٢٠٢١ س�تصل  واض�اف 
اىل  الفت�اً  الق�ادم«،  الش�هر  الرمل�ان 
أن »االس�رتاتيجية املتبع�ة يف موازن�ة 
الع�ام القادم غري معتم�دة يف املوازنات 
الس�ابقة، وس�تكون برؤي�ة جدي�دة، 
وتخفي�ض الغل�ب النفق�ات املوجودة 

وااليرادات املهدورة وغري الرضورية«.
أن  املالي�ة،  اللجن�ة  عض�و  واس�تبعد 
»تتضم�ن املوازن�ة تخفيض�اً او تقليالً 
لروات�ب املوظف�ني باعتباره�ا نش�اط 

اقتصادي مهم«.
وكش�ف املتحدث باس�م االمانة العامة ملجلس الوزراء 
حي�در مجي�د ان رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي وجه ب�االرساع يف ارس�ال موازنة ٢٠٢١، اىل 

مجلس النواب الشهر الحايل او املقبل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت حركة التغيري الكردستانية، أمس األحد،عن 
تحديد ثالثة رشوط »رئيسية ومهمة« لإلجتماع مع 
اإلتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني والتباح�ث حول األزم�ة األخرية بني 

بغداد وأربيل.
وقال املتحدث الرسمي باسم الحركة عدنان عثمان 
إن »حرك�ة التغيري ل�ن تعقد اجتماع�اً مع اإلتحاد 
الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني ما 
لم يتم تشكيل ثالث لجان خاصة من أجل مناقشة 

أزمة رواتب موظفي كردستان مع بغداد«، مضيفاً 
أن »اللجنة األوىل تكون خاصة بالواردات واإلقتصاد 
والعالقات مع بغ�داد، والثانية خاصة بالالمركزية 
اإلداري�ة وتوزيع الصالحيات، وام�ا الثالثة لتنظيم 

الشؤون الحكومية واعادة برمجة الحكومة«.
وأك�د عثم�ان، أن »نج�اح اإلجتماع ب�ني األطراف 
الثالث�ة مقرتن بتش�كيل اللجان الث�الث«، موضحاً 
انها »تنعكس ايجاباً عى األوضاع العامة يف اإلقليم 
السيما السياس�ية واإلقتصادية واإلدارية وتساهم 

يف تقوية العالقات مع الحكومة اإلتحادية«.
وكان مجل�س الن�واب صوت، فج�ر الخميس )١٢ 

ترشي�ن الثان�ي ٢٠٢٠( ع�ى قان�ون االق�رتاض، 
لتموي�ل العجز امل�ايل، دون تصويت الن�واب الكرد، 
حيث اصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مس�عود البارزاني، بياناً شديد اللهجة حول قانون 
االقرتاض، معتراً أن الكرد »ُطعنوا مجدداً بظهرهم 

من شيعة وسنة الرملان«.
وكانت الرئاس������ات الثالث يف إقليم كردس�تان 
عق�دت، األحد )١5 ترشين الثاني ٢٠٢٠(، اجتماعاً 
طارئ�اً برئاس�ة رئي�س اإلقل������ي�م نيجريفان 
بارزان�ي وبحض�ور نائ�ب رئي�س الحكوم�ة قباد 
طالبان�ي ورئيس�ة الرملان ري��������واس فائق، 

لبح�ث األزم�ة م�ع بغ�داد ح�ول روات�ب موظفي 
كردستان بعد تصويت الرملان العراقي عى قانون 

االقرتاض.
يذك�ر أن بغ������داد تدفع ال�����رواتب ملوظفي 
إقليم كردستان وفقاً للدست����ور، وضمن حصة 
مح�دد يف املوازن�ات املالي������ة االتحادي�ة، لكن 
رشيط�����ة أن يس�لّم اإلقلي�م ٢5٠ أل�ف برمي�ل 
وورادت أخرى إىل الحكوم�ة االتح�����ادية، فيما 
يتهم الط����رفني، بي�����ن حني وآخر بعضهما 
البع�ض بع����دم االلتزام بالدس�تور واالتفاقيات 

التي تحدد واجبات كل منهما تجاه اآلخر.

احلكومة ستعتمد »اسرتاتيجية جديدة« يف اإلنفاق.. واملالية الربملانية تؤجل احلديث عن »ختفيض الرواتب«

موازنة 2021: تقشفية و »بال تعيينات«
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التغيري حتدد ثالثة رشوط للتباحث مع احلزبني احلاكمني حول »األزمة« مع بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  عق�د 
مصطف�ى الكاظم�ي، أمس األحد، 
اجتماع�اً م�ع اللجنة العلي�ا لبناء 

املدارس يف العراق.
وج�اء يف البي�ان الحكوم�ي، تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه انه« 
ج�رى خ�الل االجتم�اع مناقش�ة 
الخطوات التنفيذية إلطالق مرشوع 
بناء سبعة آالف مبنى مدريس جديد 
يف عموم البالد، ويتضمن يف مرحلته 
األوىل بن�اء أل�ف مدرس�ة جدي�دة، 
وذل�ك ضمن مذك�رات التفاهم مع 

جمهورية الصني الشعبية«.
س�يكفل  امل�رشوع  ان«  واض�اف 

يف  االزدواج  مش�اكل  معالج�ة 
استعمال األبنية املدرسية، ومشاكل 
امل�دارس غ�ري الصالح�ة أبنيتها«، 
مش�ريا اىل«  االتفاق عى أن ُيسمى 

املرشوع »املدارس النموذجية«.
وش�دد الكاظمي خ�الل االجتماع، 
ع�ى أن« تك�ون تصامي�م املدارس 
ووفق�اً  الحدي�ث،  الط�راز  ضم�ن 
والعملي�ة  الفعلي�ة  لإلحتياج�ات 

للبيئة العراقية«.
 كما وّج�ه« بمعالج�ة التلكؤات يف 
تنفي�ذ مش�اريع امل�دارس الجاري 
تنفيذها حالي�اً، وأن يجري تجاوز 
العقبات والروت�ني، خدمة للطلبة، 
ع�ن  الضغ�ط  رف�ع  يف  وتعجي�اًل 

العملية الرتبوية«.

رئيس الوزراء عن تصاميم
 »املدارس النموذجية«: جيب أن تكون »عرصية« 

وضمن الطراز احلديث

        بغداد / المستقبل العراقي

وق�ع الع�راق، أمس األح�د، اتفاقي�ة مع بن�ك التنمية 
االملاني، تتضمن اعمار املناطق املحررة.

وذك�رت وزارة املالي�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، إن »الوزير عيل عالوي وقع يف مبنى الوزارة 
اتفاقية اعمار املناط�ق املحررة مع بنك التنمية االملاني 
بحضور رئي�س صندوق اعادة اعم�ار املناطق املحررة 

محمد العاني والسفري االملاني يف بغداد«.
واضاف البيان، ان »االتفاقية املوقعة تضمنت منحتني، 
االوىل لبناء مستش�فيات رسيعة االنش�اء لدعم النظام 

الصح�ي يف الع�راق  ملواجه�ة جائحة كورون�ا والثانية 
لدعم نش�اط صندوق اعادة االعم�ار املناطق املحررة يف 

إعادة النازحني إىل ديارهم«.
وأشار البيان اىل أن »صالحية توقيع االتفاقية مع البنك 
االملاني ج�اءت وفق التخويل بقرار مجلس الوزراء رقم 

١73 لسنة ٢٠٢٠«.
وتاب�ع، »يف ختام مراس�يم التوقيع اش�اد وزي�ر املالية 
بعمق العالقة ومس�توى التعاون بني الع�راق واملانيا«، 
مقدم�اً »ش�كره وتقدي�ره للحكوم�ة االملاني�ة وبن�ك 
التنمي�ة االملاني ع�ى مس�اهمتهما يف دعم ومس�اندة 

الشعب العراقي«.

ويف ١4 أيلول املايض أعلن وزير الخارجية االملاني، هايكو 
م�اس، تقدي�����م ب�الده ملي�اري يورو مس�اعدات 
للع�راق، مؤك�داً أن أملانيا س�تواصل دعمها العس�كري 
للعراق لتعزيز استقراره، وهو ما أكده السفري االملاني 

يف العراق اويل ديهل، مطلع ترشين الثاني الحايل.
يذكر أن بن�ك التنمي�����ة االملاني، هو بنك مملوك من 
قب�ل الحكومة األملاني�ة ومق�ره يف فران�����كفورت، 
وتأس�س يف ع�ام ١948 بع�د الح�رب ال������عاملي�ة 
الثاني�ة، وه�������و أكر بن�ك إنم����ائ�ي وطني يف 
ال�����عال�م، وبحس�ب إجم����ايل األص�ول ث���الث 

أكر بنك يف أملانيا.

        بغداد / المستقبل العراقي

مقت�دى  الص�دري  التي�ار  زعي�م  ره�ن 
الص�در، أمس االحد، دعم�ه للتيار بخوض 
االنتخاب�ات، بإمكانية وصول رئيس وزراء 
’صدري’.  وقال الصدر يف تدوينة عى موقع 

توي�رت »إن بق�ي وبقيت الحياة.. س�أتابع 
األح�داث عن كث�ب وبدقة ف�إن وجدت أن 
االنتخابات ستس�فر عن أغلبية )صدرية( 
س�يحصلون  وأنه�م  الن�واب  مجل�س  يف 
ع�ى رئاس�ة ال�وزراء وبالت�ايل س�أتمكن 
بمعونتهم«.  وأضاف، »كما تعاهدنا سوية 

من إكم�ال م�رشوع اإلصالح م�ن الداخل 
سأقرر خوضكم لالنتخابات، فالسبب الذي 
أدى اىل قس�مي بعدم الخوض باالنتخابات 
س�يزول وأك�ون يف ح�ل م�ن قس�مي وما 
ذل�ك إال لنخل�ص الع�راق من )الفس�اد( و 

)التبعية( و )االنحراف(«.  

ودع�ا قائ�اًل: »في�ا أيه�ا األحب�ة إن الدين 
واملذه�ب والوط�ن يف خط�ر.. وكلك�م راع 

وكلكم مسؤول عن رعيته«.  
وختم الصدر تدوينته بثالث وسوم »#عراق 
#ع�راق_الصدرين،  االنبياء_واألول���ي�اء، 

#عراق_املرجعية«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمني، أم�س االحد، 
العثور عى ١٠ أوكار لداعش بعملية أمنية يف 

جزيرة أم جريش بسامراء.

وقالت الخلية يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
إنها »نفذت عملية تطهري وتفتيش جريرة أم 
جريش وسط نهر دجلة«، مبينة أن »القوات 
األمني�ة عثرت ع�ى ع�رشة أوكار لعصابات 
داعش اإلرهابية داخل الجزيرة وتم تدمريها 

بالكامل«.
وأض�اف، أن »العملية ش�اركت فيها القوات 
الخاصة والرشطة االتحادية وقوة من رسايا 
السالم حشد ش�عبي والهندس�ة العسكرية 

للجيش وبإسناد طريان الجيش«.

وي�وم الث������الث�اء امل�ايض )١7 ترشي�ن 
الثان�ي ٢٠٢٠(، نص����بت الق�وات األمنية 
جس�وراً القتحام جزيرة »أم جريش« لتأمني 
عب�ور الجه�د الهن�����ديس وتطهريها من 

بقايا داعش.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الداخلي�ة ان وكالته�ا 
وفكك�ت  أخرتق�ت  لالس�تخبارات 
ش�بكة تزوير يف هيئة التقاعد العامة 
بع�د جرائ�م تحاي�ل وتزوي�ر كلف�ت 
الدول�ة اكث�ر من ثالثون ملي�ار دينار 
ش�هريا تدفع كروات�ب تقاعدية لغري 
مس�تحقيها.  وذك�ر بي�ان لل�وزارة 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
»بمتابع�ة ش�خصية وأرشاف مبارش 
عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر  قب�ل  م�ن 
الغانمي تمكنت وكالة االس�تخبارات 
وزارة  يف  االتحادي�ة  والتحقيق�ات 
ومتابع�ات  وبموافق�ات  الداخلي�ة 
قضائي�ة من اخرتاق وتفكيك ش�بكة 
تزوي�ر يف هيئة التقاعد مؤلفة من ٢9 
متهماً }موظفني ومعقبني{ يف الهيئة 
العام�ة للتقاع�د يقوم�ون بعمليات 
تزوير وتحايل ع�ى القانون تتلخص 
بإصدار هوي�ات تقاعدية للمواطنون 
ومنحه�م روات�ب تص�ل إىل }8 ماليني 
دين�ار{ وفروقات مالي�ة كبرية تصل 
يف حده�ا املتوس�ط إىل }٢6٠ ملي�ون 
قانون�ي«.  اس�تحقاق  دون  دين�ار{ 
وأضاف انه »وعى إثر ذلك تم تش�كيل 
فري�ق عم�ل يف وكال�ة االس�تخبارات 
الذي تمكن من اخرتاق شبكة التزوير 
وتوثي�ق عملياتها اإلجرامية بالصوت 
تدير  الت�ي  والص�ورة والش�خصيات 
هذه العمليات«. ولف�ت البيان اىل انه 
»س�يتم إحالة الش�بكة اإلجرامية إىل 

القضاء لينالوا جزائهم العادل«.

العراق يوقع اتفاقيات مع بنك التنمية األملاين ختص اعامر املناطق املحررة 
وجائحة »كورونا«

برشط.. الصدر يقرر خوض االنتخابات و«الظفر« برئاسة الوزراء 

اإلعالم األمني تعلن العثور عىل )10( أوكار لـ »داعش« 
بعملية أمنية يف سامراء

االستخبـارات تفكـك شبكـة 
تزوير يف هيئة التقاعد 

ترسق 30 مليار دينار شهريًا

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت الهيئ�ة العامة للرضائ�ب، أمس األحد، ق�راراً لوزارة املالية بش�أن 
االعفاءات واالستثناءات الجمركية والرضيبية املمنوحة للدول واملؤسسات 
الحكومية. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة، فانها »قررت الغاء 
جمي�ع االعفاءات واالس�تثناءات الجمركي�ة والرضيبي�ة املمنوحة للدول 
واملؤسسات الحكومية بناًء عى موافقة وزير املالية )عيل عالوي(«. وكان 
مجلس النواب صوت، فجر الخميس )١٢ ترشين الثاني ٢٠٢٠( عى قانون 
االقرتاض لتم������ويل العج�ز املايل تضمن فقرة إلغاء جميع اإلعفاءات 
واالس�تثناءات الكمركي�ة والرضي����بي�ة املمنوحة للدول واملؤسس�ات 

الحكومية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اق�رتح رئي�س تحالف عراقي�ون عمار الحكي�م، أمس األحد، ح�اًل لألزمة 
العراق، فيما بني أنه يكمن بتحالف انتخابي عابر للمكونات بني السياسيني 

والقوى املنبثقة من ثورة ترشين.
وذكر الحكي�م يف مقال أن »لهذه االنتخابات مجموعة من االس�ترشافات 
ته�ا، ففيه�ا أف�وٌل لقوى سياس�ية، وصع�وٌد ألُخرى،  الت�ي نعتق�ُد بصحَّ
وتكريٌس ملكانة قوى سياس�ية فاعلة يف املش�هد، ولكن أيَّاً كان شكُل هذه 
االنتخابات ومخرجاتها، فإنَّ عليها أن تجَد إجابة وافية لالس�تفهام الذي 
مفاده: »ماذا لو ذهبنا إىل االنتخابات املبكرة، وانتهت املمارسة االنتخابية 
�َن من إزالة االحتقاِن، واس�تعادة ثق�ة املواطن بنظامه  م�ن دون أن تتمكَّ
الس�يايس الديمقراط�ي«. ورأى، أن »الحلَّ الذي ن�راه لألزمة العراقية هو 
ذات�ه الحل ال�ذي طرحناه يف ف�رتاٍت س�ابقة، وواجَه اعرتاض�اً من الكتل 
السياس�ية بس�بب املزاج الس�يايس الذي كان يس�ود يف وقتها، فقد كانت 
الكتُل السياس�ية تخىش املجازف�ة، وتحدوها رغبة دائم�ة بالتفكري داخَل 
الصن�دوق ال خارَجه«. وبني، أنه »تأسيس�ًا عى تلك التعث�رات، فإننا نرى 
الحلَّ يكمُن يف تش�كيل تحال�فٍ انتخابي عابٍر للمكون�ات، ممثٍل للجميع، 
وطن�ي التوجه واإلرادة، قادٍر عى ردم الهوة ب�ني الجمهور العام واملنتظم 
الس�يايس وبوس�عِه تش�كيُل نواة العمل املت�وازن بالنظام الس�يايس عى 
أس�اِس فك�رة امل�واالة واملعارضة، ع�َر قوى تتف�ُق قب�ل االنتخابات عى 
وجهته�ا يف إدارة الدول�ة، وهو س�ياٌق مختلٌف تماماً ع�ن التحالفات التي 
تتش�كل بعد االنتخابات، والتي يكون فيها العامُل املشرتُك بني الجميع هو 

كيفية تقاسم السلطة وفَق لغة االستحقاق االنتخابي«.

العراق يلغي االعفاءات واالستثناءات
 اجلمركية والرضيبية 

احلكيم يقرتح حاًل لـ »أزمة العراق« يتضمن 
حتالفًا انتخابيًا بني السياسيني والترشينيني

        بغداد / المستقبل العراقي

القض�اء  مجل�س  رئي�س  بح�ث 
األعى القايض فائ�ق زيدان ووزير 
الداخلي�ة عثم�ان الغانم�ي، أمس 
األحد، التعاون املشرتك يف مكافحة 
مجل�س  إع�الم  وق�ال  الجريم�ة. 
تلق�ت  بي�ان  يف  األع�ى  القض�اء 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 

إن »رئي�س مجل�س القضاء األعى 
الق�ايض فائ�ق زيدان اس�تقبل، يف 
مكتبه اليوم األح�د، وزير الداخلية 
عثم�ان الغانمي وع�دداً من املدراء 

والضباط يف وزارة الداخلية«.
»الجانب�ني  أن  البي�ان،  وأض�اف 
بحثا التعاون املش�رتك بني القضاء 
مكافح�ة  يف  الداخلي�ة  ووزارة 

الجريمة بمختلف صورها«.

القايض زيدان والغانمي يبحثان التعاون 
املشرتك يف مكافحة اجلريمة

اعلن الحش�د الش�عبي، أمس االحد، 
القب�ض ع�ى إح�دى خالي�ا داعش 
النائم�ة يف األنب�ار. وذكر الحش�د يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه ان »ق�وات اللواء ٢7 بالحش�د 
الش�عبي تمكن�ت م�ن القبض عى 

إحدى خاليا داعش االرهابية النأيمة 
يف ناحية الجنابي�ني بقضاء الكرمة 
ضم�ن محافظ�ة االنبار«.وأض�اف 
البيان أن »هذه املجموعة االرهابية 
هي الت�ي نفذت عملي�ة اغتيال احد 

منتسبي مديرية مرور االنبار«.

احلشد الشعبي يعلن اإلطاحة بإحدى خاليا 
»داعش« النائمة يف األنبار
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    بغداد /  عامر عبدالعزيز 

اك�دت وزارة التج�ارة الي�وم ان الرشكة العام�ة لتجارة 
الحب�وب وم�ع تصاع�د موجة االمط�ار التي تش�هدها 
محافظ�ات الب�الد كاف�ة وجه�ت مالكاته�ا العاملة يف 
الفروع و املواقع لتش�كيل فرق ميدانية ملتابعة س�المة 

الخزين .
 اكد ذل�ك املهندس عبدالرحمن عج�ي طوفان مدير عام 

الرشكة . 
وقال وجهنا مدراء الف�روع واملواقع بالتواجد امليداني يف 
مواق�ع الخزن ملتابعة الخزن وتامني س�المته و التحقق 
من انسيابة ترصيف مياة االمطار وعدم تواجد اي تجمع 

للمياة و التاكد من س�المة عمل الغطاسات و مطاورات 
ترصيف املياة . 

واضاف شكلنا  غرفة  عمل يف االدارة التنفيذية للمتابعة 
والتواص�ل م�ع املواقع كاف�ة بغية اخذ التداب�ر الالزمة 

للمحافظة 
عىل سالمة الخزين والتاكد من التغطبة . 

» طوفان » كش�ف اىل م�دراء الفروع و لب�وا نداء االدارة 
و تواج�دوا يف املواق�ع ليال من خ�الل تواجدهم يف مواقع 
الخزن و برفقة مسوويل وحدات الفنية و الدفاع املدني . 
واختت�م مدي�ر عام الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب ان 
الجهود االس�تثنائية التي تبذل من قبل مالكاتنا العاملة 
من خ�الل اخ�ذ الحيطة والح�ذر بعملهم خ�الل اوقات 

تجهيز املطاحن للوجبة التاسعة التي تتواصل يف املواقع 
كافة .

من جانب اخر كش�ف مدير عام تج�ارة الحبوب مبارش  
مجم�ع حبوب الري�اض التابع لف�رع الرشكة يف كركوك 
بمناقل�ة الحنطة املحلية ملواق�ع الرشكة يف بغداد لتعزيز 
كمي�ات الحنط�ة يف س�ايلوات خ�ان بني س�عد و خان 

ضاري و الدورة .
وب�ني اىل ان مجم�ع حبوب تازة واص�ل تجهيز املطاحن 

بالحصة التاسعة من الحنطة املقررة . 
واختتم طوفان اىل استمرار  مواقع الرشكة يف املحافظات 
الش�لبية استالم الشلب من الفالحني وبلغ ماتم استالمه 

الثالث عرش الف طن شلب بانواعه .

جتارة احلبوب تستنفر مالكاهتا ملتابعة  وتغطية اخلزين
للمحافظة على سالمة خزين احلنطة..

    بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت وزارة النقل / الهي�أة العامة لالنواء 
الجوي�ة والرص�د الزل�زايل التقري�ر الخ�اص 
باالمطار الساقطة عىل العاصمة بغداد للفرتة 
م�ن الس�اعة التاس�عة صباحا  اىل الس�اعة  
الثانية ظهرا لهذا الي�وم املوافق 21/ ترشين 
الثان�ي /2020  حي�ث بلغت كمي�ة األمطار 

الساقطة 72.8 ملم. 
وب�ني التقري�ر ان كمي�ة األمطار الس�اقطة 

تقاس كل 12 س�اعة وهو نظام عاملي متفق 
علي�ه يف املنظم�ة العاملي�ة لألرص�اد الجوية 
وسنوافيكم بكميات األمطار الساقطة خالل 
ال12 ساعة املاضية اي من الساعة التاسعة 
صباح�ا اىل الس�اعة التاس�عة مس�اء لكافة 
املحافظ�ات الت�ي ش�هدت تس�اقط لالمطار 
عليها يف تمام الس�اعة التاسعة والنصف من 

هذا اليوم . 
وب�ني مدي�ر قس�م التنب�ؤ الجوي بن�اء عىل 
توجيه�ات مدير ع�ام الهيئة العام�ة االنواء 

ع�ي  املهن�دس  الزل�زايل  والرص�د  الجوي�ة 
صاح�ب البهاديل ت�م إص�دار التقري�ر األويل 
الخاص�ة بالعاصم�ة بغداد وم�ن املتوقع أن 
تتوق�ف األمطار عىل بغداد مس�اء اليوم واما 
بخصوص  األقس�ام الرشقية م�ن البالد من 
املتوق�ع أن تتوق�ف ع�ن األمطار يف س�اعات 

متأخرة من الليل .
واضاف  :أن غزارة األمطار ترتكز يف الساعات 
القادم�ة يف رشق بغ�داد تحدي�دا يف زرباطية 

وكبار العزيزية ودياىل والحي وخانقني.

باألرقام.. النقل تصدر التقرير اخلاص باالمطار الساقطة عىل بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

مجل�س  لرئي�س  األول  النائ�ب  طال�ب 
التعلي�م  وزارة  الكعب�ي،  حس�ن  الن�واب 
الع�ايل والبح�ث العلم�ي بإع�ادة النظ�ر 
بكاف�ة الرس�وم الدراس�ية املفروضة عىل 
طلب�ة التعليم املوازي واملس�ائي لتخفيف 
العبء ع�ن كاهل العوائل والعمل بش�كل 
جماع�ي لتجاوز األزم�ة االقتصادية التي 
يم�ر به�ا البلد.وق�ال الكعب�ي يف بي�ان، 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان« 
هن�اك مطال�ب كث�رة تلقيناها م�ن قبل 
الطلبة وذويهم يلتمس�ون تخفيض أجور 
الدراسات املس�ائية والتعليم املوازي وذلك 

بس�بب الظ�روف الت�ي يمر به�ا البلد من 
أزم�ة اقتصادي�ة وصحية وهن�ا من املهم 
ان تعم�ل وزارة التعليم ع�ىل إعادة النظر 
بهذه الرس�وم التي تشكل عبء ثقيل عىل 
بعض العوائل«.واضاف ان« العام الدرايس 
امل�ايض اعتمد نظام التعليم عن بعد، وهنا 
من غر املنطقي اس�تحصال ذات الرسوم 
وان جرى تخفيضها بنس�ب معينة لكنها 
بقت عالية وذات الظروف مس�تمرة حتى 
وقتن�ا الراهن ولكي نتج�اوز هذه املحنة 
عىل الجميع التكات�ف لذات الهدف ، وذات 
االم�ر ينطب�ق ع�ىل الجامع�ات األهلي�ة ، 
وعلين�ا ان نعم�ل جميعا ملصلح�ة أبنائنا 

الطلبة واملسرة العلمية لبلدنا«.

الكعبي يطالب وزارة التعليم بإعادة النظر باألجور 
الدراسية للتعليم املوازي واملسائي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة االتصاالت، أمس األحد، عن اتخاذ قرارات 
عدة لتحس�ني خدمة اإلنرتنت يف البالد، مؤكدة االنتهاء 
من تقديم أكثر من 30 عرضاً لوزارات الدولة وهيئاتها، 
فيما أش�ارت إىل أنها وصل�ت ملرحلة 95 باملئة يف مجال 
رب�ط البنى التحتية.وقال رئي�س مجلس إدارة الرشكة 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية، التابعة للوزارة، أسامة 
الهمايش، ان ”الوزارة اتخذت قرارات مهمة بخصوص 
تحس�ني خدمة اإلنرتنت، منها زيادة الس�عات الداخلة 
للعراق، نتيجة تخفيض األس�عار مقابل زيادة األسعار 
لل�رشكات امل�زودة للخدمة”.وأض�اف، أن “م�ن ب�ني 
اإلج�راءات اتخ�اذ خطوات عملية منه�ا إطالق ftth ل� 
zone 16 يف العراق ل�14 محافظة، فضالً عن منطقتي 
الكرخ والرصافة يف محافظة بغداد”، مشراً إىل أن “ذلك 
أُعلن عرب مناقصة عامة وس�وف يكون هناك تحس�ني 
لخدمة اإلنرتنت عىل وفق معاير ورشوط تضمن وصول 
الخدمة لجميع املواطنني”.وأك�د الهمايش أن “الوزارة 
عملت من�ذ تكليفها ع�ىل الرتويج والتحض�ر لربامج 
األتمت�ة”، الفتاً إىل أن “خط�ة الوزارة بخصوص املوارد 
البرشية كانت ش�املة، وقدمت عروضاً فنية وتجارية 
عدة”.وأشار إىل أن “وزارة االتصاالت انتهت من تقديم 
أكثر من 30 عرضاً لوزارات الدولة وهيئاتها، وتوصلت 
ملراح�ل متقدمة مع بع�ض ال�وزارات بتقديم عروض 
فنية وتجارية”، مضيفاً أنها “حالياً بصدد التعاقد مع 
وزارتني أو ثالث وزارات، بينها وزارة الكهرباء وستكون 
هناك خطوات ملموسة يف هذا املجال”.وتابع الهمايش، 
أن “وزارة االتصاالت وصلت ملرحلة 95% يف مجال ربط 
البن�ى التحتية ، فيم�ا وصلت يف مج�ال الربمجيات اىل 

تقديم العروض والتعاقدات الرسمية”.

االتصاالت تعلن اختاذ 
»قرارات مهمة« لتحسني 

خدمة اإلنرتنت

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحث��ت الرشكة العامة لكربيت املرشاق إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن التعاون 
املش�رتك مع عدد من مؤسس�ات الدولة يف محافظة البرصة.وأج�رى مدير عام الرشكة 
الدكتور عب�د املنع�م نائ�ف الجب�وري زيارة اىل الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية 
والتق�ى مديرها العام املهندس عقي�ل عب�د الزه�رة والكادر املتقدم فيها ملناقش�ة عدد 
من املواضيع املشرتكة واالتفاق عىل تسديد القرض املمنوح للبرتوكيمياويات من رشكة 
كربي�ت امل�رشاق والبالغ )6( ملي�ار دينار خالل الع�ام الق�ادم.وزار الجب�وري الرشكة 
العام�ة ملوانئ العراق والتقى بمعاون املدير العام للش�ؤون الفنية الكابتن س�ع�ود عبد 
الس�الم والكادر املتقدم يف الرشكة للتباحث حول عدد من امللفات واالتفاق عىل تش�كيل 
فريق مش�رتك لغرض تخصي�ص أرصفة ملادة الكربيت يف مين�اء أم قرص الجنوبي أو يف 
ميناء الفاو الكبر بدالً عن أرصفة الرشكة السابقة للتهيئة لتصدير الكربيت اىل األسواق 
العاملية عند اس�تئناف عمليات اإلنتاج يف الرشكة العامة لكربيت املرشاق وكذلك االتفاق 
عىل االلتزام بتس�ديد املبلغ املرتتب بذمة الرشكة العامة ملوانئ العراق والبالغ )4( مليار 
دينار كتعويض نتيجة إزالة املشيدات التابعة لرشكة كربيت املرشاق عىل أرصفة املين�اء.
ال�ى ذلك اطلع مدير عام الرشكة العامة لكربيت املرشاق عىل السكراب التابع للرشكة يف 

ميناء ام قرص واالتفاق عىل رضورة املحافظة عليه لحني اتخاذ قرار مناسب بشأن�ه.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن الناط�ق باس�م وزارة العم�ل أحرار 
الزلزيل، أمس األحد، أن الوزارة ستعمل عىل 
إطالق للمستفيدين كل وجبة تشمل تقريبا 
5 آالف متقدم.وق�ال الزلزيل، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »الوزارة 
ستعمل عىل إطالق وجبات للمستفيدين كل 
وجبة تشمل تقريبا 5 آالف متقدم يقومون 
بعده�ا برتويج معامالته�م«. وأضاف، أن 
»ال�وزارة س�تغطي معظ�م املتقدمني عىل 
القروض، حيث إن بعض املتقدمني ممكن 
ان ينس�حبوا  بس�بب عدم وجود كفيل او 
بس�بب توفر فرصة عمل لهم يف القطاعني 

الع�ام والخاص او بس�بب الس�فر خارج 
البلد يف فرتة انتظار الوجبات«.وأشار إىل أن 
»أعداد املتقدم�ني للحصول عىل قرض بعد 
إطالق وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 
ع�ىل  للحص�ول  االلكرتوني�ة  االس�تمارة 
قروض للمش�اريع الصغ�رة املدرة للدخل 
بلغت  220 ال�ف متقدم«.وتابع »بأمر من 
الوزي�ر من أج�ل االرساع، إلط�الق وجبات 
القروض الجديد وانجاز املعامالت املروجة 
وتنظي�م أرش�يف معام�الت املقرتض�ني، 
ب�ارشت ك�وادر وزارة العم�ل والش�ؤون 
االجتماعية يف االقسام املختصة بالحضور 
ليوم�ي الجمعة والس�بت من كل اس�بوع 

لغرض اإلرساع يف فرز أسماء املتقدمني«.

كربيـت املشـراق تبحـث مـع رشكـات يف البرصة آليـات 
التعـاون وُسبـل حسم املتعلقـات املاليـة

العمل تعتزم إطالق وجبات للمستفيدين 
كل واحدة تشمل »5« آالف متقدم

املنافذ تعلـن رفـع »الكـرفانـات 
املتجاوزة« يف ميناء خور الزبري

رشطة أربيل حتبط رصف ماليني 
الدنانري املزيفة يف كربالء

    بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت هيأة املناف�ذ الحدودية منفذ ميناء خور الزب�ر يف محافظة البرصة 
وتنفي�ذا لتوجيه�ات األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء، تم رف�ع الكرفانات 
املتج�اوزة  وغر املرخصة املتواجدة داخل الحرم الكمركي للميناء بالتعاون 
والتنس�يق املش�رتك مع إدارة امليناء وقيادة القوة البحرية واملركز الكمركي 

وبحضور ممثي األجهزة األمنية وبدعم القوة الساندة. 
يأت�ي هذا اإلجراء لتنظي�م العمل يف املنافذ الحدودية وفرض س�لطة الدولة 
وحماي�ة الح�رم الكمرك�ي وخلق بيئ�ة آمنة لعم�ل الدوائ�ر العاملة ومنع 
األش�خاص غر املخولني من الدخول بدون ما يثبت ممارس�ة عملهم وفق 

القوانني والتعليمات.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 
أربي�ل، أمس األح�د، ضبط أكثر من 
10 مالي�ني دين�ار مزيف�ة بح�وزة 

ثالثة أشخاص.
وقال�ت الرشطة يف بيان، ان »قس�م 
مكافح�ة الجريمة مكتب ش�قالوة 
ألق�ى القب�ض عىل ثالثة أش�خاص 
بأس�ماء  العربي�ة  القومي�ة  م�ن 
}م.ع.ح{  و  }ج.ح.ج{ و }ف.ح.ب{ 
وضبط بحوزته�م 10 ماليني، و39 

الف دينار مزيفة«.
وأضافان »املتهمني الثالثة من سكنة 
محافظ�ة كرب�الء، واعرتف�وا خالل 
التحقيق�ات بانه�م اش�رتوا العملة 
املزيف�ة من محافظة الس�ليمانية، 
وكانوا يرومون ترصيفها يف إسواق 

كربالء املحلية«.
وتاب�ع البي�ان، ان »الرشطة فتحت 
ملف�اً تحقيقي�اً لهم، وت�م إيداعهم 
ووف�ق  قضائ�ي  بأم�ر  بالحب�س 
امل�ادة 281 م�ن قان�ون العقوبات 

العراقي«.

دياىل: زيادة خزين بحرية محرين بعد مرور 24 ساعة عىل تدفق السيول
    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مس�ؤول حكومي يف دياىل، أمس االحد، زي�ادة الخزين املائي يف 
بح�رة حمرين بعد مرور 24 س�اعة عىل تدفق الس�يول.وقال مدير 
ناحية الس�عدية )60كم ش�مال رشق بعقوبة( احم�د الزركويش ان 
“تدف�ق الس�يول صوب بح�رة حمرين رشق�ي الس�عدية من خالل 
الودي�ان ونهر دياىل اس�همت يف تحقي�ق زيادة ملحوظ�ة يف خزينها 
خالل الس�اعات 24 املاضية بما يزيد االمال يف ادامة املوسم الصيفي 

القادم دون اي اشكاالت”.واضاف، ان “السيول هي االوىل من نوعها 
خ�الل املوس�م الحايل وس�ط توقع�ات بان تش�هد االس�ابيع املقبلة 
موجات امطار غزيرة اخرى وبالتايل تدفق املزيد من السيول”، مؤكدا 
بان “الخزين الفعي للبحرة يبلغ ملياري و400 مليون م/3 ويمكن 
ان تصل اىل اكرب من هذه املناس�يب ما يس�توعب اي موجات سيول 
قادمة س�واء من الوديات او نهر دياىل”.وتعد بحرة حمرين الخزين 
االس�رتاتيجي االك�رب يف دياىل وهي تؤم�ن املياه الكثر م�ن 70% من 

مناطق املحافظة سواء لالغراض الزراعية او محطات االسالة”.

حمافظ البرصة يوجه بإعالن مناقصتني ملرشوعي 
مستشفى يف شط العرب وجتهيز الرشطة بالعجالت

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وج�ه محافظ البرصة املهندس اس�عد عبد االم�ر العيداني، 
أمس األحد، قس�م العقود الحكومية ش�عبة إعالن املش�اريع 
بإع�الن مناقصة عام�ة وإعالن اول ملناقص�ة األمن والعدالة 
الخ�اص بمرشوع تجهي�ز مراكز الرشط�ة بالعجالت ضمن 

تخصيصات تنمية األقاليم لعام 2019  .
وق�ال العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن مكتب�ه األعالمي 
الخاص وتلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه وجه قسم 
العقود الحكومية ش�عبة إعالن املش�اريع يف ديوان املحافظة 
بإع�الن أول ملناقص�ة )12( ام�ن وعدال�ة الخاصة بمرشوع 
تجهي�ز مراكز الرشط�ة يف محافظة الب�رصة ب)54( عجلة 

والتي ستكون مهمة لتعزيز الوضع االمني يف املحافظة.
ووجه محافظ البرصة املهندس اس�عد عبد االمر العيداني يف 
الوقت نفس�ه قس�م العقود الحكومية شعبة اعالن املشاريع 

باع�الن مناقصة )3( صحة الخاصة بم�رشوع االعمال الغر منجزة 
ملرشوع انش�اء مستش�فى )100( رسير يف قضاء شط العرب والتي 

تعترب ضمن تخصيصات البرتو دوالر لعام 2019.

امني بغداد يعلن انحسار االمطار 
من شوارع العاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن امني بغداد عالء معن، أمس األحد، عن انحس�ار االمطار من ش�وارع 
العاصمة منذ ساعات الليل االوىل، مبينا ان الحركة طبيعية جدا.

وق�ال معن يف ترصي�ح صحفي ان »مي�اه االمطار انحرست من ش�وارع 
مدينة بغداد منذ ساعات الليل االوىل«، مبينا ان »الحركة طبيعية جدا«.

واضاف »ال يوجد حاليا اية مظاهر لغرق مدينة بغداد وتم التعامل برسعة 
تام�ة باس�تنفار كاف�ة الجهود البلدية بأس�ناد الحش�د الش�عبي وقيادة 

عمليات بغداد وكافة الوزارات االخرى« .
واكد معن ان »غرفة العمليات بأرشايف كانت يف مدينة الصدر وتمت السيطرة 
عىل غرق س�احة 55 وش�ارع القدس يف بلدية الصدر الثانية خالل ساعات 
قليل�ة وتم تصف�ر كافة املياه »، مقدما الش�كر ل�«جهود جميع الجهات 
الساندة وكذلك النائب االول لرئيس الربملان والنواب الذين تواجدوا موقعيا 
معي يف مدينة الصدر«.وتابع ان »التواصل كان مستمرا مع لجنة الخدمات 
النيابية يوم امس وابدى النائب وليد الس�هالني رئيس لجنة الخدمات دعم 

اللجنة الكامل لجهود امانة بغداد يف السيطرة عىل االمطار«.

يذكر ان اغلب شوارع بغداد الرئيسة تعرضت امس السبت، اىل الغرق بسبب 
هط�ول امطار غزيرة، حيث قدرت كمية االمطار التي س�قطت بالعاصمة 

78.6 بحسب هيئة االنواء الجوية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية املرور العامة، أمس األحد، عن اصدار قرار بش�أن 
املراجعني لتجديد وفقدان السنويات واجازات السوق.

وق�ال مدير العالق�ات يف املديري�ة العميد حيدر كري�م انه »تقرر 
عدم ش�مول املراجعني إلكمال معامالت )تجديد السنوية، فقدان 
الس�نوية، تجديد اجازة الس�وق، فقدان اجازة السوق(، بالحجز 

االلكرتوني«.
واضاف ان »ذلك جاء بهدف تسهيل انجاز معامالت املواطنني«.

يذكر ان مديرية املرور العامة اصدرت االربعاء )18 ترشين الثاني 
2020(، توجيها بعدم محاس�بة املركبات الت�ي ال تحمل لوحات 

لكن فيها ملصق وسنوية.

املرور تصدر قرارًا جديدًا بشأن املراجعني 
لتجديد وفقدان السنويات واجازات السوق

    بغداد / المستقبل العراقي

نفى مرصف الرافدين ،األنب�اء التي تحدثت عن امتناعه ورفضه 
اطالق السلف للموظفني«.

وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان ، تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ، ان »بعض وس�ائل االع�الم تحدثت عن 
رفض املرصف اطالق الس�لف ملوظفي الدولة،مش�را اىل ان »ذلك 
غر صحيح اطالقا وان املرصف يقوم بعمليات تطبيقية ورقابية 
واجراء تدقيق مايل يف حساباته وبعد االنتهاء من تلك االمور سيتم 

اطالق السلف فورا وبدون اي تاخر« .
 واوض�ح البيان، ان »املرصف م�ع توجه ودعم رشيحة املوظفني 

ومنحهم السلف الشخصية لهم وهو حق من حقوقهم .

    ديالى / المستقبل العراقي

أعلن��ت رشك�ة دي�اىل العام�ة إح�دى رشكات وزارة الصناع�ة 
واملع�ادن عن تجهي�ز الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الوس�ط ب� 
) 1675 ( مقي�اس كهربائي ميكانيكي وبواقع ) 533 ( مقياس 
ثالث�ي األط�وار ) 20-60 ( أمب�ر و ) 1142 ( مقي�اس ذو طور 

واحد ) 20-80 ( أمبر وبطريقة التجهيز املباش�ر .
الجدي��ر بالذك�ر ان املقاييس الكهربائية يف رشك�ة دياىل العامة 
تنت�ج وفق املواصفات العاملية واملعم�ول بها لدى وزارة الكهرباء 

وبإمتياز من رشكة النس آندكر السويرسي�ة .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للكمارك، أمس األحد، عن ضبط حاوية 40 
قدم تحتوي ع�ىل درجات نارية كانت مخفية داخلها يف كمرك ام 

قرص الشمايل يف البرصة.
وأش�ار بيان العالم الهيئة العامة للكمارك، عن »قيام كوادرها يف 
مركز كمرك ام قرص الشمايل و بالتعاون مع شعبة االستخبارات 
يف املين�اء بضبط حاوية حجم 40ق�دم تحتوي عىل درجات نارية 
كان�ت مخفية داخلها، ونوه البيان إىل أن�ه، قد تم إحالة الحاوية 

اىل القضاء ألتخاذ األجراءات القانونية بحقها ».
وأعلن�ت الهيئة العامة للكمارك إعادة إصدار مواد غذائية وإتالف 
كرتون موس�وم بعالمة تجارية )غ�ش صناعي(، يف مركز كمرك 

القائم الحدودي.
وذك�رت الهيئة ان »كوادره�ا يف مركز كمرك القائ�م الحدودي و 
بمس�اعدة الجهات الس�اندة يف املنفذ، قامت باعادة اصدار مواد 

غذائية )عصائر عالمة اوغاريت( مخالفة لضوابط االستراد«.
وأضاف البيان: »وبذات الوقت تم اتالف كارتون موس�وم بعالمة 
تجارية صنع يف عمان )غش صناعي ( يف نفس املنفذ«، مؤكداً ان 

»اإلجراءات تمت وفقاً للضوابط و التعليمات النافذة«.

الرافدين ينفي توقف السلف ويعلن إطالقها 
بعد انتهاء إجراءاته التطبيقية

رشكة دياىل العامة جتهز كهرباء الوسط 
بـ »١٦٧٥« مقياس كهربائي بمختلف األطوار

الكامرك تضبط دراجـات نارية يف ام قصـر 
الشاميل وتعيد اصدار مواد غذائية يف القائم
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يف   2659( املرق�م  الب�رة  محافظ�ة  يف  واملتابع�ة  التخطي�ط  قس�م  كت�اب  اىل  اس�تنادا 
.)2020/11/17

ت�ر )محافظة البرة / قس�م العق�ود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي 
الخ�رة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  ))تجهيز ونصب وصيانة وتش�غيل جهاز مفراس 

/slice 64  ضمن مكون تجهيز ونصب وصيانة أجهزة طبية وحسب الكشوفات  (
- وبكلفة  تخمينية قدرها)1,859,990,000(  واحد مليار وثمانمائة وتسعة وخمسون  مليون 

وتسعمائة وتسعون الف دينار عراقي
- ضم�ن تخصيص�ات الب�رودوالر لعام 2019    - مدة التنفيذ ) 180  يوم (  .   -موقع املرشوع 

) عام (
-وبتبويب )102,1,12,4,1,47,3( وبعرض فني

- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرجة / الس�ابعة  والصنف /   انش�ائية/ كهرباء /ميكانيك 
/كيمي�اوي رشكات متخصص�ة يف ه�ذا املجال/مكاتب علمية متخصص�ة ومجازة / رشكات 

الوكاالت التجارية املتخصصة باالجهزة الطبية    وان تكون الهوية نافذة .
أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح 

لجميع   املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلي�ة الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م 
العقود الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 

2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرة
ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( 

ما ييل :
*القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية 

اآلتية:
1- متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن 
)372,000,000( ثالثمائة واثنان وس�بعون مليون  دينار عراقي عىل شكل كشف مريف يبني 
حرك�ة التدفق املايل الخر س�نة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التس�هيالت املرفية 

وللفرة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة
2- الخ�رة والق�درة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق�ًا يوضح إمكانيته عىل تلبية 

متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( العرشة 

السابقة وبمبلغ اليقل عن 
) 558,000,000(  خمسمائة وثمانية وخمسون مليون  دينار عراقي 

لتنفي�ذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و ت�م أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم 
العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات 

صاحب العمل(
رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني 
يف  العن�وان أدناه* ودف���ع رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق����درة )150,000( مائ����ة 
وخمس�ون ال����ف دين����ار عراق���ي اعتب����ارا م�����ن ي����وم االثنني  املص���ادف 

.  2020/11/23
• تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة 

من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
• كتاب يؤيد حجب البطاقة التمويني

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االثنني   املصادف 2020/11/30   
الساعة العارشة صباحاً.

سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني  املصادف 2020/12/7 الس�اعة 2:00 
ظهرا حس�ب التوقي�ت املحيل ملدينة البرة  العطاءات اإللكرونية )ال يس�مح بها(. العطاءات 
املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا 

الحضور شخصيا يف العنوان التايل:
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرة .

التاريخ : يوم االثنني  املصادف 2020/12/7 
العنوان : ديوان محافظة البرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 18,600,000 ( ثمانية عرش  
مليون وس�تمائة  الف  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم 
الرابع من الوثيقة القياس�ية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات 

ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها 
من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق 
التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء 

الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

اح�دى ع�رش - اذا صادف يوم غل�ق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغل�ق يف يوم الدوام 
الرسمي الذي ييل يوم العطلة .

اثنى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضل�ة  وحس�ب مقتضيات املصلحة العام�ة و اليحق للمرشكني يف املناقص�ة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . ثالثة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرة

 املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة )  6/ صحة   / 2020 ( 
)جتهيز ونصب وصيانة وتشغيل جهاز مفراس /slice 64  ضمن مكون جتهيز ونصب وصيانة أجهزة طبية وحسب الكشوفات  (

تعديل اعالن 
حمافظة بغداد

اش�ارة اىل االعالن الص�ادر من 
قس�م العقود / محافظة بغداد 
يف املناقصة رقم )6( تقرر تعديل 
مضمون املناقصة اىل اىل مرشوع 
نق�ل خ�زان وتنفيذ خ�ط ناقل 
ملنطقة التلة / قضاء ابو غريب, 
ب�دال م�ن تجهي�ز  طواقم ضخ 
ملش�اريع مديرية ماء محافظة 

بغداد.

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 500/ش/2020
التاريخ:2020/11/16

اىل املدع�ى عليه/ظاف�ر عب�د الكري�م 
حسني

م/نرش مجهول محل اقامة
اقامت املدعية )ميسون طارق صالح( 
/500 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 
التفريق  ش/2020 والت�ي موضوعها 
وفق القرار املرقم 1529 لس�نة 1985 
وبالنظر لثبوت مجهولية محل اقامتك 
يف الوقت الحارض وحسب اشعار مختار 
ناحية الحويش يف س�امراء ومصادقة 
قائممقامي�ة قضاء س�امراء عىل ذلك 
عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد 
املرافعة املوافق 2020/12/3 واستناداً 
لألحكام امل�ادة 1/21 مرافعات مدنية 
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانون�اً س�تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وفق القانون.
القايض

كاظم متعب داود

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة :2014 /2019
التاريخ : 2020/11/22

تبليغ بالحالة القطعيه
اىل / املنفذ عليه / محمد مظفر محمد 

عيل
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن جهه 
ذات اختص�اص ان�ك مجه�ول مح�ل 
االقامه وليس لك موطن دائم او مؤقت 
اومخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه 
, واس�تناداً للم�ادة )87( م�ن قان�ون 
التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفيذ الكوت خالل  س�تني 
يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة  املعام�الت 
حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجري وفق 

القانون : 
منفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي 
اوصاف املحرر:

)نفقه ( و بخالف�ه تقام الدعوى امام 
محكمة االحو

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 2457/ب2020/1
التاريخ: 2020/11/22

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه )نبي�ل عب�د الزه�رة 

عبيد( 
اق�ام املدع�ي ) محم�د حس�ني جعفر 
هادي( الدع�وى البدائية املرقمة أعاله 
ض�دك والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م ) 
بإبط�ال قيود العق�ار املرقم 1066/1 
حي الزهراء واعتبار قيد مورثته بالعدد 
39 ت2 1968 مجلد 139 ثابت الحكم( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
منطق�ة ح�ي االم�ر ) محم�د صالح 
ال�رع( علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني  بموعد املرافع�ة املصادف يف 
يوم 2020/12/3 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا  

وفق االصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل
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تعل�ن لجنة البي�ع وااليج�ار يف امانة 
مس�جد الكوفة وامل�زارات امللحقة به 
عن ايجار العقار التابع لالمانة املبينة  
اوصافه يف ادناه ملدة سنة واحدة قابلة 
للتجدي�د حس�ب قانون بي�ع وايجار 
ام�وال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 
فع�ى من يرغ�ب باالش�راك مراجعة 
القس�م القانون�ي يف امان�ة مس�جد 
الكوف�ة اثناء ال�دوام الرس�مي خالل 
ثالث�ون يوما من نرش االعالن تبدا من 
الي�وم الثاني للنرش مس�تصحبا معه 
املستمسكات  االربعة ومضبطة تاييد 
الس�كن والتامينات القانونية البالغة 
25% من القيمة املقدرة عى ان تجري 
املزاي�دة بع�د ثالثون يوما م�ن تاريخ 
النرش يف الساعة الثانية عرش ظهرا يف 
القس�م القانون�ي ويف  حالة مصادفة 
ذلك الي�وم عطلة رس�مية يتم تاجيل 
املزاي�دة اىل م�ا بع�د العطل�ة مبارشة 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
نرش االعالن ومراجعة القسم القانوني 
خالل ثالثون يوما م�ن تاريخ املزايدة 
لتصديق محرض االحالة وتس�ديد بدل 

االيجار
العقار املرقم )2110( رشادية مكون 
م�ن ثالث مح�الت بش�كل منفرد عى 
ش�ارع الج�ر مقابل محط�ة تعبئة 
وق�ود الكوف�ة مس�احة االول 12م2 

والثاني 290م2 والثالث 12م2
�����������������������������

تنويه
ورد سهوا يف جريدة املستقبل العراقي 
للمزاي�دة رق�م 2020/2 للفقرة )9( 
محل رقم )21( خطأ والصحيح )27( 
واملس�احة )12م2( واق�ع يف منطقة 
املعق�ل /س�وق ال�� 50 دار يف عددها 
الص�ادر ي�وم 2020/11/19 الع�دد 

)2261( لذا اقتىض التنويه
�����������������������������

اىل الرشيك حاكم عبد الرضا عيل 
توجب حضورك اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النجف وذل�ك القرارك 
باملوافقه عى قيام رشيكك محمد جبار 
عجيل بالبناء عى حصته املش�اعه يف 
العقار املرقم 2681 /19علوه الفحل  
حي الرشط�ه يف الكوفه  خالل عرشه 
ايام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك
�����������������������������

اىل الرشيك عزيز كريم موىس
 اقتىض حضورك اىل مقر بلديه الكوفه 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرق�م 23484 /3حي ميس�ان خالل 
عرشه ايام وبخالفه ستتم االجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
بشري عبد االمري موىس

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسحاقي

العدد / 143/ش/2020
التاريخ 2020/11/19

تبليغ
املدعى عليه ) سعد ردام ذياب(

ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 143/ش/2020 واملقامة 
من قبل املدعية )ابتهال محي ذياب 
( واملدعى عليه )س�عد ردام ذياب( 
واملتضمن�ة دع�وى تأيي�د حضانة  
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م  بالتبليغ لذا 
تق�رر اج�راء تبليغ�ك بصحيفت�ن  
يوميتن يف موعد املرافعة املصادف 
التاس�عة  الس�اعة   2020/12/1
صباحا ويف حال�ة عدم حضورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وفق 

القانون
القايض

يعرب عيل جاسم
�����������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 170 / ش / 2020 
التاريخ : 22 / 11 / 2020 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / خض�ري مزبان 

محمد 
للدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعية 
حنان مظهر عبد املرقمة 170 / ش 
/ 2020 والتي تطلب فيها التفريق 
وبين�ك  بينه�ا  لل�رضر  القضائ�ي 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن لغرض حضورك 
بي�وم املرافعة املصادف 29 / 11 / 
2020 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وفق 

االصول .
القايض

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 32760/4    4 زويرية   
الجنس عمارة

النوع ملك رصف
رقم الباب 40/7/18 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 144م2
املش�تمالت : عمارة تتكون من س�تة محالت ودار خلفي يحتوي عى غرفة وهول 
وصحي�ات يف الطابق االريض وقاعة كب�رية يف الطابق العلوي البن�اء من الطابوق 

والسقف مسلح تقع ركن مقابل سوق مريدي  
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / 
مقدار املبيع / تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف م الصدر /1 باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اع�اله العائ�د للراهن زنوبه عبد الس�اده نعمة لقاء طل�ب الدائن املرتهن مرصف 
الرافدين البالغ )1,900,000 مليون دينارا ( فعى الراغب يف االشراك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خ�الل )30( يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن 
مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة )250,000,000 مليون ( دينارا وان املزايدة ستجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 48920/4   4 زويرية   
الجنس دار

النوع ملك رصف
رقم الباب 57/31/19 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 126م2
املشتمالت : دار تحتوي عى هول وغرفتن ومطبخ وصحيات يف الطابق االريض 

وغرفة يف الطابق العلوي البناء من الطابوق والسقف مسلح 
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / 
مقدار املبيع / تمام العقار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف م الص�در /1 باملزاي�دة العلني�ة العقار 
املوص�وف اع�اله العائد للراهن  فاطمة جاس�م عيل لقاء طل�ب الدائن املرتهن 
مرصف الرافدين البالغ )2,870,000 مليون دينارا ( فعى الراغب يف االش�راك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )160,000,000 مليون ( دينارا وان 

املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 31946/4   4 وزيرية 
الجنس دارين

النوع ملك رصف
رقم الباب 39/8/24

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 144م2
املش�تمالت : دار تحتوي عى هول وغرفة ومطبخ وصحيات  يف الطابق االريض 

وغرفتن  يف الطابق العلوي البناء من الطابوق والسقف مسلح 
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / 
مقدار البيع / عى حصة عادل عبود فليح 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1 باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اعاله العائد للراهن عادل عبود فليح لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين 
البال�غ )2,900,000ملي�ون دين�ارا ( فع�ى الراغب يف االش�راك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائ�رة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغة )75,000,000 ملي�ون ( دينارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

مدير دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
ازهار عبد احلسني كاطع

مدير دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
ازهار عبد احلسني كاطع

مدير دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
ازهار عبد احلسني كاطع
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عالجاتمنزليةملواجهةاإلنفلونزااملوسمية
تنترش اإلنفلونزا املوسمية مع تغيري املناخ، 
وخاص�ة يف فرتات  االنتق�ال بني الفصول، 
انخف�اض  م�ع  انتش�ارها  ذروة  وتبل�غ 

درجات  الحرارة ودخول فصل الشتاء. 
وتمت�د ف�رتة اإلصاب�ة وظه�ور األعراض 
لعدة أيام، قد تصل ألس�بوعني، لذا أوصت 
العدي�د من الدراس�ات العلمي�ة باالعتماد 
يف  كثري م�ن األحيان كجزء من العالج عىل 

الصيدلية املنزلية. 
وتتمث�ل أب�رز العالجات املنزلي�ة ملواجهة 

مثل هذا النوع من اإلنفلونزا فيما ييل :
عسل النحل

أوص�ت منظمة الصح�ة العاملي�ة   بتناول 
عس�ل النح�ل، إذ يحت�وي  ع�ىل  مضادات 

أكس�دة، تعمل عىل تقوية الجهاز املناعي، 
وتساعد  عىل  تهدئة السعال . 

الفواكه والخرضاوات
يفيد تناول الكثري من الفواكه والخرضاوات  
 يف الحد من أعراض  نزالت الربد  وخصوصاً 
الربتقال، والليمون،  والجريب فروت،  التي 
تحتوي عىل نسبة عالية من فيتامني يس، 
 الذي يقوي  املناعة، ويعمل كوقاية يف فرتة 

انتشار املرض . 
الشوكوالتة  

ق�درة  ع�ن  الدراس�ات  بع�ض  كش�فت 
الشوكوالتة الداكنة عىل عالج  السعال عند 
 األش�خاص املصابني بااللتهاب الش�عبي، 
وذلك  الحتوائها عىل مادة ال�«ثيوبرومني« 

املضاد لألكسدة. 
املحلول امللحي

وينص�ح االختصاصي�ون   بغس�يل األن�ف 
بمحل�ول ملح�ي،  يف حال�ة  انس�داده عن 
طريق ص�ب املحلول بفتح�ة أنف واحدة، 
 ليخرج من  الفتحة األنفية األخرى، بهدف 
التقليل م�ن عملية االحتقان،  واملس�اعدة 

عىل تنظيفها. 
مرشوبات عشبية

يعترب   الزعرت من األعش�اب الت�ي لها دور 
فعال يف عالج العديد  من املشاكل التنفسية 
وتخفي�ف أعراض  نزالت ال�ربد واإلنفلونزا 
 وتعزيز املناعة ضده�ا الحتوائه عىل مواد 

البورنيول ، وتوجون ، ولينالول.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير:
4 رشائح ستيك ، نصفني

1 ملعقة كبرية زبت نباتي
ملح

فلفل اسود مطحون
1 ثمرة بصل مقطعة

1 ثمرة فلفل أخرض مقطعة
صوص جبن شيدر

خبز فينو
خطوات التحضري:

يف مقالة عىل نار متوسطة ضعي الزيت يسخن.
ضعي البصل و الفلفل يف الزيت الساخن و قلبي بإستمرار حتى يذبل املزيج ثم 

ارفعي املزيج من املقالة و ضعيه جانبا.
ضع�ي رشائ�ح اللحم يف املقالة ثم تبليه�ا بامللح و الفلفل و قلبيها بإس�تمرار 

حتى تنضج.
قسمي رشائح اللحم عىل الفينو ثم قسمي مزيج الخرضوات.
ضعي صوص الجبن عىل مزيج الخرضوات يف الفينو ثم يقدم.

ساندويتشاللحمبصوصاجلبنالشيدر

حرك عود الثقاب

؟؟هل تعلم
ومع كرب الس�ن يرتفع ضغ�ط الدم تدريجياً. وهن�اك عوامل عديدة تؤثر 

ع�ىل ضغط الدم فاألش�خاص املفرط�ني يف الوزن كثرياً م�ا يكون لديهم 

ضغ�ط دم عاٍل وكذلك التوت�ر والتدريب واإلرهاق وحت�ى الوضعية تؤثر 

عىل ضغط الدم.

هل تعلم أن دماغ اإلنسان يزن حوايل 1,3 كغ. وهو مقسم إىل ثالثة أقسام 

رئيس�ية هي: املخ � املخيخ والنخاع الشوكي. ويعترب املخ الجزء األهم يف 

الدماغ ومنه تتم السيطرة عىل معظم األعمال اإلرادية وعىل أطرافه مادة 

اللحاء التي تتحكم بوظائف معينة بالجس�م )كالس�مع والكالم والنظر 

و....(. واملخيخ يف مؤخرة الجمجمة وهو يتحكم بقوة التوازن والتنسيق 

بني العضالت والنخاع العظمي يتواجد عند طرف العمود الفقري ويتحكم 

بالتنفس وخفقان القلب والهضم.

ه�ل تعل�م أن الكحول هو مخ�در، يدخل خاليا األعص�اب برسعة ويميل 

إلصابته�ا بالش�لل ولكن قب�ل أن يقوم املخدر بالش�لل فإن�ه ينبه خاليا 

األعص�اب ويضعها يف حالة من اإلث�ارة والتهيج. كيف يؤثر الكحول عىل 

الدماغ؟ التأثري األول هو الش�عور بالتنبه فيتسارع العمل والكالم وتزداد 

البرشة احمراراً ويرتفع ضغط الدم وتتس�ارع دقات القلب والتنفس. ثم 

تصاب الوظائف العليا للدماغ بالشلل فقوة التحكم باألمزجة تضيع.

العدد )2263( االثنين  23  تشرين الثاني  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/2769 /2018  
التاريخ/22 /11 /2020

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت معمل 
طابوق النرجس املش�يد ع�ىل العقار 
الش�ويجة  ه�ور  2/1م21  تسلس�ل 
معم�ل طاب�وق النرج�س  الواقعة يف 
الك�وت العائد للمدين )جعفر حس�ن 
زب�ني ( املحج�وزه لقاء طل�ب الدائن 
)فيصل غازي ج�رب ومنهل عكار عبد 
الله (البالغ )650,000,000(ستمائة 
وخمس�ون مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة)30 يوم�ا( تبدأ من الي�وم التايل 
للن�رش مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات 
القانوني�ة عرشة من املائة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والداللي�ة ع�ىل 

املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- العق�ار املرقم 
معم�ل  الش�ويجة  ه�ور  2/1م21 
طاب�وق النرجس طريق ب�درة معمل 
طابوق الحاصل عىل اجازة  التأسيس  

)82833(يف 2010/7/12 
2-جنس�ه و نوع�ه:- يحت�وي ع�ىل 
بنايتني لفخر الطابوق اليه للس�قوط 
الوجود نقشات  يف جدرانها و سقوفها 
و 2 خزانات حدي�د و مصعد احدهما 

للوقود و الخر للماء
3-حدود و اوصافه :- 

4-مشتمالته :
5-املساحة :- 

6-درجة العمران:�
7-– الش�اغل :- م�رتوك و مهم�ول 
من�ذ فرتة طويل�ة  الكش�ف خايل من 

الشواغل
8� القمية املقد رة :-  100,000,000 

مائة  مليون دينار عراقي ال غري
�����������������������������

فقدان 
املرقم�ه  الجامعي�ه  الهوي�ه  فق�دت 
الص�ادره   2012/4/1 يف   09267
من جامع�ه الفرات االوس�ط التقنيه 
/ املعه�د التقن�ي  باس�م وداد موىس 
صاح�ب م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2560/ب2020/4
التاريخ : 2020/11/19

م/إعالن
ج�ودة  )قاس�م  علي�ه  املدع�ى  إىل/ 

حمزة( 
أقام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة 
اإلس�كان التعاونية إضاف�ة لوظيفته 
الدع�وى املرقم�ة أعاله ض�دك والذي 
يطلب فيها الحكم بتأديتك له واملدعى 
عليهم�ا كل من ) عالء عاي�د نعمة و 
مهن�د بدر م�ري ( بالتكافل والتضامن 
مبلغا مقداره ) 1600$ دوالر أمريكي 
ع�ن قرض مؤرخ ي�وم 2019/5/6 ( 
ونظرا ملجهولية محل إقامتك حس�ب 
محكم�ة   يف  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
بداءة الديوانية وإشعار مختار رئيس 
املجلس املحيل )عالوي سعيد عبد الله( 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني  بموع�د املرافعة 
2020/12/6 التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول.
القايض

عامر حسني حمزة
�����������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 602/ب2020/5
التاريخ: 2020/11/22

إعالن
عب�ودي  )احم�د  علي�ه  املدع�ى  إىل/ 

حسن( 
اق�ام املدع�ي ) عيل مس�لم حس�ني( 
الدعوى البدائي�ة املرقمة أعاله ضدك 
والت�ي يطل�ب فيه�ا الحكم ) تس�ديد 
مبلغا مقداره ستة ماليني وخمسمائة 
الف دينار عن بدل ايجار العقار املرقم 
3/76042 ح�ي الس�الم بب�دل ايجار 
ش�هري مقداره خمسمائة الف دينار 
اعتب�ارا م�ن 2018/11/20 ولغاي�ة 
ولثب�وت مجهولي�ة   )2019/12/27
محل اقامتك حسب افادة مختار حي 
الكرام�ة يف محرض الجلس�ة املؤرخة 
2020/11/5  لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني  للحضور يف موع�د املرافعة 
املصادف يوم 2020/12/3 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابي�ا وعلن�ا  وف�ق االص�ول.
القايض

عيل عبد الرضا حسن

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 497/ب2020/5
التاريخ: 2020/11/18

اعالن
ص�الح  )حس�ني  علي�ه  املدع�ى  اىل 

محمد( 
اقام�ت املدعية ) انع�ام صاحب عبد( 
الدعوى البدائي�ة املرقمة أعاله والتي 
تطلب فيها الحك�م ) بالتعويض عما 
اصابه�ا م�ن رضر م�ادي ومعن�وي 
نتيج�ة البت�زازك لها بمبل�غ مقداره 
عرشة ماليني وخمس�مائة الف دينار 
مقاب�ل ع�دم ن�رش صوره�ا بموجب 
القرار املرقم 816/ج/2019( ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة 
الكوفة واش�عار مختار قضاء الكوفة 
ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني  
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف 
يوم 2020/12/7 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا  

وفق االصول.
القايض

حربي طارش لفتة
�����������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 3172 /2019

التاريخ : 2020/11/22
اىل / املنفذ عليه ) عيل نعمة نذير (

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خالل 
اش�عار مختار منطقة حي القاسم ) 
محمد ع�يل الذبحاوي( ان�ك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لديك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة 
عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
أوصاف املحرر:- ق�رار محكمة بداءة 
3949/ب2019/1  بالع�دد  النج�ف 
بتاريخ 2019/10/31 قررت املحكمة 
الحك�م عىل املدعى علي�ه ) عيل نعمة 
نذير( بتأدية مبلغ مقداره اربعة االف 
ومائة وخمسة وعرشون دوالر امريكي 
ما يع�ادل اربع�ة ماليني وتس�عمائة 
وثمانية االف وس�بعمائة وخمس�ون 
دينار للمدع�ي ) وائل كاظم صاحب( 
وتأدي�ة مبلغ مقداره ال�ف وثالثمائة 
و خمسة وس�بعون دوالر امريكي ما 
يعادل مليون وستمائة وستة وثالثون 
الف ومائتان وخمسون دينار للمدعي 

) رضا عباس جاسم( .
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أبو اهليل: هديف إعادة األنصار ملنصة التتويج
             المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح املدرب العراق�ي عبد الوهاب أبو 
الهي�ل الذي يق�ود األنص�ار اللبناني أن 
هدفه إع�ادة الفريق ملنصة التتويج بعد 
غياب�ه مل�دة قارب�ت العق�د ونصف من 

الزمن.
وقال أب�و الهيل يف ترصيحات: »األنصار 
ال�دوري  يف  جي�دة  خط�وات  يخط�و 
للتتوي�ج  الفري�ق  إع�ادة  وطموحن�ا 
بالق�ب بعد غي�اب طويل رغ�م القاعدة 

الجماهريية الكبرية له«.
وأش�ار: »آخر تتوي�ج لألنصار كان عىل 
يد امل�درب العراقي عدن�ان حمد واليوم 
أن�ا يف مهمة ألكون املدرب العراقي الذي 
يعيد األنصار بعد انقطاع طويل للتتويج 

بالبطوالت«.
وبني أن إحراز لقب البطولة التنش�يطية التي سبقت 
انط�اق ال�دوري منحهم دفع�ة معنوية للمنافس�ة 
بق�وة، وصدارته�م للرتتي�ب ال تعني الف�وز باللقب 

حيث تنتظرهم مباريات مهمة.

وأردف: »أعتق�د أن لق�اء النجم�ة س�يكون مؤث�را 
بطريقنا نحو اللقب«.

أكثر املترضرين
واعت�ر أن ف�رتة التوقف الحالية ت�رض كثريا بالكرة 

اللبنانية السيما عىل املستوى البدني لاعبني.

 وكان�ت الحكومة اللبناني�ة قد اتخذت 
إجراءات إلقف�ال الباد من 14 حتى 30 
م�ن الش�هر الج�اري به�دف التخفيف 
م�ن اإلصابات بف�ريوس كورونا. وتابع 

إن األنص�ار أحد أكث�ر املترضرين من 
فرتة التوق�ف خصوصا وأنه متصدر 

للدوري اللبناني. 
وأضاف: »نتمنى أن تعود التمارين 
بش�كل علن�ي وأن تع�ود املباريات 

بشكل طبيعي«.
 وأش�ار إىل أن األنص�ار قد تعرض 
للعدي�د م�ن اإلصاب�ات الجس�دية 

وإصابات كورونا خال 
الفرتة األخرية، حيث 
يتعاىف  الفري�ق  بدأ 
خ�ال  تدريجي�ا 

الفرتة الحالية.
  وخت�م مطالب�ا اتح�اد الكرة 

يف  ال�دوري  عجل�ة  بإع�ادة 
أرسع وق�ت وذلك من أجل 

عودة الحياة إىل املاعب.

مدرب الساموة: نسعى لتجاوز أزماتنا 
بمواجهة نفط ميسان

             المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح مدرب الس�ماوة غال�ب عبد الحس�ني أن 
االس�تقالة الت�ي رفضته�ا اإلدارة ل�ن تؤثر عىل 
تحضريات الفريق ملواجهة نفط ميس�ان يوم غد 
يف الجول�ة الرابعة من الدوري العراقي عىل ملعب 
ميس�ان الدويل.وقال عبد الحس�ني يف ترصيحات: 
بتمس�كها  رسيع�ا  املوض�وع  أنه�ت  »اإلدارة 
بخدمات�ي وبالتايل حاولنا الرتكيز عىل مباراة نفط 
ميس�ان، رغم أن الس�ماوة يعيش ظروفا صعبة 
ومعق�دة، ن�اد لم يتلق�ى أي دع�م وميزانية 
الفري�ق قد تس�اوي عقد الع�ب واحد يف 
بقية األندية مع ذلك نسعى لتحقيق 
»مباريات  مقبولة«.وأشار:  نتائج 

الدوري صعبة جمي�ع األندية متحرضة 
وبحال أفضل من السماوة لكننا نراهن 
عىل عزيمتنا وإرصارن�ا لتحقيق نتائج 

توازي طموحات جماهري السماوة«.

وب�ني: »الفريق س�يفتقد خدمات الاعبني حس�ني طعم�ة وكرار 
بجاي لإلصابة مع ذلك سندخل املباراة بطموح كبري وهدفنا تجنب 
الخس�ارة ونبحث عن الف�وز أو عىل األقل نقطة التعادل س�تكون 
إيجابية بالنس�بة لنا«.يش�ار إىل أن السماوة يف رصيده ثاثة نقاط 

من الجوالت الثاث املاضية.

بريلو يكسب رهانه 
عىل ثالثي يوفنتوس

بيكيه مهدد بغياب طويل 
عن املالعب

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحفي إيط�ايل، أن أندريا بريل�و، املدير الفني 
ليوفنت�وس، كان ل�ه تأث�ري واض�ح يف سياس�ة املريكاتو 

الصيفي األخري للسيدة العجوز.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، فإن تقييمات 
بريل�و تحظى بتقدير كبري ل�دى إدارة يوفنتوس، حيث أن 
امل�درب اإليطايل من قرر التمس�ك بأدري�ان رابيو، ورفض 

إقحامه يف أي صفقة تبادلية.
وأش�ار إىل أن بريل�و كان مقتنًعا بأن رابيو س�ينفجر مع 
يوفنت�وس، بس�بب امتاك�ه للش�خصية، باإلضاف�ة إىل 

القدرات الفنية املميزة.
وأوض�ح أن بريل�و لم يع�ط إدارة يوفنت�وس أيًضا الضوء 
األخري لبي�ع مرييح ديمرييل، رغ�م أن األخري تلقى عرًضا 

ضخًما من ليسرت سيتي.
وقال املوقع إن ديمرييل أثبت مؤخرًا قدراته مع يوفنتوس، 

وتحول لاعب أسايس يف تشكيلة بريلو.
وأض�اف أن بريل�و أع�اد إحي�اء مس�رية دانيلو، وتمس�ك 
باس�تمراره أيًض�ا، ألنه يجيد اللعب س�واء تك�ون الدفاع 
من ثاثة أو أربعة العب�ني، وبالفعل أثبت الاعب الرازييل 

صحة وجهة نظر مدربه.

كني يرتدي عباءة »بابا نويل« يف الربيمريليج

برشلونة يعلن مدة غياب سريجي روبريتو

              المستقبل العراقي/ متابعة

يف آخر 3 مواس�م له يف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز، هيأ ه�اري كني 8 فرص للتهديف 
لزمائ�ه يف توتنه�ام هوتس�بري، لكن�ه يف 
املوس�م الح�ايل وحده صنع حت�ى اآلن 9 
فرص ليقرتب من الرقم القيايس وهو 20 

فرصة.
وبعد أن كان رأس حرب�ة هجوم توتنهام 
تغ�ري دور كني كث�ريا هذا املوس�م، واتخذ 
بعدا جدي�دا ليصبح نقط�ة االرتكاز التي 
يعتمد عليها فريق املدرب جوزيه مورينيو 

يف الثلث األخري.
وس�بق لكني العب منتخ�ب إنجلرتا الفوز 
بجائ�زة الح�ذاء الذهبي له�داف الدوري 

االنجليزي املمتاز مرتني.

وقب�ل م�دة قص�رية أح�رز ك�ني 
هدف�ه رق�م 200 م�ع توتنه�ام، 
لك�ن دوره تحول هذا املوس�م من 
إحراز األه�داف إىل صناعة الفرص 
وظهر هذا الدور جليا مرة أخرى يف 
فوز فريقه عىل مانشس�رت س�يتي 

)2-0(، أمس السبت.
وتراج�ع ك�ني م�ن أجل اس�تدراج 
مدافعي س�يتي ودفعهم إىل التقدم 
ومن ثم أفس�ح املج�ال أمام زميله 
الك�وري الجنوبي س�ون هيونج-

مني، إلح�راز اله�دف األول قبل أن 
يق�دم التمري�رة األخ�رية إىل جيوفاني لو 
سيلس�و إلح�راز اله�دف الثان�ي ويصعد 

فريقه لصدارة البطولة.
ول�م تك�ن هذه امل�رة األوىل الت�ي يرتاجع 

فيها كني إىل وسط امللعب من أجل إفساح 
املج�ال أمام زمائه هذا املوس�م، وقد أدى 
هذا لتألق سون الذي يتصدر حاليا قائمة 
هدايف البطولة ب�9 أهداف.وبهذا يس�تحق 
املهاج�م اإلنجلي�زي حت�ى اآلن دور »بابا 

نويل« مع الس�بريز، حيث يس�تمر 
يف توزيع الهدايا عىل زمائه ما مهد 
للفريق اعت�اء صدارة الريمريليج.

وعن دوره الجديد قال كني لش�بكة 
»س�كاي س�بورتس« التلفزيوني�ة 
الك�رة  ع�ىل  باالس�تحواذ  »أق�وم 
والحصول عىل ركات حرة والتحيل 
بالق�وة ومحاول�ة تهيئ�ة الفرصة 
لزمائي«.وأضاف الاعب الدويل »يف 
هذا املوس�م يتعني القيام بكل يشء 
من أجل الفوز باملباريات. وظيفتي 
تتضمن العمل ب�كل جدية من أجل 
الفري�ق والفوز يف االلتحام�ات وبالتأكيد 
إحراز األهداف.. لكني أيضا أحب الدفاع«.

وختم ه�اري كني »لدي أفضل احس�اس 
بعد هذا األداء يف املباراة األخرية«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي برش�لونة، مدة غياب الظهري األيمن س�ريجي 
روبريتو عن املباريات بسبب اإلصابة.

وكان روبريت�و تعرض إلصابة عضلية يف الدقائق األخرية 
من مباراة أتلتيكو مدريد، أمس السبت، يف الجولة العارشة 
م�ن الليجا.وق�ال برش�لونة، يف بي�ان رس�مي: »أظهرت 
االختب�ارات التي أجريت اليوم عىل س�ريجي روبريتو أنه 

يعان�ي من تمزق يف العضلة املس�تقيمة يف فخذه األيمن، 
وس�تكون الف�رتة التقريبي�ة لغياب�ه ش�هرين«.وخرس 
برش�لونة باألمس بهدف دون رد أم�ام أتلتيكو، ليرتاجع 

ترتيب البارسا إىل املركز العارش ب�11 نقطة.

فليك ال يفكر يف خالفة لوف باملنتخب األملاين
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، إن�ه »ال ُيهدر أفكاًرا« 
بشأن شغل وظيفة املدير الفني للمنتخب األملاني.

ويف مقابلة مع صحيفة »فيلت آم زونتاج« األملانية الصادرة 
اليوم األحد، قال فليك 55 عاًما: »أنا مرتبط هنا بعقد، ولديَّ 
فريق رائع وأعمل لصالح ناد رائع، وهناك الكثري من األمور 

املائمة يف الوقت الراهن«.
وتم طرح اس�م فليك، م�رارا ليخلف يواخيم ل�وف يف قيادة 
املنتخ�ب األملاني يف ظل األزمة التي يش�هدها جراء الهزيمة 
التاريخي�ة أم�ام املنتخ�ب اإلس�باني )6-0( يف دوري األمم 
األوروبية، ال س�يما وأن فليك كان مساعًدا للوف يف مونديال 

2014 الذي فازت به أملانيا.
ويف إشارة إىل هذه الهزيمة التي مني بها املنتخب يوم الثاثاء 

امل�ايض، ق�ال فليك إن »يوج�ي قدم للمنتخب عم�ًا ممتاًزا 
ودائًم�ا ما كان يراعي احتياج�ات األندية، ومن املنطقي أن 
يت�م توجيه النقد بع�د النتيجة«.وأض�اف »يف تقديري، فإن 
املنتخ�ب س�يلعب دوًرا جي�ًدا يف بطولة أوروب�ا العام املقبل 
إذا أخذ االس�تعداد املناسب، والس�ؤال عني )كخليفة للوف( 
ليس مطروحا بالنسبة يل«.وأبدى فليك تفهمه لتمسك لوف 
بالتخيل عن ضم توم�اس مولر، وجريوم بواتينج )وكاهما 

من بايرن(، وماتس هوميلز )من بوروس�يا دورتموند( 
إىل املنتخب.وق�ال إن »يوج�ي قرر ه�ذا وأنا أتفهم 

تماًما تمسكه بقراره، وهذا أمر مرشوع، واألمر 
يتعلق هنا بتطوير أداء الاعبني الش�باب، وثمة 
مواهب عظيمة قادمة، وهذا الطريق ال بأس به، 

وأن�ا مرسور للغاية بأن جريوم، وتوماس يقدمان 
أفضل أداء لبايرن«.

كلوب: أختيل نفيس مدربًا مستقبليًا ألملانيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

رصح األملان�ي يورج�ن كل�وب، املدي�ر الفني 
لليفرب�ول، ب�أن بإمكان�ه تص�ور أن يصب�ح 
املدير الفن�ي ملنتخب باده يوما ما، لكن ليس 
يف املس�تقبل القري�ب.ويف رده عىل س�ؤال عن 
هذا املوض�وع، قال كلوب قبل لقاء فريقه مع 
ليسرتس�يتي اليوم األحد: »ربما يف املس�تقبل، 
أم�ا اآلن؟ ف�ا، ليس ل�دي وقت، ول�دي عمل، 

وه�و باملناس�بة عم�ل مكث�ف للغاية«.تجدر 
اإلش�ارة إىل أن يواخي�م ل�وف، املدي�ر الفن�ي 
للمنتخب األملان�ي، يتع�رض يف الوقت الراهن 
النتقادات بع�د الهزيمة التاريخي�ة للمنتخب 
األملان�ي بس�تة أه�داف نظيفة أم�ام نظريه 
اإلسباني يف دوري األمم األوروبية يوم الثاثاء 
يف  دارت  الت�ي  النقاش�ات  املايض.وتناول�ت 
الفرتة األخرية إمكانية أن يكون كلوب من بني 
املرشحني لخافة لوف.وأضاف كلوب، املرتبط 

م�ع ليفربول بعقد حت�ى 2024 والذي 
يش�عر بارتي�اح كبري هناك: »لس�ت 
متأكدا إذا كان قد س�ألني أحد، لكن 
يف حال كان�وا ال يعرفون، فأنا لدي 
عمل يف ليفربول« وطمأن جماهري 
ليفربول قائا:« وحتى إذا أصبح 
الطقس سيئا مرة أخرى، فاألمر 
ي�روق يل، وأنا هنا مس�ؤول عن 

الكثري من األشياء.

برشلونة حيرم مانشسرت يونايتد 
من صفقة قياسية

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني، 
عن أحد كواليس املريكاتو الصيفي 

املايض ملانشسرت يونايتد.
وكان�ت العديد م�ن التقارير أكدت 
أن يونايتد طارد أنس�و فاتي، نجم 
برش�لونة، بأكث�ر م�ن ع�رض يف 

املريكاتو الصيفي املايض.
ص�ن«  »ذا  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الريطاني�ة، ف�إن يونايت�د حاول 

بالفع�ل ض�م فات�ي يف نهاي�ة املريكات�و 
الصيف�ي، عق�ب الفش�ل يف التعاق�د مع 

جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.
م�ع  تف�اوض  يونايت�د  أن  إىل  وأش�ارت 
برش�لونة ع�ر خورخ�ي ميندي�ز، وكيل 
فاتي، وأرس�ل عرًضا بقيم�ة 133 مليون 
إس�رتليني، لجعل الاعب أغ�ىل صفقة يف 

تاريخ النادي اإلنجليزي.

ه�ذا  رف�ض  برش�لونة  أن  وأوضح�ت 
العرض، وأغلق باب املفاوضات تماًما مع 
الش�ياطني الحم�ر، ألن الاع�ب غري قابل 

للبيع.
وقالت الصحيفة الريطانية إن النرويجي 
أويل جونار سولس�كاير، م�درب يونايتد، 
رد عىل رفض برش�لونة بطلب التعاقد مع 
فاكوندو بيليس�رتي من بينارول، وأمادو 

ديالو من أتاالنتا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن برش�لونة، عن التش�خيص النهائ�ي إلصابة جريارد 
بيكيه، مدافع برشلونة.

وس�قط بيكيه ع�ىل أرض امللعب يف مب�اراة أتلتيكو مدريد 
باألم�س، عقب كرة مش�رتكة مع أنخي�ل كوريا، ثم خرج 

باكًيا من أرض امللعب.
وقال برشلونة، يف بيان رسمي: »أجريت االختبارات، اليوم، 
ع�ىل بيكيه، وأظهرت أن لديه الت�واء من الدرجة الثالثة يف 

الرباط الجانبي للركبة«.
وأض�اف البيان: »كم�ا يعاني بيكيه م�ن إصابة جزئية يف 
الرب�اط الصليبي األمامي يف الركب�ة اليمنى، وتتوقف مدة 

غياب الاعب عىل وترية تعافيه من اإلصابة«.
وذك�رت صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية، أن اإلصابة األوىل 
س�تكلف بيكي�ه الغي�اب ع�ن املباريات ملدة ش�هرين عىل 

األقل.
بينما اإلصابة الثانية أكثر خطورة، ويحتاج الاعب لفرتة 
ترتاوح من 3 إىل 5 أش�هر للتعايف، وذلك وفًقا لحالة الرباط 

الصليبي.

سولسكاير يكشف سبب غياب بوجبا عن مواجهة وست بروميتش
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف النرويج�ي أويل جون�ار سولس�كاير، 
مدرب مانشسرت يونايتد، سبب غياب الفرنيس 
بول بوجبا، العب وس�ط الفري�ق، عن مباراة 

وست بروميتش ألبيون أمس السبت.

وخرج بوجبا، من قائمة املباراة، والتي انتهت 
بفوز الشياطني الحمر بهدف دون رد، أحرزه 

الرتغايل برونو فرنانديز من ركلة جزاء.
للموق�ع  ترصيح�ات  يف  سولس�كاير،  وق�ال 
الرسمي ملانشسرت يونايتد: »تلقى بول رضبة 
يف آخر مباراة له مع فرنس�ا، لكنه بدأ يش�عر 

بها بعد مران الجمعة، لذا لم يس�تطع التواجد 
ضد وس�ت بروميت�ش. آمل أن يك�ون جاهزًا 
ملب�اراة الثاثاء«.ويس�تعد مانشس�رت يونايتد 
ملواجه�ة إس�طنبول باش�اك ش�هري، الثاثاء 

املقبل، يف الجولة الرابعة من دور املجموعات 
بدوري أبطال أوروبا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

دي ليخت: يوفنتوس يطبق نفس خطة أياكس
            المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد الهولن�دي ماتي�اس دي ليخ�ت، مداف�ع 
يوفنتوس، بطريق لعب الفريق تحت قيادة املدرب 
أندريا بريلو.وق�ال دي ليخت، يف ترصيحات أبرزتها 
ش�بكة »س�كاي س�بورت إيطاليا«: »اإلصاب�ة؟ كانت 
ش�هورا صعبة، لقد عملت بجد من أجل العودة واللعب مرة 
أخرى، وأنا س�عيد للغاية من أجل الفري�ق بأكمله«.وأضاف 
»كانت فرتة صعبة ولك�ن املعاناة يمكن أن تكون إيجابية يف 
بعض األحيان. لعبت بعض املباري�ات بكتف مخلوع، لكنني 

س�عيد بفوزنا بال�دوري يف املوس�م املايض«.وتابع دي ليخت 
»لدين�ا عقلية مختلف�ة.. يف العام املايض أردن�ا أن نلعب عىل 
أعىل مس�توى، لكننا م�ع بريلو نلعب كرة ق�دم أكثر حداثة، 
حي�ث إننا نداف�ع بطريقة واحد ض�د واحد ونرتك مس�احة 
كبرية خلفنا. أنا أحب هذا األسلوب، وكنا نفعل اليشء نفسه 
يف أياكس«.وواصل »لدينا مجال للتحسن، نقدم اآلن 70% من 
إمكاناتنا، وقريًبا س�نصل إىل 100% هن�اك العديد من الفرق 
القوية هذا املوسم، والدوري أصعب وهذا أكثر تحفيزًا«.وأتم 
دي ليخ�ت »لدين�ا العديد من املنافس�ني هذا املوس�م: ميان 

وإنرت والتسيو وأتاالنتا ونابويل. 
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اسعد عبد الله عبد عليمصطفى منيغ

ب ِمن حاٍل َس�َطا عىل ُمجَمل حقوقه كأنسان، تمنَّى  الحظ ٍرباط املتعجِّ
رب�ط أمل�ه يف الحص�ول عما يريد بس�حِر فرصة متاحة وس�ط املاليني 
إلثن�ني فق�دا معاً االس�تقرار الع�ادي يف أم�ان واطمئنان، مغام�ٌر علَِق 
وسط غابة بالحرمان، أو ُمَتَكأِْكٌئ كالطفيليات عىل جذع نخلة ُمَسوَّس 
وِّلُْه كما  غادرها انتاج الَبلح من زمان. وما الحياة غري ُخذ ما ُكِتَب لك َوحِّ
ف عند محطة ترتاح  يحلو لَك بإرادٍة ال تغادر الطريق الجوهر، لكن تتوقَّ
فيها استعداداً لإلس�تمرار، صوب سواها كما عقلَك أَشار، وليس القلب 
�امح معها مصلحت�َك تدعوَك  قائ�دَك لطاعة العاطف�ة مهما كان التسَّ
َك الرشعي تتحرَّر، ِمن زوبعة حماس ش�باب إىل ِجدَِّيِة  لألْكثر، حيث بحقِّ
رزاَنة تجعلَك ِمْن أَْصَغٍر إىل أَْكَب، يف ُحْكِم نفسك قبل أي آخر، إن وَجْدتها 
ف عن التنفيذ  تحرتُم�َك فأنت عىل أخِذ قرار مهم أقَدر، آنذاك اجعل التوقُّ
ُمزَْح�ة أفكار، وتقدم ال تلتفت وراءَك لغاية انجاز ما س�اد تطلعَك آلِخر 
ف  األمر، فالدنيا ال تدوم ألحٍد لذا ُزْرها حيث ال تذبل فيها أزهار، وال تتوقَّ
ش�طآنها عن مغازلة بحار، وال تنحدر فيها للرياح العاتية أش�جار، وال 
ينقطع عن فضائها َش�ذا ِمْس�ِك اللَّيل املمزوج بطي�ب العمب، وال يخلو 
جّوه�ا االجتماعي اإلنس�اني من صاحب�ات الُحْس�ِن الطبيعي العفيف 
املُص�ان الكرام�ة والرشف املُكَتَس�ب األصي�ل وليس ملزي�د أبهة جوفاء 
ه عوامل الطق�س إن ظهر، وال يرتك إن َخَبا غري َرْس�م  ُمخت�ار، ال ُتغريِّ
يف حواس َبرَش، متى هّب عليهم النس�يم العليل استأنس�وا به نعمة تيك 
نة بالحش�مة التلقائية والحياء نبع أتمِّ تربية وكل فضائل  الديار، املحصَّ
الوَق�ار، كم�ا َحصَل معى عن�د زيارتي أماكن بعينه�ا يف »كندا« عروس 

الطبيعة ومعشوقة األخيار.  
بب�طٍء تم�ّر هنا األزمن�ة، تاركة أطول فرص�ة ملثل األمكن�ة، محتفظة 
ة بطريقته�ا الخاصة العجيبة  ة، معبِّ ى فيها ِمن أصن�اٍف ُمهمَّ بم�ا نمَّ
ة، فتمنح ملن راقب الظاهرة مثيل  املُؤكدة أنها بالَحَدِث اإلستثنائي ُمهتمَّ
اب حياة لكل الثَّابت جنباً إىل جنٍب ِمن  االنطب�اع الصادق أن ما ف�وق الرتُّ
�هل الحاضن كوخ�ي إىل ما الجبل املج�اور ِمن َس�فِحه ألْعىَل قمة،  السَّ
حياة تالزم كل نبتة دورة نشاط يحركها الزمان لتصل حيزاً تتجدَّد عىل 
إثره من جفاف يلبس�ها فيتهاوي طوله�ا جزئيات تجرفها رياح عابرة 
لنف�س اله�دف لتتحلَّل يف مصنع الطبيعة املفتوح ع�ىل الهواء الطلق إىل 
برع�م يتصاعد ليعيش نفس املرحلة بالثاني�ة متضمنا ذات القيمة، لذا 
يف »كندا« خارج املدن الك�بى، يتجىلَّ فهم العقل البرشي لغة ُتبِعُد عنه 
ضبابي�ة ما تحدثه الطبيعة يف نفس�ها بنفس�ها، ملقاومة َمن يس�تهلك 
س�ماحتها، ويخطئ يف قانونها، املَُس�ريِّ بقاء كيانها، ف�وق أرٍض َتفقُد 
ارتباط املخلوقات بغري ذاك الكيان املُلوَّن باألخرض واألبيض واألرجواني، 
وع�رشات األلوان الحاضن�ة إعجاب َمن ُتَحرُِّك ش�عور املأخوذ االهتمام 

ولو باألسود منها.

منذ ان تأس�س االتح�اد العراقي والزم جمهورية الك�رة مرض خطري! اال 
وه�و القرارات الت�ي تصدر من االتح�اد العراقي، مما انت�ج تاريخ هزيل 
للك�رة العراقية وصفح�ات تاريخية تتحدث عن غباء اه�ل القرار، والتي 
لوالهم لكان املجد حليف املنتخب العراقي، فلو تحدثنا عن عقد الثمانينات 
نجد ان السلطة البعثية العابثة دفعت يف مطلع الثمانينات بحارس االمني 
لص�دام )صباح مريزا( ليكون صاحب القرار الريايض! مما اغرقنا يف بحر 

من القرارات الغبية التي ال تمت بصلة بالرياضة.
وبع�د الح�ارس االمن�ي صباح م�ريزا جاء ابن ص�دام التكريت�ي “عدي” 
الش�خص نص�ف املجن�ون وغ�ري املت�زن ليصبح الق�رار الري�ايض تحت 
ارسه… س�نذكر يف هذا املقال بعض فجائع القرارات الرياضية عىل شكل 
حلق�ات والتي انتجت لنا جبل من االحزان، ع�ى ان يتعظ قادة الرياضة 

يف حارضنا.
تصفيات كاس العالم 1982

كان االتح�اد العراقي يف س�بات عميق، ادى اىل غياب العق�ل تماما، حيث 
كانت تلك التصفيات العاملية س�هلة جدا مع امتالك العراق ملنتخب رشس 
جدا، بعد نجاحاته يف عام 1979 يف كاس الخليج وكاس العالم العس�كري 
وع�ام 1980 تصفي�ات ونهائي�ات موس�كو، كان اس�باب االنتكاس�ة يف 

تصفيات كاس العالم كثرية وهنا نذكر االهم منها:
اوال: تس�مية املدرب: قبل انطالق التصفيات بأس�ابيع قليلة، عمد االتحاد 
اىل اختي�ار مدرب غري خبري بمنتخبات املنطقة واجواء املنافس�ة الدولية، 
فقط ألنه يوغس�اليف، وهو مدرب نادي القوة الجوية “فويا” والذي فش�ل 
مع الجوية عىل مس�توى ال�دوري العراقي، ليتم تس�ميته لقيادة منتخب 
الع�راق يف اهم بطولة وقبل اس�ابيع قليلة من انط�الق التصفيات، مع ان 
عمو بابا وانور جس�ام خ�باء يف التغلب عىل الس�عودية وقطر والبحرين 

وسوريا، لكن كان القرار غري قابل للنقاش.
ثاني�ا: لم يتم تحضري مباريات اس�تعدادية كافية قب�ل دخول التصفيات، 
حي�ث كان املنتخ�ب يحتاج لس�بع مباريات ليهضم اف�كار املنتخب، لكن 
االتحاد لم يحرض للمنتخب اال مبارتان بائس�تان مع االردن الضعيف جدا 
يف ذلك الوقت وجرت يف االردن، ومباراة مع املغرب يف املغرب، وهكذا دخلنا 

التصفيات من دون انسجام او هضم ألفكار املدرب.
ثالثا: كان من املمكن ان يطلب االتحاد العراقي من االتحاد االسيوي اجراء 
مباري�ات االي�اب يف بغداد، حيث ج�رت بعض املجموع�ات بنظام التجمع 
الذه�اب واالياب، او اضعف االيمان ان يطلب نقل املباريات من ملعب امللز 
التارت�ان اىل ملعب عش�بي، لكن االتح�اد العراقي لم ي�درك حجم حقوقه 

فضاعت منه.
وهكذا خرسنا التصفيات من الدور االول والتي كانت من أسهل التصفيات 
يف التاريخ وكان مكان العراق محس�وم يف اسبانيا لو تواجد عمو بابا مثال 

مع اجراء سبع مباريات ودية حتى لو بقيت التصفيات يف السعودية.
كاس الخليج العربي 1982

بع�د هزيم�ة تصفي�ات كاس العال�م املذل�ة انتبه اه�ل الق�رار الريايض 
لخطيئته�م التي ال تغتفر، حيث اضاعوا عىل العراق حلم كبري كان س�هل 

التحقق.
فحاولوا امتصاص نقمة الجماهري عب العودة اىل عمو بابا لكن بعد خراب 
عكة! فكان االس�تعداد لكاس الخلي�ج يف االمارات عام 1982، وهنا يظهر 
مق�دار الجنون ألهل الق�رار الريايض، فاس�تعد املنتخ�ب العراقي لكاس 
الخلي�ج العربي – البطولة الودية غ�ري املعرتف بها من قبل الفيفا- بعرش 
مباريات كل هذا للفوز ببطولة هامش�ية بعد التضحية بالبطولة االهم – 
تصفيات كاس العالم – فكان االستعداد كالتي: مباراتان مع نادي بلغراد 
اليوغساليف، ومباراتان مع منتخب بلغاريا الوطني، ومباراتان مع املنتخب 
االردن الوطن�ي، ومباراتان مع منتخب املانيا الديمقراطية، ومباراتان مع 

منتخب كوريا الجنوبية، كل هذا فقط لالستعداد لبطولة ال قيمة لها!
ث�م املش�اركة، وقبل مباراة حس�م ال�كاس أق�دم صدام عىل االنس�حاب 
عب رس�الة بعثها للمنظم�ني! باعتبار انه يهدي ال�كاس للكويت حتى ال 
يجرحهم خسارة الكاس وهم مقبلني عىل املشاركة يف كاس العالم! موقف 
غب�ي وغريب وتافه، مع ان الكويت ش�اركت باملنتخب الثاني وال يهما ان 

خرسوا الكاس! باإلضافة لضياع الجهد واملال واالستعداد الكبري عبثا!
تصور لو هذه االستعدادات كانت ملنتخبنا يف تصفيات كاس العالم 1982، 
لك�ن الجنون والغباء هي املس�يطرة عىل اهل الع�راق الريايض يف العراق.. 
مم�ا اضاع علينا فرصة التواجد يف كاس العالم يف اس�بانيا 1982 حيث لو 
تم وتأهلنا من مجموعة السعودية، فلن يكون صعبا جمع النقاط الكافية 
الالزمة للتأهل لكاس العالم من الكويت ونيوزلندا والصني، وكلها ليس�ت 

أفضل من العراق، فقط هي أفضل منا بالقيادات الرياضية الواعية.
وللكالم بقية.

نقل�ت رشكة الخطوط الجوية االس�كتلندية "Loganair" منذ عام 1967 
ملي�ون راكب عىل أقرص خ�ط جوي يف العالم إذ بلغ طوله 2700 مرت. وقد 
تم إدراج هذا املس�ار يف موس�وعة غينيس لألرقام القياس�ية.أفادت بذلك 
صحيفة "داييل أكس�بس" البيطانية.وأهدى قائد طاقم طائرة الثمانية 
الكرايس )ألكس رانداي( الراكب�ة ال� مليون )آن رانداي( باقة من الزهور 
وش�هادة تذكاري�ة ، وذلك بعد انتهاء رحلة جوية من جزيرة واس�رتي إىل 
جزيرة بابا أوس�رتي )ارخبيل أورتني(.وقد اس�تغرقت الرحلة الجوية 47 
ثاني�ة فقط. وكانت آن رانداي تس�تعني بخدمات رشكة الخطوط الجوية 
"Loganair" لتبل�غ رحالتها عرشة آالف مرة خ�الل تنقلها من جزيرة إىل 
أخ�رى يف داخل األرخبيل الذي يضم 70 جزيرة واقعة يف ش�مال اس�كتلندا 
، وذلك لبحث مس�ائل مالية.وقال املدير التنفيذي للرشكة التي تس�تخدم 
طائ�رات " Islander Norman Britten " جوناتان هانكل:" يعد مس�ارنا 
خط�ا جويا مهما لس�كان الجزر يس�تعني به األس�اتذة والطالب ورجال 

الرشطة وغريهم يف عملهم اليومي.

أقرص خط جوي يف العالـم اخرتاع رويس يزيد رسعة ضخ النفط عرب األنابيب
اخرتع علماء روس مادة جديدة مانعة التآكل 

والرتاكمات عىل جدران أنابيب النفط.
ض�خ  رسع�ة  لزي�ادة  إنش�اؤها  وت�م 
الهيدروكربونات عب األنابيب، وفقا ملا نرشه 

املخرتعون يف مجلة “سبينغر لينك”.
وتبقى خطوط األنابيب الوس�يلة األساس�ية 
لنق�ل كمي�ات كبرية م�ن النف�ط ومنتجاته 
والغاز الطبيع�ي. ولكن طريق�ة نقل النفط 
والغاز هذه تواجه مش�كلة تعويقية تسببها 
قوة االحتكاك الحركي بني محتويات األنبوب 
وج�داره. ويحتاج األمر إىل جهد كبري للتغلب 
ع�ىل قوة االحتكاك الت�ي تعرقل رسيان املواد 

الجاري نقلها داخل األنبوب.
ومن أجل حل هذه املش�كلة وتقليل خشونة 
جدار األنبوب يعمل علماء الجامعة التكنيكية 

يف مدينة ياروس�الفل الروس�ية ع�ىل ابتكار 
الدهانات والورنيشات املركبة لطالء السطح 
الداخيل لألنابيب، تمنع التآكل والرتاكمات عىل 
ج�دران األنابيب وتقلل االحت�كاك التعويقي، 

لتكسية جدران األنابيب.

وهذا سيس�مح زيادة مع�دل التدفق األقىص 
للغ�از داخل األنابي�ب بنح�و 18% من 8.25 
ملي�ون م�رت مكع�ب إىل 9.91 ملي�ون م�رت 
مكع�ب يف اليوم. وقال أح�د العلماء: “الطالء 
الذي حصلن�ا عليه يوصل خش�ونة األنابيب 
من 0.18-0.35 ميكرون )مقارنة بخش�ونة 
الس�طح يف حدود 3-5 ميكرون املس�تخدمة 
ع�ادة(، ونتيج�ة لذل�ك ي�زداد مع�دل نق�ل 
الهيدروكربون�ات مع الحفاظ عىل خصائص 
مقاومة التآكل عند مس�توى عال”. ومن بني 
العنارص التي دخلت يف تطوير املواد، راتنجات 
التبادل األيوني الصديقة للبيئة )حصل عليها 
العلم�اء من انحالل قش األرز(، عىل أس�اس 
ثاني أكسيد السيليكون غري املتبلور واألصباغ 

األساسية مع غمد بوليانيلني.

يعان�ي 80% من األش�خاص م�ن كابوس حب 
الش�باب يف مرحلة م�ا من حياته�م، وبالرغم 
من ذلك ما يزال العلم�اء غري قادرين عىل فهم 
الس�بب الرئييس لهذه الحالة، وما هو أهم من 
ذلك، كيفية كبحها.وقد أظهرت دراسة جديدة 
أخريا الس�بب الكام�ن وراء اإلصابة بالتهابات 
الجل�د ل�دى بع�ض األش�خاص دون غريه�م، 

حي�ث يمكن أن ي�ؤدي االكتش�اف إىل عالجات 
جدي�دة لح�ب الش�باب يف أق�ل م�ن عام�ني.
فاألطباء يعالجون يف الوق����ت الراهن حاالت 
حب الش�باب الحادة إما ع�ن طريق املضادات 
م )مثل حبوب منع  الحيوية أو بالهرمون املنظِّ
الحمل( أو بدواء آيزوتريتينويناملعروف باس�م 
روأكيوتان.وهنال�ك العديد م�ن اآلثار الجانبية 

له�ذه العالج�ات. واألس�وأ م�ن ذل�ك كل�ه أن 
معظمها ال يقدم فوائد عىل املدى الطويل، أو يف 

بعض الحاالت ال يفيد عىل اإلطالق.
وتركز الدراس�ة الجديدة عىل حقيقة أن جلدنا 
مغط�ى إىل حد كب�ري بالبكترييا ط�وال الوقت، 
وتعت�ب برشتنا مثاب�َة خط الدف�اع األول ضد 

غزو الجراثيم. 

ملاذا يظهر حب الشباب عند بعض الناس دون غريهم؟

استحدث باحثون أمريكيون فريوساً معدالً وراثيا يتحكم يف خاليا عصبية 
مح�ددة يف الدماغ فيقلل م�ن اعتماد املرء عىل الكح�ول أو إدمانه عليها، 
بحس�ب مقالة نرشت يف مجل�ة The Conversation.وكما يوضح علماء 
من جامعة تكس�اس، يس�بب تعاطي الكحول واملخدرات بعض التغريات 
يف منطق�ة من الدماغ مس�ؤولة ع�ن معالجة جميع املعلومات الحس�ية 
الواردة وعن ضوابط السلوك ذات الصلة، إضافة إىل أن املخدرات والكحول 
تزيد بشكل كبري من مستويات الدوبامني يف الجسم املخطط  )وهو ناقل 
عصبي يرتبط بمش�اعر الرسور والتحفيز( املوج�ود يف الخاليا العصبية. 
وتعد  مستقبالت الدوبامني يف الجسم املخطط للخاليا العصبية الدماغية 
أط�ول من نظرياتها يف أجزاء الجس�م األخرى. والخاليا العصبية للجس�م 

املخطط حساسة جدا للتغريات يف مستويات الدوبامني.
هناك نوعان أساسيان من الخاليا العصبية يف الجسم املخطط  هما D1 و 
D2، ولهما وظائف متعاكسة، حيث أن D1 تعطي "الضوء األخرض" ألي 
إجراء معني، أما D2 فعىل العكس تماما تعطي "الضوء األحمر"  وتحظر 

أي إجراء.

فريوس يعالج اإلدمان عىل الكحول

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

ملاذا نصاب باحلازوقة وكيف نتخلص منها؟
تش�كل الحازوقة حال�ة مزعج�ة ومحرجة، 
وغالبا ما تظهر مل�دة زمنية قصرية، لكنها يف 
بعض األحيان قد تس�تمر لساعات طويلة أو 

حتى أيام.
وتح�دث الحازوق�ة )أو الف�واق( عندما يبدأ 
الحجاب الحاج�ز يف االنقباض وتبدأ عضالت 
والضجي�ج  االهت�زاز.  يف  وبطن�ك  ص�درك 
الكالسيكي للفواق هو مجرد هواء يطرد من 

رئتيك.
ويظه�ر الف�واق دائم�ا يف أس�وأ األوقات، ويف 
بعض األحيان ال يوجد س�بب واضح لإلصابة 
به. ووفقا ملؤسس�ة “مايو كلينك”، فإن أكثر 
املسببات شيوعا للفواق الذي يستمر أقل من 

48 ساعة تشمل:
-رشب املرشوبات الغازية
-رشب الكثري من الكحول
-اإلفراط يف تناول الطعام

-اإلثارة أو التوتر العاطفي
-تغريات مفاجئة يف درجات الحرارة

-ابتالع الهواء بمضغ العلكة أو مص الحلو
ويجب أن يس�تمر الفواق لبضع دقائق فقط 
ويتوقف بشكل طبيع�����ي. ومع ذل����ك، 
قد تضطر إىل اللج�وء إىل العالجات املنزلية إذا 

استمر لف����رتة أطول من ذلك.
ويف بع�ض األحيان، يمكن أن يس�تمر الفواق 
ألكثر من 48 س�اعة، والسبب الطبيعي لذلك 

هو حالة طبية أو دواء معني.
ويج�ب زيارة الطبيب إذا اس�تمرت الحازوقة 
ألكثر من يومني أو تكررت كثريا بش�كل يؤثر 

عىل حياتك.
ويمك�ن أن يكون الفواق طويل األمد بس�بب 
تل�ف األعصاب أو تهيج األعص�اب املبهمة أو 

األعصاب الحجابية.
ويت�م التحك�م يف ه�ذه األعص�اب بواس�طة 

الحج�اب الحاج�ز ويمك�ن أن تتل�ف عندما 
يالمس يشء ما طبل�ة األذن، أو وجود ورم يف 
الرقبة، أو ارتجاع معدي مريئي، أو التهاب يف 

الحلق أو التهاب الحنجرة.
ويمكن أن تؤدي اضطرابات الجهاز العصبي 
املرك�زي مث�ل الته�اب الس�حايا والتصل�ب 
املتعدد والسكتات الدماغية وإصابات الدماغ 

الرضحية إىل تحفيز الفواق أيضا.
ويمك�ن الضطراب�ات التمثي�ل الغذائ�ي مثل 
مرض الس�كري واملخدرات أو إدمان الكحول 

أن تسبب الفواق طويل األمد أيضا.
وأوضح يشء يجب فعله للتخلص من الفواق 
ه�و تجنب أي من هذه املحفزات. وهذا يعني 
التخلص من املرشوبات الغازية أو الس�اخنة 

أو الكحولية.
ويج�ب علي�ك أيض�ا أن تتخلص م�ن العلكة 
وتطفئ سيجارتك، يف حال كان هذان العامالن 
محفزين للحالة، ألن كليهما يمكن أن يتسبب 

يف ابتالع الهواء ويزيد الفواق.
واألم�ر نفس�ه ينطب�ق ع�ىل تن�اول الطعام 
برسع�ة كب�رية، أو تن�اول الطع�ام الحار، أو 
تناول أو رشب يشء بارد جدا بعد تناول يشء 

ساخن.

دراسة: تلوث اهلواء هيدد النساء
 بخطر انكامش الدماغ

أش�ارت دراس�ة حديثة إىل أن التعرض طويل األمد ملس�تويات عالية 
من تلوث الهواء قد يزيد من خطر إصابة النس�اء األكب سنا بتقلص 

الدماغ املرتبط بمرض ألزهايمر.
ودرس باحث�ون من الوالي�ات املتحدة التغريات يف حج�م أدمغة 712 
ام�رأة كبرية الس�ن وقارنوا ذلك بمس�توى تعرضهم الس�نوي املقدر 
لتلوث الهواء. ويتألف تلوث الجسيمات الدقيقة من أجزاء صغرية من 
الدخان والغبار ومواد كيميائية أخرى معلقة يف الهواء، فهي ليس�ت 
أكب من 2.5 ميكرومرت، أي 30 مرة أصغر من عرض شعرة اإلنسان، 

والتي يتسبب تنفسها يف حدوث مشكالت صحية.
ووجد الفريق أنه كلما زاد تعرض النس�اء لتلوث الهواء ملدة تزيد عن 
خمس س�نوات، زاد تقلص مناطق الدم�اغ املعرضة لإلصابة بمرض 
ألزهايمر. ويف الواقع، كانت النس�اء الالئي تعرضن ألعىل املس�تويات 
التي شوهدت يف الدراسة، 19 ميكروغراما لكل مرت مكعب، معرضات 

مرتني لخطر التعرض ألدنى مستوى من تقلص مناطق الدماغ.
وتلقى املش�اركون األقل تعرضا 7 ميكروغرامات / مرت مكعب فقط 
يف املتوس�ط ، وكل 3 ميكروغرامات لكل م�رت مكعب زادت من خطر 

اإلصابة بمرض ألزهايمر بنسبة %24.
وتتأثر النساء بشكل غري متناسب بمرض ألزهايمر مقارنة بالرجال. 
وحذر الباحثون من أن الدراسة، التي تستند إىل البيانات التي جمعتها 
مب�ادرة صحة املرأة، ق�د ال تنطبق بالرضورة عىل الرجال أو النس�اء 

األصغر سنا.


