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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وافق�ت اي�ران، أمس االح�د، عىل تزوي�د العراق 
بحاجت�ه من الغ�از لتولي�د الطاق�ة الكهربائية 
ملواطنية مع اقرتاب حلول فصل الصيف، إال أنها 
طالبت بديونها عليه البالغة 4 مليارات دوالر ثمن 
هذا الغاز والتي تواجه مش�كلة يف السداد بسبب 
العقوبات االمريكية. وأك�د وزير الكهرباء ماجد 
مهدي حنت�وش، الذي وصل اىل طهران الس�بت، 
التوصل اىل اتفاقيات جيدة مع ايران لتزويد العراق 
بالطاقة التي يحتاجها يف مجال الكهرباء والغاز. 
واش�ار حنت�وش،، يف ترصيح�ات للصحافي�ن 
ع�ىل هام�ش لقائه وزي�ر الطاق�ة اإليراني رضا 
اردكانيان، اىل انه خالل الس�نوات املاضية قدمت 
اي�ران الكث�ري م�ن املس�اعدات لتزوي�د الع�راق 
بالوق�ود الذي تحتاجه محطاته لتوليد الكهرباء. 
واض�اف ان�ه ناقش م�ع الجانب االيراني س�داد 
ديون العراق اليران يف قطاع�ي الغاز والكهرباء. 
واوضح ان نقص الكهرباء يف العراق يعادل ثالثة 
أضع�اف الطل�ب ع�ىل ال�واردات والحكومة غري 
قادرة عىل االستجابة لهذه املطالب وال تستطيع 
مواكبة الزيادة يف الطلب لذلك يتوجب عىل العراق 
استرياد الطاقة لتلبية احتياجاته ولكي ال يواجه 
نقص�ا يف وقود محط�ات توليد الكهرب�اء. وقال 
إن إم�دادات الطاقة من إيران مس�تمرة بش�كل 
متواصل واملش�كلة التي واجهتنا كانت يف مجال 
إم�داد الوقود ملحطات الطاق�ة وخالل مباحثاته 
يف طه�ران فق�د تم التوص�ل إىل اتفاقي�ات جيدة 
حول هذا املوضوع وطرق س�داد الديون لكنه لم 

يفصح عن تفاصيلها.
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الـ21 يف املثنى

       بغداد / المستقبل العراقي

اعت�ذر وزير الخارجي�ة اإليراني محمد ج�واد ظريف من 
الش�عب اإليراني ومحبي قائد فيلق القدس الراحل قاسم 
س�ليماني، عىل خلفية الترسيب الصوتي األخري الذي أثار 

ضجة كربى.
ويف رس�الة عرب تطبيق »انس�تغرام« نرشها ظريف اليوم 
األح�د، قال إن م�ا انترش طيلة هذا »األس�بوع املرير« من 
ترسيب�ات، لم يكن مقصودا منه، ول�م تكن هناك أي نية 

لنرش كالمه عىل نطاق واسع، أو حتى محدود.
وأش�ار إىل أن »عائلة سليماني، وخاصة ابنته زينب، التي 

تع�ز علي�ه كأوالده، أصيبوا بجروح بع�د رحيله، فحاول 
البعض اس�تخدام هذا الوضع املؤسف كوس�يلة لزعزعة 
تعاط�ف الناس الش�جعان يف املنطق�ة، أو كأداة لتحقيق 

أهداف سياسية قصرية املدى«.
واعت�ذر ظري�ف م�ن اإليراني�ن، مش�ريا إىل أن العدي�د 
م�ن األش�خاص يعرفون م�دى حب�ه وارتباط�ه الطويل 

بسليماني.
وأك�د عىل أنه »لم يقلل عىل اإلطالق من عظمة س�ليماني 
ودوره ال�ذي ال غنى عنه يف اس�تعادة أمن إيران واملنطقة 
والعالم«، مشريا إىل أنه لو علم أن جملة من تلك التي قالها 

كانت ستنرش عىل املأل، ملا تفوه بها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مفوضية االنتخابات، أمس االحد، 
عدد املرشحن لالنتخابات النيابية املبكرة 
املقررة يف 10 ترشي�ن األول املقبل.وذكر 
بيان لها تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه »يف الوقت الذي تشّدد فيه املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات، عىل أن موعد 
إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي يف 
10 ترشي�ن األول 2021 حتمي ال تراجع 
عن�ه, تؤك�د بأنه�ا تواص�ل خطواته�ا 
وتحضرياتها ملرحل�ة االقرتاع بعد انتهاء 
ف�رتة تحديث س�جل الناخب�ن وإصدار 

مجلس املفوضن لقراره بإيقاف عملية 
التس�جيل البايوم�رتي لغاي�ة االنته�اء 
من إجراء االنتخاب�ات النيابية املبكرة«. 
وأضاف »ترشع املفوضية بإعداد س�جل 
ناخب�ن رصن, يتم طباعت�ه يف مطبعة 
ش�بكة اإلعالم العراقي بحس�ب موافقة 
مجلس ال�وزراء خالل جلس�ته املنعقدة 
التعاق�د  وبأس�لوب   2021/4/27 يف 
املب�ارش لطب�ع س�جل الناخب�ن الع�ام 
النهائي، وكراس املرش�حن،  والخ�اص 
وتخوي�ل  الناخب�ن،  س�جل  وبوس�رت 
مفوضية االنتخابات صالحية التفاوض 
والتعاق�د املب�ارش مع إح�دى الرشكات 

العاملي�ة الرصينة لطباعة وتجهيز أوراق 
االقرتاع واالستمارات النتخابات مجلس 
تعليمات  الن�واب/2021 اس�تثناء م�ن 
تنفي�ذ العق�ود الحكومي�ة والضواب�ط 

امللحقة بها«. 
وأش�ار البيان اىل »انقضاء مدة تس�جيل 
واألح�زاب  السياس�ية  التحالف�ات 
واملرشحن، يف األول من أيار لعام 2021، 
وس�يجري تباًع�ا التحق�ق م�ن أهلي�ة 
املرش�حن الذين يقدر عددهم بأكثر من 
3500، بالتنس�يق م�ع املؤسس�ات ذات 
العالق�ة وه�ي )وزارة الداخلي�ة /األدلة 
الجنائية، الهيئة الوطنية العليا للمساءلة 

والعدال�ة، هيئة النزاه�ة، وزارة الرتبية، 
وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي(«. 
ولف�ت اىل ان�ه »ويف اط�ار االس�تعدادات 
املفوضي�ة  ش�كلت  االق�رتاع,  لعملي�ة 
اللجنة املركزية الختيار موظفي االقرتاع 
برئاسة عضو مجلس املفوضن القايض 
)في�اض ياس�ن حس�ن(, وتعمل هذه 
اللجنة عىل إعداد آلية دقيقة تضمن سري 
عمل اختيار موظفي االقرتاع بش�فافية 
س�يتم  حي�ث  واس�تقاللية  ونزاه�ة 

اختيارهم من فئة موظفي الدولة .

التفاصيل ص2

ص7

املشاركة العراقية
 يف دوري أبطـال آسيـا 

عىل صفيح ساخن

ص2
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توضيح من الرتبية بشأن مصري العام الدرايس احلايل: هل ينتهي قريبا؟
     بغداد / المستقبل العراقي 

حدد وزير الرتبية عيل حميد الدليمي، مصري العام الدرايس الحايل يف ظل تفيش جائحة كورونا، مؤكدا ان املوضوع خاضع 
لدراسة علمية وتربوية من قبل الوزارة وهيئة الرأي وكذلك اللجنة الدائمة لالمتحانات التخاذ القرارات الصحيحة«. 

وقال الدليمي أنه »من الصعب اتخاذ قرار انهاء العام الدرايس الحايل أسوة بالعام املايض«، مبيناً أن »املوضوع يجب أن 
يدرس بشكل علمي وتربوي من قبل الوزارة وهيئة الرأي وكذلك اللجنة الدائمة لالمتحانات التخاذ القرارات الصحيحة«. 
واض�اف، ان »املقرتح�ات الخاصة بانهاء العام الدرايس مرهون تطبيقها بالواقع الصحي«، مؤكداً أن »هناك تواصل ما 
بني الوزارة ولجنة الرتبية النيابية لدراس�ة التحديات التي تواجه العملي�ة التعليمية«. وبني أن »املقرتحات والتوصيات 
الت�ي ترف�ع اىل اللجنة العليا للصحة والس�المة تقدم يف ظل تط�ور االزمة الوبائية ففي حال حص�ول تطور يتم تقديم 
توصيات واذا بقي الوضع عىل ما هو عليه يتم االستمرار باالجراءات الحالية«. واوضح ان »الجهة املسؤولة عن تحديد 
املوقف الوبائي يف املدارس واملؤسس�ات التعليمية هي وزارة الصحة لكون هناك فرق صحية منترشة يف املدارس وتقوم 
بتقديم تقرير متكامل عن نس�بة االصابات التي تحصل يف أي مدرس�ة اىل وزارة الرتبية لدراس�تها واتخاذ القرارات يف 

ضوئها«. وأكد أنه »اىل اآلن لم تقدم أي احصائية متكاملة عن أعداد اإلصابات يف املدارس«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وافقت اي�ران، أمس االحد، ع�ىل تزويد العراق 
بحاجت�ه من الغ�از لتوليد الطاق�ة الكهربائية 
ملواطنية م�ع اقرتاب حلول فص�ل الصيف، إال 
أنه�ا طالب�ت بديونها عليه البالغ�ة 4 مليارات 
دوالر ثم�ن ه�ذا الغاز والتي تواجه مش�كلة يف 

السداد بسبب العقوبات االمريكية.
وأكد وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، الذي 
وصل اىل طهران الس�بت، التوصل اىل اتفاقيات 
جي�دة مع اي�ران لتزويد الع�راق بالطاقة التي 

يحتاجها يف مجال الكهرباء والغاز.
واش�ار حنت�وش،، يف ترصيح�ات للصحافيني 
ع�ىل هامش لقائه وزير الطاق�ة اإليراني رضا 
اردكاني�ان، اىل ان�ه خ�الل الس�نوات املاضي�ة 
قدم�ت اي�ران الكث�ري م�ن املس�اعدات لتزويد 
العراق بالوقود ال�ذي تحتاجه محطاته لتوليد 

الكهرباء.
واض�اف انه ناقش مع الجانب االيراني س�داد 
ديون العراق اليران يف قطاعي الغاز والكهرباء. 
واوض�ح ان نق�ص الكهرباء يف الع�راق يعادل 
ثالثة أضعاف الطلب ع�ىل الواردات والحكومة 
غ�ري قادرة عىل االس�تجابة له�ذه املطالب وال 
تستطيع مواكبة الزيادة يف الطلب لذلك يتوجب 
عىل العراق اس�ترياد الطاق�ة لتلبية احتياجاته 
ولك�ي ال يواجه نقصا يف وق�ود محطات توليد 

الكهرباء.
وق�ال إن إمدادات الطاقة من إيران مس�تمرة بش�كل 
متواصل واملش�كلة التي واجهتنا كانت يف مجال إمداد 
الوق�ود ملحطات الطاق�ة وخالل مباحثات�ه يف طهران 
فق�د تم التوصل إىل اتفاقيات جيدة حول هذا املوضوع 

وطرق سداد الديون لكنه لم يفصح عن تفاصيلها.
كما بحث وزير الكهرباء مع وزير النفط اإليراني سبل 

تس�ديد العراق الديون املرتتبة عليه إزاء صادرات الغاز 
اإليراني إليه.

وأش�ار الوزير اإليراني خ�الل االجتم�اع إىل اتفاقيتني 
مهمت�ني لتصدير الغاز املحيل إىل الع�راق، أبرمتا خالل 
األعوام املاضية مع وزارة الكهرباء العراقية، منوها اىل 
ان�ه قد »تم لغاية اآلن تصدير 27 مليار مرت مكعب من 

الغاز اإليراني إىل العراق«.

وق�ال »بطبيعة الحال فإن تس�ديد الديون املرتتبة عىل 
الع�راق إزاء ص�ادرات الغ�از اإليراني يواجه مش�اكل، 
لكنن�ا نأم�ل ب�أن نتمكن م�ن الوصول إىل ح�ل يف هذا 

املجال«.
من جانب�ه، قال وزير الكهرب�اء العراقي حنتوش »إن 
العالقات ب�ني إيران والعراق عالقات ممتازة ونس�عى 
لتنميتها يوما بعد يوم«. وأشار بالقول »نسعى للوصول 

إىل سبيل لحل مشكلة تسديد املستحقات، وأن 
ندفع ثمن الغاز إليران«.

وكان وزير الكهرب�اء العراقي قد عرب الجمعة 
املايض عشية مفاوضاته يف طهران عن تفاؤله 
بزيادته�ا للغاز املصدر اليه مع تجاوز درجات 

الحرارة االربعني مئوية يف بعض مناطقه.
وتجه�ز ايران العراق حالي�ا ب� 20 مليون قدم 
مكع�ب من الغاز يومياً وه�ذه الكمية ال تلبي 
حاجت�ه لتش�غيل محطات�ه الكهربائي�ة التي 
تعتم�د ع�ىل ه�ذا الغ�از والتي تص�ل الحاجة 
الفعلية لها خ�الل فصل الصيف اىل 70 مليون 
قدم مكعب يومياً«. ويحت�اج العراق حاليا إىل 
رف�ع طاقت�ه اإلنتاجية بنح�و الضعف لتأمني 
مس�تويات مس�تقرة من الطاق�ة الكهربائية 
حي�ث ينت�ج ويس�تورد 19 ألف ميغ�اواط يف 
الساعة فيما يحتاج إىل نحو 40 ألف ميغاواط 
لتأمني الكهرباء للدور واملؤسسات الحكومية.

وبعد انفاق العراق ح�وايل 80 مليار دوالر منذ 
س�قوط النظ�ام الس�ابق ع�ام 2003 يقيض 
العراقي�ون ش�تاء ب�ارداً وصيفاً الهباً وس�ط 
اتهام�ات متبادل�ة ب�ني األح�زاب السياس�ية 

بالفساد الذي يغلف عقود وزارة الكهرباء.
وم�ع قرب دخول فصل الصيف، تبدأ مش�اكل 
الكهرب�اء يف العراق من دون عالجات حقيقية 
تض�ع ح�داً ألزم�ة مس�تعصية من�ذ مطل�ع 
تس�عينيات الق�رن امل�ايض م�ا ادى اىل اندالع 
احتجاجات منذ ايام يف أغلب مناطق العاصمة.

وكان وزي�ر النف�ط العراقي احس�ان عب�د الجبار قد 
اعل�ن يف 22 من الش�هر امل�ايض ان بالده ستس�تغني 
عن اس�ترياد الغاز االيراني لتوف�ري الطاقة الكهربائية 
يف ب�الده بحل�ول ع�ام 2024، موضح�ا ان حكومت�ه 
ستس�تمر يف طلب االعفاء االمريكي من العقوبات عىل 

ايران لضمان بقاء هذا االسترياد حتى ذلك الوقت.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مفوضية االنتخابات، أمس االحد، 
عدد املرش�حني لالنتخابات النيابية املبكرة 

املقررة يف 10 ترشين األول املقبل.
وذكر بي�ان لها تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه »يف الوقت ال�ذي تش�ّدد فيه 
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات، 
انتخ�اب مجل�س  أن موع�د إج�راء  ع�ىل 
النواب العراق�ي يف 10 ترشين األول 2021 

حتم�ي ال تراجع عنه, تؤك�د بأنها تواصل 
خطواته�ا وتحضرياته�ا ملرحل�ة االق�رتاع 
بع�د انتهاء ف�رتة تحديث س�جل الناخبني 
وإص�دار مجلس املفوضني لقراره بإيقاف 
عملية التسجيل البايومرتي لغاية االنتهاء 
من إج�راء االنتخاب�ات النيابي�ة املبكرة«. 
وأض�اف »ت�رشع املفوضية بإعداد س�جل 
ناخب�ني رص�ني, يت�م طباعت�ه يف مطبعة 
ش�بكة اإلع�الم العراق�ي بحس�ب موافقة 
مجلس ال�وزراء خالل جلس�ته املنعقدة يف 

التعاق�د املبارش  2021/4/27 وبأس�لوب 
لطب�ع س�جل الناخب�ني الع�ام والخ�اص 
النهائي، وكراس املرشحني، وبوسرت سجل 
الناخب�ني، وتخويل مفوضي�ة االنتخابات 
صالحي�ة التف�اوض والتعاق�د املبارش مع 
إحدى الرشكات العاملي�ة الرصينة لطباعة 
واالس�تمارات  االق�رتاع  أوراق  وتجهي�ز 
النتخابات مجلس النواب/2021 اس�تثناء 
م�ن تعليم�ات تنفي�ذ العق�ود الحكومي�ة 

والضوابط امللحقة بها«. 

وأش�ار البي�ان اىل »انقض�اء مدة تس�جيل 
التحالفات السياسية واألحزاب واملرشحني، 
يف األول م�ن أي�ار لعام 2021، وس�يجري 
تباًع�ا التحقق من أهلية املرش�حني الذين 
يق�در عددهم بأكثر من 3500، بالتنس�يق 
مع املؤسس�ات ذات العالق�ة وهي )وزارة 
الهيئ�ة  الجنائي�ة،  /األدل�ة  الداخلي�ة 
الوطنية العلي�ا للمس�اءلة والعدالة، هيئة 
التعلي�م  وزارة  الرتبي�ة،  وزارة  النزاه�ة، 
الع�ايل والبح�ث العلم�ي(«. ولف�ت اىل انه 

»ويف اط�ار االس�تعدادات لعملي�ة االقرتاع, 
ش�كلت املفوضية اللجنة املركزية الختيار 
موظف�ي االقرتاع برئاس�ة عض�و مجلس 
املفوضني القايض )فياض ياسني حسني(, 
وتعمل هذه اللجنة ع�ىل إعداد آلية دقيقة 
تضمن س�ري عمل اختيار موظفي االقرتاع 
بش�فافية ونزاهة واستقاللية حيث سيتم 
اختيارهم من فئ�ة موظفي الدولة عىل أن 
ال يكون مسجالً لدى املفوضية كمرشح أو 

وكيل حزب سيايس أو مراقب«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت لجنة املصالحة والعش�ائر النيابية، 
أمس األحد، توضيحا بش�أن تعديل اس�مها 
م�ن »لجنة املصالح�ة والعش�ائر النيابية«، 
إىل »لجن�ة اجتث�اث البعث«، فيم�ا لفتت إىل 
أن تغيري االسم جاء من النائب األول لرئيس 
املجل�س حس�ن الكعبي، وليس م�ن رئيس 

املجلس محمد الحلبويس.
وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه إن »عدداً من وس�ائل 
اإلع�الم، تداولت خالل الف�رتة االخرية االمر 
النياب�ي بتعدي�ل تس�مية لجن�ة املصالح�ة 
والعش�ائر اىل اجتثاث البع�ث، والصادر عن 
النائ�ب األول لرئيس مجلس النواب حس�ن 
الكعبي، باعتباره رئيس�اً للمجلس يف حالة 

تمت�ع رئي�س املجلس محم�د الحلبويس، يف 
اج�ازة اعتيادي�ة، كون ان النائ�ب االول هو 
امل�رشف عىل عم�ل اللج�ان النيابي�ة بحكم 

القانون والنظام الداخيل للمجلس«.
وأضاف�ت اللجن�ة ان »صدور الكت�اب جاء 
لغ�رض وض�ع قان�ون املس�اءلة والعدال�ة 
املزاي�دات  ع�ن  بعي�دا  البع�ث’’  ’’اجتث�اث 
الش�خصية  والخصوم�ات  السياس�ية 

واالنتخابي�ة وع�دم التعاطي م�ع هذا امللف 
لتصفية الخصوم السياس�يني يف االنتخابات 
القادم�ة اذ ان االم�ر النياب�ي نس�ب النائب 
االول مع عدد من الس�ادة النواب، كأعضاء 

يف هذه اللجنة النيابية املهمة«.
وأكدت اللجنة »اهمية تطبيق قوانني العدالة 
االنتقالية والتي ال تستهدف االشخاص انما 
لتنفي�ذ عدال�ة القوانني بعيدا ع�ن التعاطي 

الس�يايس التي لم يكن الحلبويس، اي تدخل 
او ام�ر يف ه�ذا املوض�وع، وان ص�دور هذا 
االمر النيابي كان توجيها اىل اللجنة وبحكم 
القان�ون من الس�يد النائ�ب األول باعتباره 
ام�راً نيابي�ا«. وأهاب�ت اللجن�ة ب�«اإلعالم 
الح�ر النزيه وضع االم�ور يف نصابها وعدم 
تحريفه�ا ع�ن موضعه�ا الحقيق�ي وف�ق 

الصياغات اإلدارية والقانونية«.  

احلكومة تستبق »غضب الصيف« باتفاق لـ »تعويض النقص. والوزير: نشهد »زيادة طلب كبرية« ال ميكن تلبيتها حمليًا

الكهرباء من إيران: حل »زيادة الغاز« وبقاء »إشكال الديون«

العدد )2369(   3     آيار    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

املفوضية: سيجري التحقق من أهلية املرشحني لالنتخابات

املصاحلة النيابية عن تعديل اسمها إىل »اجتثاث البعث«: أمر من رئاسة الربملان

أكثر من 3500 مرشح

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الخارجي�ة، أمس األحد، 
ان وزير الخارجيَّة فؤاد حسني يلتقي 
نظ�ريه اإليط�ايل ويبحث�ان العالقات 
الثنائّي�ة ب�ني البلدين. وق�ال املتحدث 
باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، 

يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، إن »وزير الخارجيَّة فؤاد حس�ني 
الخارجيَّ�ة  الش�ؤون  وزي�ر  يلتق�ي 
والتع�اون الدويل اإليط�ايل لويجي دي 
مايو، ويبحث مع�ه العالقات الثنائّية 
بني بغداد وروما، وُس�ُبل تبادل الدعم 

عىل الُصُعد كافة«.

وزير اخلارجية يبحث مع نظريه االيطايل
 يف روما العالقات الثنائية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس هيأة الحش�د الش�عبي فالح الفياض، أمس األحد، 
أن الهي�أة تحت�اج اىل تنس�يق واذون�ات إدارية م�ن وزارتي 
املالي�ة والتخطيط بخصوص عودة املفس�وخة عقودهم من 
الحش�د الش�عبي. وقال الفياض يف يف لقاء متلف�ز، إنه لدينا 
فس�حة مالية يف هيأة الحش�د الش�عبي ونحتاج اىل التنسيق 

م�ع وزارت�ي املالية والتخطي�ط وتكلمت مع رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي بهذا الخصوص ووعد بمس�اعدتنا وهو 

متفاعل مع ذلك.
واك�د، الحاج�ة لبع�ض االذونات اإلداري�ة م�ن وزارة املالية 
وان يت�م تضمني الذين س�نعيدهم من املفس�وخة عقودهم 
يف املوازن�ة القادم�ة لع�ام 2022 ونحن س�نتكفل برواتبهم 
يف الس�نة الحالي�ة وبداية الس�نة املقبلة يف ح�ال تأخر إقرار 

املوازنة، مشددا بالقول اننا سندافع عن املفسوخة عقودهم 
اىل آخر لحظة.وأوضح الفياض، أن الحكومة قدمت يف موازنة 
2021 عودة 130 الف منتسب من املفسوخة عقودهم ولكن 
مجل�س الن�واب رفع�ه. اىل ذلك، أك�د الفياض، أنه ت�م زيادة 
رواتب منتسبي الحشد الشعبي والذي سيكون مليون و415 
الف و700 دينار، مبينا أنه وقعنا صكوك الرصف وسترصف 

الرواتب غدا او بعد غد.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال وزي�ر التخطيط خالد بتال نجم، أمس 
األحد، إن سياس�ات اإلص�الح االقتصادي 

تتطلب وقتا لكي يلمس املواطن نتائجها.
وذكر إعالم وزارة التخطيط، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن »وزير 
التخطيط، خالد بتال النجم، استقبل سفري 
الجمهوري�ة التونس�ية لدى الع�راق، رضا 

زقي�دان، وج�رى خالل اللق�اء بحث اوجه 
التعاون املش�رتك بني البلدين الشقيقني يف 
مختل�ف املج�االت، ويف مقدمته�ا التعاون 
وتب�ادل  واالس�تثماري،  االقتص�ادي 

الخربات«.
للبي�ان،  وفق�ا  التخطي�ط،  وزي�ر  واك�د 
»استعداد العراق للتعاون مع تونس، وبما 
يعزز وينم�ي العالقات الثنائية«، مش�ريا، 
اىل ان »التوج�ه التنم�وي املس�تقبيل ل�دى 

وزارة التخطي�ط، هو تقلي�ل االعتماد عىل 
النفط وتنويع مصادر االقتصاد، من خالل 
الرتكيز عىل االستثمارات، يف مجال الطاقة 
الصنادي�ق  انش�اء  ان  مبين�ا،  النظيف�ة، 
الس�يادية، لدع�م الحرك�ة االس�تثمارية، 
اصبح م�ن ضم�ن التوجه�ات التننموية، 
وذل�ك ع�رب تموي�ل ه�ذه الصنادي�ق من 
فوائض بي�ع النف�ط، مع عقلن�ة االنفاق 

العام للدولة«.

ولفت إىل أن »سياسات اإلصالح االقتصادي 
تتطلب وقتا مناس�با لك�ي يلمس املواطن 

نتائجها«.
وبحس�ب البي�ان، ثّمن الس�فري التونيس، 
»الجهود االستثنائية التي تبذلها الحكومة 
العراقية، الحتواء االزم�ة املركبة الصحية 
واالقتصادي�ة، معرب�ا عن اس�تعداد بالده 
لفت�ح افاق جدي�دة للتعاون املش�رتك بني 

البلدين الشقيقني«.

أعلن�ت وزارة الداخلية، أم�س االحد، 
أن القوات األمني�ة يف محافظة املثنى 
ألق�ت القبض عىل اثنني م�ن الفارين 

من مكز رشة الهالل.
وقالت الوزارة، يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إنه »ت�م القاء 
القب�ض عىل اثن�ني م�ن الفارين من 
املثن�ى«،  بمحافظ�ة  اله�الل  مرك�ز 
مش�رية ال أن »ع�دد امللق�ى القب�ض 
عليهم حتى س�اعة إع�داد هذا الخرب 

وصل اىل 11 موقوفاً«.
وأوضحت، أن »البحث مازال مستمرا 
ع�ن بقي�ة الفاري�ن املتبق�ني والبالغ 
عدده�م 10 فقط، بعد التعاون الكبري 
م�ن قب�ل املواطن�ني هن�اك وتقدي�م 
املعلومات املس�تمرة لالجهزة األمنية 
اول ب�أول ع�ن أماك�ن تواج�د هؤالء 

الفارين«. 

الفياض: عودة املفسوخة عقودهم متوقف عىل االذونات االدارية

وزير التخطيط يعلق عىل سياسات »اإلصالح االقتصادي« تتطلب وقتًا للمس نتائجها

الداخلية:
 تبقى 10 فارين فقط من السجناء 

الـ21 يف املثنى

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة االتحادية العليا قرارا بعدم دستورية املادة 14 / اوال من 
قانون التعديل الثالث لقانون املحافظات غري املنتظمة باقليم.

وذكر بيان العالم املحكمة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان املحكمة 
»أصدرت ق�راراً بالدعوى املرقمة 118/ اتحادي�ة / 2019 يف 2/5/2021  
والخاص�ه بمجال�س املحافظ�ات وق�ررت الحكم بع�دم دس�تورية املادة 
14/ اوال من قانون رقم 10 لس�نة 2018 }قان�ون التعديل الثالث لقانون 
املحافظات غري املنتظمة باقليم  رقم 21 لسنة 2008{ واملتعلقة باستمرار 

عمل مجالس املحافظات واألقضية«.
وكان�ت املحكم�ة االتحادية العليا نظ�رت الخميس امل�ايض دعوى تخص 
طلب الحكم بعدم دس�تورية عدة مواد من قانون }التعديل الثالث لقانون 

املحافظات غري املنتظمة يف اقليم{ املعدل رقم )21( لسنة )2008(.
وخاص�م املدع�ي دعواه رئي�س مجلس الن�واب اضافة لوظيفت�ه، لتقرر 
املحكمة بعد االطالع عىل مجريات الدعوى تأجيلها اىل 2 آيار }اليوم األحد{ 

لغرض التدقيق.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير صحة الكرخ، جاس�ب الحجامي، األح�د )2 أيار، 2021( إلقاء 
القب�ض عىل ش�خص ح�اول ارضام الن�ار يف مأخذ االوكس�جني املركزي 

بمستشفى يف جانب الكرخ. 
وقال الحجامي، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه »تم قبل 
قليل مس�ك ش�خص حاول ارضام الن�ار يف مأخذ االوكس�جني املركزي يف 
مستشفى دار الس�الم- قاعة الشهيدة الصيدالنية سهري شاكر املخصص 
ملعالجة مرىض كورونا«. وأشار إىل »إخماد اللهب مبارشة من قبل املنتسبني 
وتم تسليم الجاني لالستخبارات«. وتابع: »نكرر تأكيداتنا للمنتسبني كافة 

باتخاذ أعىل درجات الحيطة والحذر والبقاء متيقظني طوال الوقت«.
ويف يوم الس�بت املايض )24 نيس�ان 2021( اندلع حريق يف مستشفى ابن 
الخطي�ب، جنوب رشقي العاصمة بغداد، مما أدى إىل مرصع 82 ش�خصا، 

و110 جرحى.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقت وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية، أمس األحد، القبض عىل منتحل 
صفة عميد يف رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء يف محافظة كركوك.

وذكر بيان لها تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه »تمكنت مفارز وكالة 
االس�تخبارات والتحقيقات االتحادي�ة يف وزارة الداخلية من القاء القبض 
عىل ش�خص منتح�ل صفة ضابط برتبة عميد والص�ادر بحقة امر قبض 

وفق املادة )2٦1( ق.ع يف رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء«.
وأضاف ان املتهم »يقوم بالنصب واالحتياالت عىل املواطنني بحجه تعينهم 
مقابل مبالغ مالية والتوس�ط لبعض ضباط الرشطه يف محافظة كركوك 

مقابل مبالغ مالية بغية متابعه ترقياتهم ونقلهم وتثبيت رتبهم«.
وب�ني ان املتهم »اعرتف ان�ه كان يحمل رتبة عميد يف رئاس�ة الجمهورية 
عندما يكون يف بغداد ورتبة عميد يف رئاسة الوزراء عندما يكون يف كركوك 
م�ن خالل تدوي�ن اقواله ابتدائي�ا وقضائي�ا باالعرتاف وت�م تدوين اقوال 

املشتكني وقرر قايض التحقيق اتخاذ االجراءات القانونيه بحقه«.

املحكمة االحتادية تصدر حكاًم بشأن قانون 
املحافظات

صحة الكرخ تعلن القبض عىل شخص 
حاول ارضام النار بمستشفى 

االستخبارات تلقي القبض عىل منتحل صفة 
عميد يف رئاستي اجلمهورية والوزراء

        بغداد / المستقبل العراقي

تس�عى مديري�ة الدف�اع املدني اىل 
إلنه�اء  قانونه�ا  فق�رات  تعدي�ل 
ورشوط  إلج�راءات  املخالف�ات 
م�ن  العدي�د  وتش�ييد  الس�المة، 
املخازن التجارية وسط بغداد دون 
الحصول عىل موافقات رس�مية أو 

شهادة سالمة مهنية من املديرية.
وع�زا مدي�ر ع�ام الدف�اع املدن�ي، 
اللواء كاظم بوهان، أس�باب تكرار 
الحرائ�ق إىل »االنفت�اح االقتصادي 
بعد عام 2003 وتش�ييد العديد من 
املخازن التجارية وس�ط بغداد من 
دون الحصول عىل موافقة رسمية 
أو شهادة سالمة مهنية من الدفاع 
الصباح  صحيف�ة  املدني«.ونقل�ت 
ع�ن بوه�ان قول�ه: إن »تكدي�س 

البضائ�ع من قب�ل التجار بش�كل 
فوضوي وعشوائي وبكميات كبرية 
ج�داً داخل املخازن الت�ي تفتقر اىل 
واألم�ان  الس�المة  أبس�ط رشوط 
واملش�يدة من ألواح السندويچ بنل 
رسيع االش�تعال بدالً من الطابوق 
والواح »الچينكو« كما يف الس�ابق، 
يزيد م�ن فرص حص�ول الحوادث 
املؤس�فة وتكرارها، مبيناً أن الواح 
السندويج بنل تحمل داخل معدنها 
مادة رسيع�ة االش�تعال تنتج عن 
أن  س�امة«.وأكد  م�واد  احرتاقه�ا 
مديري�ة الدف�اع املدن�ي ال يمكنها 
اتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحق 
املخالفني لرشوط السالمة واألمان 
إذ إن قانونها ال يجيز غلق املرشوع 
أو املخزن ويكتفي بالغرامة املالية 

البسيطة فقط

الدفاع املدين تطالب بتعديل قانوهنا:
»ال يمكن اختاذ إجراءات رادعة بحق املخالفني« 
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    المستقبل العراقي / الغانم

تاب�ع محاف�ظ واس�ط محم�د جمي�ل املياح�ي وبرفقة 
املهن�دس يعرب قحطان عباس مدير عام املديرية العامة 
للمج�اري يف وزارة البلدي�ات العم�ل يف م�روع مجاري 
الح�ي الكبري، بغية االرساع يف إنج�ازه، وتجاوز العراقيل 
التي تعيق تق�دم العمل فيه، بعد ما كان املروع متلكئ 
وش�به متوقف، بدأت ترتفع وترية العم�ل فيه وبمراحل 

متقدمة.
وقال املياحي »لقد وضعنا جدول زمني للتشغيل التجريبي 
ملحط�ات الرفع ودخولها العمل خالل االش�هر القادمة«، 
فيم�ا أكد ع�ى  مضاعفة فرق العم�ل واالنجاز من خالل 

املتابعة اليومية املس�تمرة واكمال ربط الشبكات بالخط 
الناقل، إضافة اىل اس�تحداث ش�ارع رئييس لفتح مدينة 
الح�ي بداية من الحي العس�كري ومروراً ب�ني الحريتني 

واملعلمني الثانية وصوال إىل املستشفى وضفاف الغراف.
كم�ا هنأ محافظ واس�ط الدكتور محم�د جميل املياحي 

عمال محافظة واسط بعيدهم االغر يف األول من آيار .
وقال أب�ارك الخوتي العمال عيده�م يف األول من آيار من 
كل عام فهو عيد ُبناة الوطن، وذواقي النظافة، والسواعد 

السمر وأكف الكادحني بعرق الجبني.
وأش�ار إىل أنه بهذه املناس�بة نكرر ونؤك�د ان قرار ٣١٥ 
س�اري املفع�ول وكل العقود واالجور مش�مولة بتطبيق 
ه�ذا الق�رار وان التخصيصات املالية املرص�ودة من قبل 

وزارة املالية ستكون )بأثر رجعي( من بداية هذه السنة 
وترصف لكل العقود واالجور اليومية وجاري اس�تكمال 
االجراءات مع الوزارة لضم�ان حقوقهم وتوفري التمويل 

املايل ومن ثم اطالقه للمحافظات.
كما س�يتم احتس�اب الخدم�ة لالجور والعق�ود لغرض 

العالوة والرتفيع والتقاعد.
وقال املياحي ادعو كل املشمولني بالقرار ٣١٥ إىل التقديم 
عى قطع االرايض الس�كنية اس�وة باملوظفني عى املالك 

الدائم.
كما ج�دد التأكيد لعمال النظافة واملج�اري ان حقوقهم 
محفوظة وعليهم ان ال يستمعوا ملن يريد ان يلحق الرضر 

بهم وايقاع االرباك ال خدمي يف املحافظة.

حمافظ واسط يتابع سري األعامل يف مرشوع جماري قضاء احلي.. ويزف بشارة لعامل املحافظة

    كربالء / علي ابراهيم

اعلن�ت العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة، أم�س 
االح�د، عن تحقيق نس�ب إنج�از متقدمة يف 
مروع مستشفى الشفاء الذي يتم تنفيذه 
يف منطق�ة الش�علة وس�ط العاصم�ة بغداد 
لدعم جهود وزارة الصحة يف مواجهة جائحة 

)كورونا( 
وقال رئيس قسم املشاريع الهندسية حسني 
رضا مهدي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إن الك�وادر الفنية والهندس�ية 
تواصل العمل يف مروع مستش�فى الشفاء 
وال�ذي تنفذه العتبة الحس�ينية املقدس�ة يف 
منطق�ة الش�علة بالعاصمة بغ�داد من اجل 
دع�م وزارة الصحة ملواجه�ة تفيش فريوس 

)كورونا(
وأوض�ح أن العم�ل دخ�ل مرحل�ة االنهاءات 
واللمسات االخرية للمروع، مبينا أن »نسبة 

االنجاز بلغت )%90(«.
تبل�غ  املستش�فى  »مس�احة  أن  وأض�اف 
تق�در  اس�تيعابية  وبطاق�ة  )٣000م2( 

ب�)١٥0( رسيرا«.
وتاب�ع أن »املستش�فى يحت�وي ع�ى صالة 
عملي�ات، وصالة افاقة و)6( غرف لغس�يل 
الكى، ومخترباً لالش�عة واستشارية، وغرفاً 
لفحص امل�رىض، باالضافة اىل اماكن خاصة 
الس�رتاحة الكوادر الطبية، كما سيتم توفري 
االوكسجني الطبي يف املستشفى عرب تنصيب 
معم�ل مركزي خاص به لتأم�ني هذه املادة 
املهمة للمرىض، كأغلب مستشفيات ومراكز 

الشفاء التي نفذتها العتبة الحسينية«.
وأشار إىل أنه »صمم وفقا للمواصفات الفنية 
والجمالية لرياع�ي الجانب الصحي والنفيس 

للمريض«.
ولفت اىل أن كافة متطلبات السالمة مأخوذة 
بنظر االعتب�ار، فضال عى أن الجدران نفذت 
بطريق�ة البن�اء بالبل�وك االس�منتي املقاوم 
للظروف الجوي�ة والخارجي�ة، باإلضافة اىل 
أنه م�زود بمنظومات االن�ذار املبكر واطفاء 

الحرائق.
يذك�ر أن العتبة الحس�ينية املقدس�ة، تقوم 
بتنفيذ العديد من املشاريع الخدمية وخاصة 
يف القط�اع الصح�ي، كم�ا تعمل ع�ى توفري 
وخاص�ة  للمواطن�ني  العالجي�ة  الخدم�ات 

اصحاب الدخل املحدود وباملجان.

العتبة احلسينية: مجيع مراكز الشفاء مزودة بمنظومات 
االنذار واطفاء احلرائق

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة من ضب�ط متهم 
ينتح�ل صف�ة العمل بأحد األجه�زة الرقابيَّ�ة، مبينًة 
أن�ه يطلب مبال�غ ماليَّة م�ن املواطن�ني مقابل وعود 
كاذب�ة بالتعيني يف مؤسس�ات الدولة. وذك�رت دائرة 
التحقيق�ات يف الهيئة، بحس�ب بيان تلقت املس�تقبل 
ت  العراق�ي نس�خة من�ه ان »عمليَّة الضب�ط التي تمَّ
رٍة قضائيٍَّة، أفادت بتلقي مديريَّة تحقيق  بموجب ُمذكَّ
الهيئة بمحافظة البرصة معلوماٍت عن وجود شخص 
ينتح�ل صفة موظ�ف يعمل يف أحد األجه�زة الرقابيَّة 
ويم�ارس عمليات النصب ع�ى املواطنني وأخذ مبالغ 
ماليٍَّة لقاء وع�ود كاذبة بالتعيني«، مؤك�دًة »تأليفها 
فريق عم�ٍل من املديريَّ�ة، وبعد نص�ب كمني محكم؛ 
تمكن الفريق من ضبطه ُمتلّبس�اً بالجرم املش�هود«. 
َن أق�وال املتهم الذي  وتابع�ت الدائ�رة أنَّ »الفري�ق َدوَّ
اعرتف رصاحة بأنه انتحل هذه الصفة، وطلب مبالغ 
ماليَّة من املواطنني، إىل أن تم ضبطه متلبس�ًا بالجرم 
املش�هود بمنطق�ة الجزائر  يف املحافظةأثناء تس�لمه 
مبلغ�اً مالي�اً من إح�دى املواطنات لقاء وع�ود كاذبة 
بتعيينه�ا يف رشكة ناقالت النف�ط، إذ أوهمها بأنه تم 
إكم�ال معاملة تعيينها من قبل أحد موظفي الركة، 
ال�ذي ادعى أنه س�وف يت�م تس�ليمه املبلغ املتس�لم 
منه�ا  وال�ذي تم ضبط�ه بالعملية«. واك�د البيان انه 
»تمَّ تنظي�م محرض ضبٍط أص�ويلٍّ بالعمليَّة، وعرضه 
رفقة املُتَّه�م واألوراق التحقيقيَّ�ة واملضبوطات، عى 
؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّ�ة  قايض التحقيق املختصِّ
املُناس�بة«. ٌيشاُر إىل أنَّ الهيئة سبق أن دعت املُواطنني 
كاف�ة إىل التع�اون معها من خالل اإلب�الغ عن حاالت 
الفس�اد واملُس�اومة واالبتزاز التي ق�د يتعرَّضون لها 
سات الدولة، وذلك عرب االّتصال  أثناء مراجعتهم ُمؤسَّ
ص�ة لذل�ك، فيم�ا ح�ضَّ رئيس�ها  بمنافذه�ا املُخصَّ
القايض)ع�الء ج�واد( ع�ى تصعي�د وت�رية عمليَّات 
الضبط بالجرم املش�هود، والول�وج إىل العمل امليدانّي 

سات الدولة. من خالل الحضور الدائم داخل ُمؤسَّ

النزاهة تطيح بمنتحل صفة 
يوهم املواطنني بالتعيني 

مقابل مبالغ مالية

    بغداد / المستقبل العراقي

تمك�ن منف�ذ ميناء ام ق�رص الش�مايل، أمس األحد، م�ن احباط 
محاول�ة تهري�ب أكث�ر م�ن ملي�ون كمام�ة يف مين�اء ام ق�رص 

الشمايل.
وذك�ر بي�ان لهي�أة املناف�ذ الحدودية تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، ان��ه تم »تمكن منف�ذ ميناء ام قرص الش�مايل من 
احب�اط محاول�ة تهري�ب مس�تلزمات طبية )كمام�ات( بكمية 
)١،200،000(«. مضيف�اً أنه »تم ضبطها خارج الحرم الكمركي 
عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا مخبأة يف حاوية تحتوي عى 
مواد متنوعة، وتحتاج هذه املادة إىل موافقات رس�مية من وزارة 

الصحة الستريادها«. 
واعل�م البي�ان،« أن معاملته�ا الكمركي�ة منجزة م�ن قبل لجنة 
الكشف الكمركي التابع اىل مركز كمرك ام قرص الشمايل«. مشرياً 
إىل أنه« تم إحالة ما تم ضبطه إىل قايض تحقيق محكمة ام قرص 

إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة«.

املنافذ: إحباط حماولة هتريب أكثر من مليون 
كاممة يف ميناء ام قرص الشاميل

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدير ع�ام تربية الك�رخ الثانية، قيس الكالبي، الس�بت، 
معلومات جديدة عن عقود املحارضين.

وق�ال الكالب�ي يف ترصي�ح متلف�ز، ان عقد املحارضين رس�مي 
ويضمن له حقه بشكل قانوني، ففي مرحلة سابقة كان املحارض 

ياخذ منحة واليوم اصبح عقده مثل عقود باقي املوظفني.
واض�اف ان، العقد ه�و البوابة الدخول عى امل�الك الدائم يف قادم 

االيام وسيؤمن حقوق املحارضني. 
واش�ار الكالب�ي، اىل ان العقد لس�نة واحدة قاب�ل للتجديد كونه 

مرتبط باملوازنة االتحادية السنوية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املديري�ة العامة ملكافح�ة املخدرات واملؤث�رات العقلية يف 
باب�ل، أمس األحد، القبض عى )9( متهمني بتجارة املواد املخدرة 

وضبطهم بالجرم املشهود.
 وذك�ر بي�ان للمديري�ة تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
انه�ا »تمكنت من القبض ع�ى )9( متهم بتجارة امل�واد املخدرة 
وضبطه�م بالجرم املش�هود وبحوزتهم مواد مخ�درة إضافة إىل 
أدوات التعاط�ي يف محافظ�ة باب�ل«. مش�رياً إىل ان »هذا الواجب 
بن�اءاً عن املعلوم�ات االس�تخبارية التي حصلت عليه�ا املديرية 
باالضافة لتعاون املواطنني باتصالهم عى الخط الس�اخن)١78( 
وق�د تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية الالزم�ة بحقهم وفق أحكام 

املادة )28( مخدرات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدين رصف رواتب موظفي مديريات الرتبية يف 
بغداد وعدد من املحافظات.

وذكر املكتب اإلعالمي للمرصف، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، أنه »ت�م دفع رواتب موظفي مديري�ات الرتبية بعد 
وصول اش�عارات الصكوك الخاصة به�م«. وأضاف أن »الرصف 
تم عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني وبإمكان املوظفني اس�تالم 
رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من ش�بكة فروعنا املنترة 

يف بغداد واملحافظات او منافذ الرصف الخاصة«.

تربية الكرخ: العقد هو بوابة 
الدخول عىل املالك الدائم

بابل: ضبط »9« متهمني بتجارة 
املخدرات باجلرم املشهود

الرافدين يعلن توزيع رواتب مديريات 
الرتبية يف بغداد وعدد من املحافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
ب�دء التقدي�م اىل الدراس�ات العلي�ا للعام 
ال�درايس 202١/2022 اعتبارا من الثاني 
من آيار الح�ايل ولغاية الثالث من حزيران 

املقبل.
تلق�ت  بي�ان  بحس�ب  ال�وزارة  وأك�دت 

املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن »ألفا 
وتس�عمئة برنامج درايس مت�اح للتقديم 
والتناف�س ع�ى وف�ق ش�هادات الدبل�وم 
وأن  والدكت�وراه  واملاجس�تري  الع�ايل 
التقدي�م اإللكرتوني يكون ع�رب منظومة 
دائرة البح�ث والتطوير وحس�ب ضوابط 
التقديم والقبول يف الدراس�ات العليا داخل 

العراق«.

التعليم: بدء التقديم اىل الدراسات 
العليا واستمراره اىل 3 حزيران

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة امل��رور العام�ة إنج�از 
ملي��ون و400 أل��ف حج��ز إلكرتون�ي 
بجه����ود ذاتي��ة خ��الل الش���هرين 
قام�ت  أنه�����ا  مبين�ة  املاضي���ني، 
بافتت����اح 4 مكاب����س لطباع����ة 
بغداد.وذك�ر  يف  اللوح�ات  أرق�����ام 
مدي�ر امل�رور العام�ة الل�واء الحقوق�ي 
ط�ارق إس�ماعيل حس�����ني الربيعي، 
يف حدي�ث صحف�ي، أن »هن�����اك ١.4 
ت�����م  الكرتون�ي  حج�ز  ملي�����ون 
انجازها بجه����ود ذاتي����ة خ����الل 
ش����هرين وتس����هيل أمور املواطنني، 
خاص�ة أن جائح�����ة كورون�ا أوقفت 
عمل مواقع التس����جيل والش����ؤون 
الفنية س�����تة أش�����هر تقريباً منذ 
بداي�ة الجائح�ة، وه�ذا أث�ر بش�����كل 
س�لبي يف هذه املواق�ع نتيج����ة الزخم 
يروم�ون  الذي�ن  للمواطن�ني  الحاص�ل 
تس�جيل مركباته�م أو تحوي�ل ملكية أو 
تس�جيل س�نوية«. وأض����اف، أنه »تم 
اختي�����ار عن�ارص جي�����دة للقيام 
بعملي�����ة التس�����جيل والعم����ل 
ع�ى ش�����كل وجبات )ش�����فتات( 
صباحي�ة ومس�ائية، وإخ�راج بعض من 
أصح�اب النف�وس الضعيفة م�ن ضباط 
ومنتس�بني، الذين كان�وا يقومون بابتزاز 
املواطنني واالتفاق مع املعقب����ني، وتم 
توقي�ف املعقب�����ني وإخ�راج العنارص 
ومنتس���بي  ضب�اط  م�ن  الفاس���دة 
وتم�ت  العام�ة،  امل�رور  مديري�����ة 
إحال�����ة بعضه�م اىل القانون، وبعص 
اخر تم إخراجهم من مواقع التس����جيل 
اىل تنظي�م حرك�ة الس�����ري، ولتقلي�ل 
الكثاف����ة وانجاز متطلبات املواطن��ني 
تم تش����غيل موقع الرس����تمية الذي 
كان يعان�ي من تلك�ؤ«.  وتاب��ع الل�واء 
الربيع�ي، »وم�����ن أجل أال يس���تغل 
مل�آرب  االلكرتون�����ي  الحج�����ز 

أخ����رى، رفعن����ا قبل ثالثة أيام كتاباً 
اىل وكيل وزارة ش�����ؤون الش����رطة 
طلبن����ا م�����ن خالل����ه رف����ع 
االلكرتون��ي،ليس���تطيع  الحج�����ز 
اس�����تكمال  موق�ع  أي  يف  املواط�ن 
عمل�ه، دون تنفيذه ه�����ي جائحة إال 
أن م����ا وق�ف حائ����ال كورون����ا، 
الحج�ز  رف�����ع  م�ن  والغ�����رض 
ه����و خدم�ة املواطن�ني«.  ولف����ت 
إىل أن�ه »م�����ن أجل تقلي�ل الزخ����م 
والتخلص من مس����ألة الرش����اوى، 
جرى فت�ح مكاب�س لطباع�ة األرقام؛ يف 
الكاظمي�ة والحس�ينية والتاجيات، وقبل 
أي�ام ت�م فت�ح مكب�س يف الرس�تمية«، 
مؤك�داً أن »جميع ه�ذه املكابس تعمل«.  
باملركب�����ات  يتعل�ق  م��ا  وف�����ي 
»املعالي�����ة«، ب�ني مدي�ر امل�����رور 
العام�����ة، أن »ق�����رار مجل����س 
ال�����وزراء كان واضحاً بتس�جيل هذه 
املركب�ات بف�رتة تم تحديدها بس�����تة 
أش�����هر، إال أن مديرية امل�رور العامة 
جائح�ة  بس�����بب  أبوابه�ا  أغلق�ت 
كورون�ا، وانتهت املدة دون تس�����جيل 
املواط�ن لهذه املركب�ات، ل�����ذا رفعنا 
كتاباً اىل الس�����يد وزي�ر الداخلية الذي 
ب����دوره رفع كتاباً ملجل����س الوزراء 
من أجل فتح األب�واب أمام أصحاب هذه 
بص�����ورة  لتس�����جيلها  املركب�ات 

اعتيادية وملدة عام.  
حديث�ه  الربيع�ي  الل�واء  واختت�����م 
بالقول، إنه »وفق الس����ياقات املعمول 
به�ا، س�����تطلق قريباً اللوح�ات وفق 
األح�����رف )ق،ل،ز( املتوقفة منذ عام، 
وج�اءت املوافقة الرس�مية بعد نرها يف 
صحيف�ة الوقائ����ع العراقي�ة، ويعترب 
هذا األم����ر نافذا، ووفق الس����ياقات 
املعمول بها س�يجري بي�ع هذه اللوحات 
لخزين�ة  النهائ�����ي  وإيراده�����ا 
الدول�����ة كأجور خدم وكذلك س�تطلق 

بقية األحرف ».

املرور تعلن إنجاز »1.4« مليون 
حجز الكرتوين خالل شهرين

التجـارة: 70 باملئـة مـن املـواطـنـيـن 
ال يراجعون الستالم احلصص التموينية!!

تربية الكرخ تعلن املبارشة بتحويل 
حمارضي مراكز حمو االمية اىل عقود

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة، أمس األحد، عدم مراجعة نحو 70 يف املئة من املواطنني 
لوكالء التموينية؛ لتسلُّم حصصهم.    

وق�ال مدير عام الرقابة التجارية واملالية يف الوزارة محمد حنون يف ترصيح 
صحف�ي إن »بع�ض الوكالء يش�كون من ع�دم مراجعة املواطنني لتس�لُّم 
حصصهم التموينية«، الفتاً اىل أن »نس�بة عدد املواطنني الذين لم ي�تسلموا 

حصصهم يف املحافظات ترتاوح بني 60 اىل 70 باملئة«.  
ه يف وقت س�ابق  وكان رئي�س مجل�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي قد وجَّ

وزارة التجارة بمواصلة العمل عى توفري مواد البطاقة التموينية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تحوي�ل  الرتبي�ة  وزارة  ب�ارشت 
املحارضين املجانيني يف مراكز محو 
االمية اىل عق�ود ضمن قاطع الكرخ 
االوىل.وقال الوكي�ل االداري بالوزارة 
الدكت�ور ف�الح القي�يس يف ترصي�ح 
صحف�ي، ان “مديري�ة تربية الكرخ 
االوىل ب�ارشت تحوي�ل املحارضي�ن 
االمي�ة  مراك�ز مح�و  يف  املجاني�ني 
ال�ى ع�ق��ود إلك�م�ال معامالتهم 
بعد ش�مولهم بقرار مجلس الوزراء 
رقم ١٣0 لس�نة 202١.   ونص قرار 
تحويل املحارضين املجانيني اىل عقود 
الذي اقره مجلس ال�وزراء بجلسته 
االعتيادية ال� ١4 ف��ي ال��س��ادس 
م��ن ش�ه�ر ن�ي�س�ان امل�اض�ي، 
ع�ل��ى ق�ي��ام وزارة ال�ت�رب�ي��ة 
ب�امل�ح�اف�ظ��ات،  وم�دي�رياته�ا 

امل�ح�اض�ري��ن  م��ع  بالتعاق�د 
املجاني�ني  والعامل�ني  واإلداري���ني 
بالقط�اع ممن ص�درت له�م أوامر 
وأك��د القييس “مس�اعي ال��وزارة 
الحثيث�ة لتعيينهم عى امل�الك الدائم 
مس�تقبال، وأن تك�ون األولوية لهم 
م�ت�ى م��ا ت�وف�رت ال��درج��ات 
بانه  م�ن�وه��ا  ال�وظ�ي�ف�ي��ة”، 
“س�يتم التنس�يق مع الجه�ات ذات 
العالق�ة النصاف ه�ذه الريحة”. 
تحوي�ل  »س�يتم  ان�ه  اىل  واش�ار 
املحارضي�ن املجاني�ني ال��ى عقود 
ضمن م�راك��ز محو االم�ي�ة بأجر 
ش�هري 2٥0 أل�ف دي�ن�ار اس��وة 
باملحارضي�ن املجاني�ني يف م�دارس 
ال�ت�ع�ل�ي�م ال��ع��ام”، م�ب�ي�ن�ا 
ان “امل�ح�اض�ري�ن املش�مولني هم 
ضمن مراك�ز بغداد املركز واألطراف 

يف قضاء أبي غريب«.

حمافظ البرصة يعلن تعطيل الدوام الثالثاء بمناسبة 
ذكرى استشهاد اإلمام عيل »عليه السالم«

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة، أسعد العيداني، أمس األحد، 
تعطيل الدوام الرسمي يوم الثالثاء املقبل، بمناسبة 

ذكرى استشهاد اإلمام عيل )ع(.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي للمحاف�ظ يف بي�ان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه أن العيداني »أعلن أن 
يوم الثالثاء املقبل، عطلة رس�مية بمناسبة ذكرى 
استش�هاد اإلمام عيل بن ابي طالب )ع( وتس�تثنى 

الدوائر األمنية والصحية والخدمية«.
بدوره�ا، أعلنت محافظة ميس�ان تعطي�ل الدوام 
الرسمي يف املحافظة، يوم الثالثاء املقبل، بمناسبة 

استشهاد اإلمام عيل )ع(.
وذكر بيان للحكومة املحلية يف ميس�ان، أنه »تقرر 
اعتبار يوم الثالثاء املقبل املصادف )4 أيار 202١(، 
واملواف�ق )2١( م�ن ش�هر رمضان املب�ارك، عطلة 

رسمية يف كافة دوائر ومؤسسات املحافظة«.
وأض�اف البيان، أن القرار يأتي »بمناس�بة ذكرى استش�هاد 
االمام عيل بن ابي طالب )عليه الس�الم( ولغرض فسح املجال 

ألبن�اء املحافظة إلحياء ه�ذه الذكرى األليمة وأداء مراس�يم 
الزيارة«.

وكان�ت محافظة النجف قد أعلنت تعطيل الدوام الرس�مي يف 
نفس اليوم، لذات املناسبة.

النفط: انجاز الوحدات اإلنتاجية يف مصفى كربالء 
بلغت »90« باملئة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النفط، أمس األحد، ان إنجاز مصفى كربالء بلغت أكثر من 
تس�عني باملئة، مشرية اىل ان املصفى سريفد منظومة الطاقة الكهربائية 

للمحافظة بطاقة توليدية تصل إىل )200( ميكاواط هذا الصيف.
وقال وزير النفط إحس�ان عبد الجبار إس�ماعيل يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه، ان »املصفى يمثل قيمة عليا وإضافة مهمة لقطاع 
التصفي�ة يف الع�راق من حي�ث النوعية والجودة، ألنه س�وف ُيس�هم يف 
تغطية نس�بة تزيد عى تس�عني يف املئة من الحاجة املحلية للمش�تقات 
النفطية بعد إنجاز وتش�غيل عدد من املشاريع األخرى يف قطاع التصفية 

التي تنفذها الوزارة يف هذا اإلطار اىل جانب هذا املروع«. 
وأض�اف أنه أوعز »اىل إدارة املصفى ب�اإلرساع يف إنجاز اإلجراءات الفنية 
املطلوب�ة لرفد منظومة الطاق�ة الكهربائية للمحافظ�ة بطاقة توليدية 
تص�ل إىل )200( ميكاواط هذا الصيف«. وكش�ف إس�ماعيل عن »إنجاز 
الوحدات اإلنتاجي�ة للمصفى التي تضم )٣٥( وحدة تش�غيلية وخدمية 
منها أربع وحدات إلنتاج البنزين، وتضم وحدة التكسري الحراري بالعامل 

املس�اعد )FCC( ووح�دة البويل نفثا وبعدد أوكتين�ي )9٥( و)90( اىل جانب تنفيذ 
انش�اء )44( خزاناً«. من جانبه؛ قال وكيل الوزارة لش�ؤون التصفية حامد يونس 
إن »وزي�ر النفط أكد رضورة وضع جدول زمني لربنامج التدريب والتأهيل للجهد 

الوطن�ي الذي س�يقوم ب�إدارة الوحدات اإلنتاجي�ة والفنية باالس�تفادة من خربة 
الركات العاملية سواء االستشارية أو املشغلة للمروع«، مبينا أن »املروع أنجز 
من�ه أكثر من 90%«. وعرّب يونس عن أمله يف أن »تبدأ عمليات التش�غيل التجريبي 

للمصفى يف الربع األول من العام القادم تدريجياً وفق جدول زمني« وفقا للبيان.
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تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن مناقصة 
تطوير الشبكة الكهربائية يف مصفى الساموة

للمرة )االوىل ( وبكلفة تخمينية مقدارها )4,625,000,000( دينار عراقي فقط )اربعة مليار وستمائة وخمسة وعرشون مليون  دينار  
عراقي ال غري ( وبمدة تنفيذ  ) 730( يوم  بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره 
)150,000(  دينار )مائة وخمسون الف دينار ال غري ( فعىل الراغبني باملشاركة  من ذوي االختصاص  تقديم العطاءات بالدينار العراقي 
)مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض( ويكون  نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوما( مع ارفاق التامينات االولية والبالغة )46,250,000( 

دينار عراقي فقط ) ستة واربعون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي فقط (  
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :

رقم املناقصة : موضوعها :
تاريخ الغلق

تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم 
تاريخ نفاذ التامينات االولية 

العناوين الرصيحة للرشكة  او املكتب  مع تثبيت الربيد االلكرتوني 
وتسلم اىل استعالمات الرشكة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة )الواحدة ( بعد الظهر 

ليوم 2021/5/24 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير
مالحظة :

1 ـ يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم 
استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

2 ـ جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ ـ كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ

ب ـ هوية االحوال املدنية او جواز سفر  نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 
3  ـاذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة 

4 ـ تقدم التأمينات االولية بأسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة
5ـ  بأمـكان كافـة ممثيل الرشكات او املكاتب املشـرتكني يف املناقصـة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعـة فتح العطاءات من قبل 

اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا 
6 ـ يف حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني  توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل 

7 ـ تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة  للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات 
8 ـ تقدم التأمينات االولية  عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة طيا

9 ـ ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسـهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االسـترياد ويتحمل املشـرتك يف املناقصة مسؤولية 
تجهيز  وايصال املواد اىل رشكتنا )اذا تضمن العمل تجهيز مواد( 

10  ـ ال تتم املطالبة باي تمديدات لفرتات التجهيز السباب تتعلق باخراج  املواد من املوانىء  )اذا تضمن العمل تجهيز مواد(
11 ـ يتم استبعاد العطاء الذي يزيد او يقل عن 20% من الكلفة التخمينية

WWW.mrc.oil.gov.iq : 12 ـ يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني
13 ـ سيتم استقطاع )1000 دينار( الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال 

14ـ  عىل الرشكات املتقدمة لالشرتاك يف املناقصة اعاله تقديم كتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون االجتماعية / دائرة التقاعد والضمان 
االجتماعي الكمال اجراءات املوافقات االمنية  يف حال التأهل 

15 ـ ال ترصف اي مستحقات اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
16 ـ يتم اسـتقطاع مبلغ 25000 الف دينار عراقي عن كل املناقصات من الرشكات العراقية السـتحصال صحة صدور من غرفة تجارة 

بغداد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1503/ش2021/4

التاريخ: 2021/5/2
إعالن

إىل/ املدعى عليها ) بتول عباس محسن( 
اقـام املدعـي )حسـني محمـد عبـد زيـد( 
الدعوى بالعدد )1503/ش2021/4 ( امام 
هـذه املحكمـة والتـي يطلب فيهـا ) نفقه 
ماضيـه ومسـتمره للمدعيـه (وملجهولية 
محل اقامتك وحسـب رشح القائم بالتبليغ 
واشـعار مختار حي النـداء / النجف قررت 
املحكمة تبليغـك بموضوع الدعوى وبموعد 
املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة 
يف موعـد املرافعة املوافق يـوم 2021/5/9 
السـاعة التاسـعة صباحـا ويف حالـة عدم 
حضـورك او ارسـال من ينوب عنـك قانونا 
سـوف تجـري املرافعة بحقـك غيابيا وعلنا 

وفق األصول.
القايض

حكم شاكر أبو طبيخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1679/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/28
اعالن

إىل/ املدعـى عليهما ) مؤيد محمد مسـلم و 
ارساء رايض محمد (

أقام املدعـي )محمد حسـني جعفر هادي( 
الدعـوى املرقمة أعـاله والتي يطلـب فيها 
الحكم )بابطال قيد السـهام املسجلة باسم 
املدعـى عليهما اعـاله )الثانـي والثالث( يف 
العقار املرقم 165/3177 حيي السعد كونها 
سـجلت بشـكل مخالـف الحـكام القانون 
حيث انها قد سـجلت بعد صدور قرار حكم 
/1416 بالعـدد  مـوكيل  لصالـح  التمليـك 

ب2004/1 يف 2005/3/6 والـذي تم تجديد 
تنفيـذه بالقـرار املرقـم 917/ب2015/4 
يف 2015/6/11 وارجـاع ملكية سـهامهما  
املالكـني  اىل  والثانـي  االول  عليـه  املدعـى 
السابقني(،ولثبوت مجهولية محل إقامتكما 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حـي العلماء ) عـالء عبد الزهـرة الفضيل( 
السـكنية )عـيل كاظـم  الشـقق  ومختـار 
الحميـداوي( ، عليـه قررت هـذه املحكمة 
تبليغكمـا إعالنا بصحيفتني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2021/5/24 وعند 
عدم حضوركما أو إرسـال من ينوب عنكما 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكما غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

نموذج اعالن/ دعوة تقديم العطاء  
مجهورية العراق /وزارة النفط/ رشكة احلفر العراقية / رشكة عامة

اىل رشكات االطعام املتخصصة
م / اعالن املناقصة العامة  )بطريقة التاهيل الفني ( املرقمة 2 ـ خدمات ـ 2021 ـ البرصة ـ )معلنة للمرة الثانية( 

نوع املوازنة ) تشغيلية ( ـ نوع التبويب / )اطعام مقاوالت وخدمات (  
1 ـ يـر )رشكـة الحفر العراقية  / رشكـة عامة( دعوة مقدمي العطـاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديـم عطاءاتهم للعمل 
الخـاص بـ ) تقديم االطعام وتنظيف ومسـتلزمات املعيشـة االخرى يف مقر اقامة العاملـني يف املخيمات ) مخيم الزبري الجديد 
ـ مخيـم الطواقم االجنبية ـ بدل مخيم غرب الزبري( وملدة 365 يوم ( واالشـخاص املـراد تقديم الخدمة اليهم بحدود ) 1400( 
شخص يعملون بنظام املناوبة لكل وجبة منهم بحدود _700( شخص تواجد فعيل قابل للزيادة والنقصان حسب طبيعة العمل 

موزعني عىل املخيمات ومواقع عمل االجهزة 
2 ـ تتوفر لدى )رشكة الحفر العراقية ـ رشكة عامة ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشغيلية وتنوي استخدام جزء منها 
لتنفيذ الخدمات ) تقديم خدمة االطعام وتنظيف ومستلزمات املعيشة االخرى يف مقر اقامة العاملني يف املخيمات) مخيم الزبري 

الجديد ـ مخيم الطواقم االجنبية ـ بدل مخيم غرب الزبري(  
3 ـ بأمـكان مقدمـي العطـاء الراغبني يف رشاء وثائـق للعطاء باللغات ) اللغـة العربية( بعد تقديم طلـب تحريري اىل )رشكة 
الحفـر العراقيـة ـ رشكة عامة يف محافظة البرصة ـ الزبري ـ الربجسـية( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسـرتدة البالغة 
) 300,000( ثالثمائـة الـف دينار عراقي ، وبأمكان مقدمي العطاء الراغبـني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان 

املبني يف اعاله 
4 ـ اخر موعد لتسـليم العطاءات اىل العنوان االتي : ) مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة ـ الزبري ـ الربجسـية ـ مقرر لجنة 
فتح العطاءات( يف املوعد املحدد هو ) يوم الثالثاء املصادف 2021/5/25 الساعة الثانية عرش ظهرا ( وسوف ترفض العطاءات 
املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي : ) البرصة ـ الزبري ـ 
الربجسية ـ مقر رشكة الحفر العراقية ـ لجنة فتح العطاءات ( يف الزمان والتاريخ )الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء 
املصادف 2021/5/25( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سفتجة ( وبمبلغ 

) 43,452,450( ثالثة اربعون مليون واربعمائة واثنان وخمسون الف واربعمائة وخمسون دينار عراقي  
5 ـ اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم )االحد( املصادف 2021/5/23

6 ـ يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسـمي ويكون موعدا لفتح 
العطاء 

7 ـ الكلفـة التخمينيـة لتنفيذ االعمال ملـدة )365( يوم تبلـغ )4,348,245,000( اربعة مليارات وثالثمائـة وثمانية واربعون 
مليون ومائتان وخمسة واربعون الف دينار عراقي 

8 ـ يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 
9ـ  يتـم اسـتبعاد العطـاء الذي لم ترفق بـه معايري التاهيل املطلوبة ) السـيولة النقدية , االعمال املماثلـة ( الواردة لتعليمات 

ملقدمي العطاء )ورقة بيانات العطاء( بموجب وثائق املناقص

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/101 /2021
التاريخ/29 /4 /2021

أعالن 
العقـار  الكـوت  تنفيـذ  مديريـة  تبيـع 
التسلسـل 7/2 م 38 الرميلـة و الدبيـة 
الواقـع يف الكوت العائـد للمدينه )ابتغاء 
اسـعد نارص ( املحجوز لقاء طلب الدائن 
)عيل سامي نوري(البالغ )30,000,000( 
مليـون دينـار فعـىل الراغـب بالـرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30يوم 
( تبـدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا 
معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
مـن القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية 
العراقيـة وان رسـم التسـجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

ــ  1-موقعـة ورقمـه :-  كـوت/ حـيـ 
الحكيم ــ قرب الحويل املرقم 2 /7 م 38 

الرملية والدبية الواقع يف الكوت
2-جنسـه ونوعه:- ارض زراعية تسقى 

بالواسطة
3-حـدوده واوصافه : ارض خالية ممن 

الشواغل
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
7مساحتة :- 9سهم من اصل 144سهم

8– الشاغل :
9_القمية املقدرة : 17,000,000 سـبعة 

عرش مليون دينار عراقي الغري
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |606 |2021
التاريخ/2021/4/29 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقارالتسلسل 
75/2م 37 ام هليـل  الواقـع يف ألكـوت 
العائـدة اىل للمدين)احمد برهان شـاكر 
( املحجـوز لقاء طلـب الدائنه )عيل عناد 
كريـم (البالـغ )15,000,000( مليـون 
دينـار فعـىل الراغـب بالـرشاء مراجعة 
هـذه املديرية خالل مدة )30يـوم ( تبدأ 
من اليـوم التايل للنرش مسـتصحبا معه 
التأمينـات القانونيـة عـرشة مـن املائة 
مـن القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية 
العراقيـة وان رسـم التسـجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعـة ورقمـه :- يقـع العقار قرب 
سـيطرة كوت ـ بغداد املرقم  75/2 م37 

ام هليل الواقع يف الكوت
2-جنسـه ونوعه :  ارض زراعية تسقى 

بالواسطة 
3-حـدوده واوصافه  : تقـع يف الكوت / 
قرب سـيطرة كوت ـ بغـداد / من جهة 

اليسار
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة: 1000سهم
6-درجة العمران:- 

7– الشاغل :-  
8 –القيمة املقدرة : 16,000,000 سـتة 

عرش مليون دينار عراقي ال غري
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
قـدم املواطـن ) احمـد شـهاب احمـد (  
الدعـوى لتسـجيل ) اللقـب ( وجعلـه ) 
العبـايس ( بدال مـن ) فـراغ ( فمن لديه 
حـق االعرتاض عـىل ذلـك مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة عرش 
يومـا وفق املادة 22 من قانـون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2008/1075

التاريخ : 2021/5/2
اىل / املنفـذ عليـه / عبـد مناف حسـني 

محمد
لقـد تحقـق لهـذه املديريـة مـن جهـه 
مختصة بكتـاب مركز رشطة الشـهداء 
بالعدد 4393 يف 2021/4/28 و اشـعار 
املختـار منطقـة الشـهداء بالعـدد 49يف 
2021/4/27 انـك مجهول محل االقامه 
وليـس لك موطن دائم او مؤقت اومختار 
يمكـن اجـراء التبليـغ عليه , واسـتناداً 
للمـادة )27( مـن قانـون التنفيـذ تقرر 
تبليغـك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكوت للتبليغ بالقيمة التقدرية للسيارة 
 )10,000,000( البالغـة  املحجـوزة 
عرشة ماليني  دينار خالل خمسـة عرش 
يومـاً تبدأ من اليوم التـايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذيـة بحضورك ويف حالة 
عـدم حضـورك سـتبارش هـذه املديرية 
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :

منفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي

اوصاف املحرر:
)دين(

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعالن

بناء عـىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)صاحب خلف صاحب( الذي يطلب تبديل 
االسـم املجرد من)صاحـب( اىل )صائب( 
فمن لديه اعرتاض مراجعه هذه املديرية 
خالل مـدة اقصاها )15( يوم وبعكسـه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احـكام املـادة )22( من قانـون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الرشيـك زينـب كاظـم عبـود توجب 
عليـك الحضـور إىل صنـدوق االسـكان 
لتثبيـت  وذلـك  النجـف  فـرع  العراقـي 
اقـرارك باملوافقه عىل قيـام رشيك ورود 
كاظم شنشـول عبد بالبناء عىل حصتها 
املشـاعه يف القطعه املرقمـه 3/ 35441 
حي ميسان يف الكوفه خالل مده خمسه 
عـرش يوما داخـل العراق وشـهر خارج 
العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسـه 
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

اعالن 
إىل الرشيك ماجد حميد احمد 

اقتـى حضـورك إىل مديريـة بلديـة 
النجف وذلك القرارك 

باملوافقـة عـىل صـدور إجـازة بنـاء 
والخاصـة بالعقار املرقـم 56237/ 3 
حي النداء مناصفة مع الرشيك سـعاد 
نعمـة محمد مدة أقصاهـا عرشة أيام 
وبعكسـه سـوف تصدر االجازه وفقا 

للضوابط الالزمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
بلديـه  مـن  الصـادر  الوصـل  فقـد 
النجـف املرقـم 7068  تأريـخ الوصل 
حـي  مخـزن  أمانـات   24/3/2021
الرضويه شارع معمل االسمنت باسم 
عـالء حسـن عمـران مـن يعثـر عليه 

تسليمه لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسـة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

محكمة بداءة تكريت
العـدد:333/ش/2020            

التاريخ:2021/4/14
اعالن

اىل املسـتأنف عليـه )عبداللـه محمود 
احمد(

اقام املدعـي مدير عام رشكـة العامة 
لصناعـة االدويـة يف سـامراء إضافـة 
لوظيفتـه دعـوى بحقكمـا وسـجلت 
بالعدد 333/ب/2020 ولوقوع الطعن 
االسـتئنايف عليهمـا وملجهوليـة محل 
اقامتك قررت املحكمـة تبليغك بموعد 
املرافعـة 2021/5/18 امـام محكمة 
االستئناف بصفتها االصلية عن طريق 
النـرش بالصحـف املحليـة وعنـد عدم 
حضوركـم او من يمثلك قانوناً سـوف 

تجر بحقك املرافعة غيابياً.
مع التقدير....

القايض
أنور جاسم حسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسـة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
يف  الشـخصية  األحـوال  محكمـة 

االسحاقي
العدد/ 67/ش/2021
التاريخ/2021/4/28

اىل/ املدعى عليه )حردان غازي متعب( 
يسكن االسحاقي - الفرحاتية

م/تبليغ
خـوام  )ايمـان  املدعيـة  اسـتحصلت 
مهـدي( عىل قـرار الحكـم املرقم67/

والـذي   2021/4/28 يف  ش/2021 
ينـص عىل التفريق بينـك وبني املدعية 
لهجرها اكثر من ستة سنوات ولثبوت 
مجهوليـة محـل اقامتـك لـذا قـررت 
املحكمة تبليغـك بصحيفتني محليتني  
يوميتـني وعند عـدم حضـورك وعدم 
االعـرتاض والتمييـز عىل قـرار الحكم 
املذكـور فان القـرار يكتسـب الدرجة 

القطعية وفق القانون.
مــــــــــــع 

التــقــــــــديـــــــر...
القايض 

فائق مشعل صالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
الـوزارة للشـؤون اإلداريـة و  وكالـة 

املالية
مديريـة األحـوال املدنيـة والجـوازات 

واإلقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون األحوال املدنية الواقعات
العدد 4045

التاريخ 29/ 4/ 2021
بناء عىل طلب املواطن يوسف شمخي 
جـرب الـذي يـروم تبديـل اسـم ابنتـه 
القارص ) حواسم( وجعلها )نور( بدل 
مـن ) حواسـم( الـوارد يف قيـده لعام 
1957 فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديريـة خـالل مده أقصاها خمسـة 
عرش يوم وبعكسه سـوف تنظر هذه 
املديريـة يف الدعوى وفـق أحكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لسـنة 2016 واألمـر اإلداري املرقـم 

24195 يف 22/ 6/ 2016 
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

فقـدت مني الوثيقة املدرسـية املرقمة 
بتاريـخ 24/   86 العـدد  ذات   49509
11/ 2015 الصادرة من إعدادية مسلم 
بن عقيل )ع( املركزي باسم  عيل احمد 
جرب  فعىل من يعثر عليها تسـليمها إىل 

جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 3480/ش2021/2
التاريخ: 2021/4/27

إعالن
إىل/ املدعى عليه ) حيدر حميد كريم( 

اقامـت املدعيـه )بنني عدنـان فاخر( 
الدعوى بالعدد )3480/ش2021/2 ( 
امام هذه املحكمـة والتي يطلب فيها 
) نفقه ماضيه ومسـتمره للمدعيه (

وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح 
القائـم بالتبليـغ واشـعار مختار حي 
الجامعـة 3 / النجف قـررت املحكمة 
تبليغـك بموضـوع الدعـوى وبموعـد 
املرافعـة اعالنـا بواسـطة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
يـوم 2021/5/11 السـاعة التاسـعة 
صباحـا ويف حالـة عـدم حضـورك او 
ارسـال من ينـوب عنك قانونا سـوف 
تجـري املرافعـة بحقـك غيابيـا وعلنا 

وفق األصول.
القايض

عمار هادي املوسوي

د. عائد جابر عمران 
عـ  . املدير العام 

رئيس جملس االدارة

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة 

مدير اهلياة التجارية 
عبد العزيز جبار كاظم



www.almustakbalpaper.net العدد )2369( االثنين  3  آيار  2021 اعالنات5
ديوان حمافظة واسط

مديرية بلديات واسط
اعالنجلنة البيع واالجيار

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط للمرة االوىل ع�ن بيع االمالك املدرج�ه اوصافها يف ادناه  
والعائدة اىل مديرية بلدية النعمانية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني 
باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فرتة )30( ثالثون يوما  تبدأ من اليوم التايل 
لنرشه�ا يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية  من القيم�ة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( 
ويتحم�ل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش واالع�الن وكافة املصاريف االخرى   وعىل املش�رتي جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وفق 
املادة 15 من قانون بيع وااليجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 لذا اقتىض التنويه التي تنص )يجري االعالن 
عن بيع الدور او الش�قق او االرايض الس�كنية العائدة  اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف 
اىل منتس�بي الدولة او القط�اع العام املتزوجني الذين ال يملكون هم او ازواجه�م او اوالدهم القارصين دارا او 
شقة او ارضا سكنية عىل وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا عىل وحدة سكنية  او قطعة ارض سكنية من 

الدولة او الجمعية التعاونية 
1 � يجري البيع بني منتس�بي الوزارة الواحدة مع اعضاء االس�بقية ملنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق 

او االرايض السكنية لها اوال
2 � فاذا لم يتقدم احد من منتس�بي الوزارة او الدائرة املعنية او بقي قس�م منها فتعلن مجددا للبيع ملنتس�بي 

الدوائر العامة
3 � ويف حال�ة ع�دم حصول الراغب بالرشاء منهم او بقى قس�م منهم تعلن مجددا للبيع اىل املواطنني كافة من 

تتوفر فيهم رشوط  التمليك 
املستمسكات املطلوبة :

*تعهد خطي وفق قرار 120 لس�نة 1982 وحسب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض السكنية الصادرة 
من  مجلس الوزراء

*املستمسكات للزوج والزوجة او حجة اعاله اذا كان اعزب
*بيان عدم استفادة 

*تأمينات 5% من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة
*تأمينات 5% بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى

*تامينات 50% لبقية املواطنني الغري موظفني

اعالن رقم )2021/1( 
م/ مناقصة توسعة قاعة رقم 3 وتأهيلها 

الكلفة التخمينية )675465000( ستامئة ومخسة وسبعون مليون واربعامئة ومخسة وستون  
الف دينار ( 

1� ي�ر )الرشكة العامة للمع�ارض والخدمات التجارية العراقية ( ان تعلن والول مرة 
عن مناقصة توسعة القاعة رقم 3 وتأهيلها 

2 � تتوف�ر لدى )الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية( التخصيصات 
املالية ضمن )املوازنة االتحادية( وتنوي استخدام جزء منها لتنفيذ توسعة القاعة رقم 

3 وتأهيلها 
3  �بأم�كان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائ�ق املناقصة مراجعة الرشكة العامة 
للمعارض والخدمات التجارية العراقية /القس�م القانون�ي و دفع قيمة البيع للوثائق 
غري املس�رتدة البالغة )100000 ( مائة الف دينار ( بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف 

الحصول عىل املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني يف اعاله
4 � تس�لم العطاءات اىل العنوان االتي :  )الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية 
العراقية / مكتب السيد املدير العام / بغداد / املنصور يف املوعد املحدد  )اقصاه الساعة 
الثاني�ة عرش من ظه�ر يوم الخميس املصادف  2021/5/27 حس�ب توقيت محافظة 

بغداد ( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 

ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان 
يجب  ان ترفق مع العطاءات ما ييل :

أ� شهادة  تأسيس الرشكة مقدمة مع العطاء مع براءة الذمة  عن رسوم التجديد لدى 
دائرة تسجيل الرشكات 

ب � التأمينات االولية تقدم بموجب صك مصدق  بمبلغ )20250000( عرشون مليون 
ومائت�ان وخمس�ون الف دينار من اح�د املصارف الحكومية او املص�ارف املعتمدة من 
قب�ل البنك املركزي العراقي ومح�رر المر الرشكة من قبل املناقص حرصا او من يخوله 

قانونا 
ت � كت�اب ع�دم ممانعة من الدخ�ول يف  املناقصات من الهيئة العام�ة للرضائب لعام 
2021 ومعن�ون اىل الرشك�ة العامة للمع�ارض والخدمات  التجاري�ة العراقية )عىل ان 

يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته من الرضيبة عند احالة املناقصة بعهدته(
ث � وصل رشاء رشوط املناقصة 

ج  � تقديم قائمة باالعمال املماثلة 
 ح �  يف حالة تقديم وثائق مصورة جب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة 
االصدار اما بخصوص املستمسكات الثبوتية )هوية االحوال املدنية , شهادة الجنسية , 

بطاقة السكن وغريها(  تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة
خ  � يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف هذه املناقصة 
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا حس�ب توقي�ت محافظة بغ�داد يوم الخمي�س املصادف 

2021/5/20 يف مقر الرشكة / القسم القانوني 
د�  يف حال مصادفة يوم  غلق املناقصة  عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم  

وفتح العطاءات

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ: 2021/4/1
إىل  / املدعوه ) كاظمية مسلم مهدي(

إعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة )حس�ني مس�لم مه�دي( طلبا إىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوه 
)كاظمية مسلم مهدي( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحضور أمامها خالل عرشة أيام من تاريخ 

نرش اإلعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رق�م القطع�ة : 3/99742 قري�ة  
الغدير

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 
الجنس: دار 

النوع : ملك رصف 
املساحة : 250 م2 

املش�تمالت : - صالة واستقبال وغرفة ومطبخ و 
صحي�ات وغرفتني وصحي�ات يف الطابق االعلوي 

سقوفه مسلح
الشاغل : فجر كاظم صاحب

مقدار البيع : تمام العقار
النج�ف  يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
االوىل باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اعاله 
العائ�د للراه�ن )فجر كاظم صاح�ب( لقاء طلب 
الدائن املرتهن ) حس�يني رياض ش�اكر( البالغ ) 
250،000،000( مائتان وخمس�ون مليون دينار 
فع�ىل الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجع�ة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوماً اعتباراً م�ن اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات 
قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 160000000( 
مائة وستون مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الوركاء
العدد : 278/ش/2020
التاريخ : 2021/1/13

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) اياد  سالم عيل (

االح�وال  محكم�ة  اص�درت   2020/12/31 بتاري�خ 
الش�خصية يف ال�وركاء ق�رار الحك�م املرق�م )278/

ش/2020( واملتضم�ن تصديق الط�الق الرجعي الذي 
اوقعت�ه بزوجتك املدعي�ه ) زينب عيل  عبد االحس�ني( 
الواق�ع بتاري�خ 2019/4/27 وملجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار منطقتك 
، تق�رر تبليغك عن طريق إالع�الن بصحيفتني يوميتني 
ل�ذى عليك مراجع�ة املحكم�ة املذكورة وبخ�الف ذلك 
سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية بعد ميض املدة 

القانونية.
القايض

عبد االمري عبد الحسني الشمري
���������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 2741/ش2021/1

التاريخ: 2021/4/29
إعالن

إىل/ املدعى عليها ) مروة مالك حاتم( 
اقام املدعي )مهند قاس�م كري�م( الدعوى بالعدد 
)2741/ش2021/1( امام ه�ذه املحكمة والتي 
يطل�ب فيه�ا ) اس�قاط حضانة الطف�ل محمد (
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بموض�وع  تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت  بالتبلي�غ 
بواس�طة  اعالن�ا  املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك الحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق يوم 
2021/5/12 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

األصول.
القايض

حميد جخم علوان

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة: 2020/607
التاريخ: 2021/4/28

اعالن
ننظ�را لعدم بل�وغ بدل املزاي�دة لرشاء العقار تسلس�ل 
)2/14300( الكائ�ن يف النجف حي االمري العائد للمدين 
) عادل عبد فرحان( املحج�وز لقاء طلب الدائن ) عماد 
جواد سكر( البالغ )864000( ثمانمائة واربعة وستون 
ال�ف درهم اماراتي )80%( من القيم�ة املقدرة لذا تقرر 
تمديد املزايدة ملدة )خمس�ة ع�رش( يوما من اليوم التايل 
للنرش فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
امل�دة املذك�ورة مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية املش�رتي وذلك 

استنادا للمادة 98 ممن قانون التنفيذ.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات:-

1-موقعه ورقمه: 14300/حي االمري 
2-جنسه ونوعه: دار سسكن

3-حدوده واوصافه: بلدية النجف
4-مشتمالته: العقار يتكون من كراج وحديقة بمساحة 
50 م�رت ومم�ر بعرض م�رت ونص�ف ي�ؤدي اىل املطبخ 
وجدران�ه م�ن الس�رياميك ويوج�د فيه مخ�زن وتوجد 
ب�اب داخل املطبخ ت�ؤدي اىل الصالة ومس�احتها )7×4 
م( وجدرانها من الخش�ب اللص�اج بارتفاع 2 م ويوجد 
فييه�ا باب يؤدي اىل غرفة نوم مس�احتها 6×5 م وباب 
ايضا اخرى  س�يؤدي  لالس�تقبال الذي مساحته 9×5م 
وجدرانه وسقفه من البورك ويطل عىل االستقبال غرفة 
وفيه ايضا باب للخارج )ساحة البيت ( وتوجد صحيات 
داخل الصالة جدرانها من الس�رياميك ، كما توجد غرفة 
من�ام اخ�رى مس�احتها  5×4م جدرانها وس�قفها من 
الب�ورك وتوجد صحي�ات اخرى 1×1م ومن�ور يف نهاية 
ال�دار بع�رض الدار ويوجد س�لم معل�ق ذي محجر من 
الخش�ب الجوي يؤدي اىل السطح والسطح من الفريش  
وان عم�وم ارضي�ة ال�دار من ال�كايش املوزائي�ك والدار 
مجه�زة باملاء والكهرب�اء ووان درجة العمران هي دون 

املتوسط
5-مساحته: 300 م

6-درجة العمران: دون املتوسط
7-الشاغل: زينب احمد محمد

6-القيم�ة املق�درة: 324،000،000 ثالثمائ�ة  واربع�ة 
وعرشون مليون دينار

7- ببدل املزايدة االخري: اليوجد

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

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 7/حجز احتياطي/2021
التاريخ : 2021/4/29

اعالن
إىل/ املطلوب الحجز االحتياطي ضده ) 

عيل محمد رضا السهالوي(
بتاريخ 4/م2021/4 اقام طالب الحجز 
االحتياطي ) بدران س�لمان عبد املهدي 
( اضبارة الحجز االحتياطي املرقم )7/
حجز احتياط�ي/ 2021 ( طلب الحكم 
فيه�ا ايقاع الحج�ز االحتياطي عىل قيد 
الس�يارة املرقمة ) 46198 ط ( تويوتيا 
كوسرت / بغداد  موديل 2017 وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
وكتب كل من مكتب املعلومات يف  النجف 
املرقم ) 1106( يف 2021/4/13 وكتاب 
مديري�ة االمن الوطن�ي يف النجف املرقم 
واش�عار   2021/4/25 يف   )6928  (
الكوف�ة  منطق�ة  واختياري�ة  مخت�ار 
الس�هيلية الش�مالية املدع�و )عم�ران 
كاظم الجب�وري( ومختار حي املعلمني 
منطق�ة )عب�اس كاظ�م ياس�ني( فقد 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه امحكمة 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عن�ك قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة 
فس�وف يتم ايق�اع الحج�ز االحتياطي 
عىل  قيد السيارة املرقمة ) 46198 ط (  
تويوتيا كوسرت / بغداد  موديل 2017 .

القايض
حسني ابراهيم وايل

��������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 7/حجز احتياطي/2021

التاريخ : 2021/4/29
اعالن

إىل/ املطلوب الحجز االحتياطي ضده ) 
عيل محمد رضا السهالوي(

بتاريخ 4/م2021/4 اقام طالب الحجز 
االحتياطي ) بدران س�لمان عبد املهدي 
( اضبارة الحجز االحتياطي املرقم )7/
حجز احتياط�ي/ 2021 ( طلب الحكم 
فيه�ا ايقاع الحج�ز االحتياطي عىل قيد 
الس�يارة املرقمة ) 46198 ط ( تويوتيا 
كوسرت / بغداد  موديل 2017 وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
وكتب كل من مكتب املعلومات يف  النجف 
املرقم ) 1106( يف 2021/4/13 وكتاب 
مديري�ة االمن الوطن�ي يف النجف املرقم 
واش�عار   2021/4/25 يف   )6928  (
الكوف�ة  منطق�ة  واختياري�ة  مخت�ار 
الس�هيلية الش�مالية املدع�و )عم�ران 
كاظم الجب�وري( ومختار حي املعلمني 
منطق�ة )عب�اس كاظ�م ياس�ني( فقد 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه امحكمة 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عن�ك قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة 
فس�وف يتم ايق�اع الحج�ز االحتياطي 
عىل  قيد السيارة املرقمة ) 46198 ط (  
تويوتيا كوسرت / بغداد  موديل 2017 .

القايض
حسني ابراهيم وايل

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

االتحادية
محكم بداءة الكوت

العدد / 1020/ب/2020
التاريخ 2021/3/1

اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي الدائ�ن / 1 � صادق جعفر عباس  
2 � ناظ�م جعفر عب�اس   3 � رعد جعفر 
عب�اس  4 � ب�رشى جعف�ر عب�اس  5 � 

عواطف جعفر عباس
املدعى عليه / املدين / مدير بلدية الكوت 

/ اضافة لوظيفته 
2  �سمرية عبد الرحمن عبد الحافظ

تنفي�ذا لق�رار الحك�م الصادر م�ن هذه 
1020/ب/2020  بالع�دد  املحكم�ة 
واملتضم�ن اع�الن املزاي�دة الزالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 2188/2  م38 الخاجي�ة 
وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء كال حسب 
سهامه فقد تقرر اعالن عن بيعه باملزايدة 
العلنية خالل )30( يوما  اعتبارا من اليوم 
الت�ايل للنرش يف صحيفت�ني محليتني فعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة 
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% من القيمة التقديرية للعقار 
بص�ك معنون اىل )محكم�ة بداءة الكوت( 
وس�وف تج�ري املزاي�دة يف  الي�وم االخري 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�را واذا صادف 
الي�وم االخري عطلة رس�مية فيعترب اليوم 
ال�ذي يلي�ه م�ن ال�دوام الرس�مي موعدا 
للمزايدة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة  

اجور االعالن واملزايدة 
القايض 

مرتىض كاظم شغيدل
مواصفات العقار :

جنس�ه / عرصة خالية من الشواغل يقع 
يف منطق�ة الخاجي�ة عرب الج�دول قريب 
ع�ىل الخدمات ركن عىل ش�ارعني وضمن 

الخدمات 
املساحة // 198,66 م2

الشاغل : اليوجد
القيم�ة التقديرية / 99,000,000 مليون 

دينار
��������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 106/ب2021/1
التاريخ  :2021/4/28

إعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة ش�يوع الس�يارة املرقمة ) 10914 
ف( نج�ف خص�ويص علي�ه تعل�ن ه�ذه 
املحكمة عن بيع الس�يارة املذكورة أعاله 
واملبين�ة أوصافه�ا وقيمتها أدن�اه ،فعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة 
خ�الل )ثالث�ون ( يوم�ا م�ن الي�وم التايل 
لنرش اإلعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة ) 10% ( م�ن القيم�ة 
املقدرة بموجب صك مصدق ألمر  محكمة 
بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
رق�م )7( يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة 
واإلحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة ع�رش م�ن 
اليوم األخري من اإلع�الن يف هذه املحكمة 
وعىل املش�رتي جلب هوية األحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
املرقم�ة ) 10914  : الس�يارة  األوص�اف 
ف( نج�ف خصويص نوعه�ا تويوتا برادو 
ستيش�ن حقيل دفع رباعي موديل 2012 
لونها اخرض زيتوني يابانية املنشأ مودعة 
يف كراج الهدى لوقوف ومببيت الس�يارات 
وه�ي جاهزة م�ن حيث االط�ارات عدد4 
وكافة التجهيزات الخاصة بالس�يارة بما 
فيه�ا االط�ار االحتياط�ي )س�بري( وهي 
بققممارة واحدة دواخلها مجهزة بالكامل 
بحالة جيدة وتعمل يف الوقت الحارض وان 
القيم�ة املقدرة للس�يارة املذك�ورة مبلغ 
مق�داره )38،000،000( ثمانية وثالثون 

مليون دينار عراقي الغريها.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكم بداءة الكوت
العدد / 1020/ب/2020

التاريخ 2021/3/1
اعالن بيع عقار باملزايدة

املدع�ي الدائ�ن / 1 � ص�ادق جعفر عب�اس  2 � 
ناظ�م جعفر عب�اس   3 � رعد جعفر عباس  4 � 

برشى جعفر عباس  5 � عواطف جعفر عباس
املدع�ى علي�ه / املدي�ن / مدي�ر بلدي�ة الكوت / 

اضافة لوظيفته 
2  �سمرية عبد الرحمن عبد الحافظ

تنفي�ذا لقرار الحك�م الصادر من ه�ذه املحكمة 
اع�الن  واملتضم�ن  1020/ب/2020  بالع�دد 
املزاي�دة الزال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 2188/2  
م38 الخاجي�ة وتوزيع ص�ايف الثمن بني الرشكاء 
كال حس�ب س�هامه فقد تق�رر اعالن ع�ن بيعه 
اعتب�ارا  يوم�ا    )30( العلني�ة خ�الل  باملزاي�دة 
م�ن اليوم الت�ايل للن�رش يف صحيفت�ني محليتني 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة التقديري�ة للعقار بصك معنون 
اىل )محكمة بداءة الكوت( وسوف تجري املزايدة 
يف  اليوم االخري الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا واذا 
ص�ادف اليوم االخري عطلة رس�مية فيعترب اليوم 
ال�ذي يليه م�ن الدوام الرس�مي موع�دا للمزايدة 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزاي�دة  اجور االعالن 

واملزايدة 
القايض 

مرتىض كاظم شغيدل
مواصفات العقار :

جنس�ه / عرص�ة خالي�ة م�ن الش�واغل يقع يف 
منطقة الخاجية عرب الجدول قريب عىل الخدمات 

ركن عىل شارعني وضمن الخدمات 
املساحة // 198,66 م2

الشاغل : اليوجد
القيمة التقديرية / 99,000,000 مليون دينار

����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1046/ب2020/3
التاريخ : 2021/4/25

اعالن
نتيج�ة للمزاي�دة العلني�ة الت�ي ج�رت يف ه�ذه 
احي�ل  والت�ي   2021/4/22 بتاري�خ  املحكم�ة 
بموجبه�ا العقار املرق�م 3/7851 حي صدام  يف 
النجف بعهدة املشرتي ) بهاء الدين كاظم عباس( 
بب�دل ق�دره ) 121,000,000 ( دينار فقط مائة 
وواحد وعرشون ملي�ون دينار   ال غريها ولطلب 
الض�م املق�دم م�ن قبل طال�ب الض�م ) حمودي 
عباس احمد ( بنس�بة 5% من البدل االخري اعاله 
ليك�ون قيمة العقار اعاله بعد الضم مبلغا قدره 
) 127,050,000 ( دين�ار فق�ط مائ�ة وس�بعة 
وعرشون مليون وخمس�ون الف دينار  ال غريها 
وبعه�دة طالب الض�م عليه تعلن ه�ذه املحكمة 
عن بي�ع العقار املرق�م 3/7851 ح�ي صدام  يف 
النج�ف املبينه اوصافه يف ادن�اه باملزايدة العلنية 
والتي س�تجري يف هذه املحكمة يف تمام الساعة 
الثانية عرش من ظه�ر اليوم الثالث لنرش االعالن 
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان 
الحقيقيني مس�تصحبني معهم تأمينات قانونية 
بنس�بة 10% م�ن القيمة املقدرة للعق�ار البالغ ) 
107,000,000 ( مائة وسبعة مليون دينار فقط 
ال غريها بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة 
النج�ف  صادر من م�رصف الرافدي�ن يف النجف 
رق�م )7( وس�تجري املزاي�دة واالحال�ة النهائية 
يف الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا من الي�وم الثالث 
لنرش االعالن مع جلب ش�هادة الجنسية العراقية 

وهوية االحوال  املدنية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:العقار املرقم 23/7851 حي صدام   يف 
النج�ف عبارة عن خمس�ة مح�الت ودارين تقع 
ركن عىل ش�ارع بعرض 25 م�رت والثاني بعرض 
20 م�رت مس�احة املح�ل الواحد تق�در 3×3 مرت 
املح�الت غري مش�غولة م�ن احد لحظة الكش�ف 
الدار االوىل تقع وسط القطعة عىل شارع بعرض 
25 مرت وتحتوي عىل مطبخ واستقبال وصحيات 
فقط غري مش�غول م�ن احد لحظة الكش�ف اما 
الدار الثانية تتكون من ممر وصحيات واستقبال 
وصال�ة 4×5 وغرفة ن�وم 4×4 يف الطابق االريض 
ام�ا الطابق العل�وي يتكون م�ن غرفتني نوم كل 
واح�دة 4×4 وصحي�ات وس�طح الج�زء املذكور 
مش�غول من قبل حمودي عباس احمد مع افراد 
عائلت�ه وهو يرغ�ب بالبقاء يف العق�ار بعد البيع 
بصفة مس�تاجر العق�ار بالكامل مبلط بالكايش 
مس�قف بالكونكري�ت مجه�ز بامل�اء والكهرباء 
درجة عمرانه متوسطة وان القيمة الكلية للعقار 
مبلغ 107,000,000 مائة وس�بعة مليون دينار 

فقط ال غريها .
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2011/ب2020/3

التاريخ : 2021/4/28
اعالن

نتيجة للمزايدة العلنية التي جرت يف هذه املحكمة 
بتاري�خ 2021/4/25 والت�ي احي�ل بموجبه�ا 
العقار املرق�م 2/13978 حي الضباط  يف النجف 
بعهدة املشرتية ) غفران زكي ياسني( ببدل قدره 
) 90,000,000 ( دين�ار فق�ط تس�عون ملي�ون 
دينار ال غريها ولطلب الضم املقدم من قبل طالب 
الضم ) محمد زكي ياس�ني ( بنسبة 5% من البدل 
االخري اعاله ليكون قيمة العقار اعاله بعد الضم 
مبلغ�ا ق�دره )94،500،000( دين�ار فقط مائة 
اربعة وتس�عون مليون وخمس�مائة الف دينارال 
غريه�ا وبعه�دة طال�ب الض�م عليه تعل�ن هذه 
املحكم�ة عن بي�ع العقار املرق�م 3/19511 حي 
النرص يف النجف املبينه اوصافه يف ادناه باملزايدة 
العلنية والتي س�تجري يف ه�ذه املحكمة يف تمام 
الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالث لنرش 
االعالن فع�ىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان 
والزمان الحقيقيني مس�تصحبني معهم تأمينات 
قانونية بنس�بة 10% من القيم�ة املقدرة للعقار 
البالغة ) 95،000،000 ( خمسة وتسعون مليون 
دينار فق�ط ال غريها بموجب ص�ك مصدق المر 
محكمة بداءة النجف  صادر من مرصف الرافدين 
يف النج�ف رقم )7( وس�تجري املزاي�دة واالحالة 
النهائية يف الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا من اليوم 
الثالث لنرش االعالن مع جلب ش�هادة الجنس�ية 

العراقية وهوية االحوال  املدنية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف: العقار املرق�م 3/19511 حي النرص 
يف النج�ف عبارة عن دار تقع عىل ش�ارع بعرض 
)10( م�رت تحتوي عىل ك�راج وصحيات خارجية 
ع�دد )2( وكل�دور واس�تقبال ومطب�خ وصال�ة 
وصحي�ات داخلي�ة وغرفتني ن�وم في�ي الطابق 
االريض وغرف�ة ن�وم يف الطاب�ق العل�وي مبل�ط  
بال�كايش القدي�م مس�قف بالش�يلمان جدران�ه 
مترضرة يف معظم اجزائه مبني بالطابوق درجة 
عمرانه دون الوسط مشغول من قبل املدعى عليه 
االول ) محمد زكي ياس�ني( وه�و يرغب بالبقاء 
يف العق�ار بعد البيع بصفة مس�تأجر مس�احتها 
االجمالي�ة )200( م�رت مرب�ع وان القيمة الكلية 
للعقار مبلغ )95،000،000( خمس�ة وتس�عون 

مليون دينار الغريها.

رسمد طه سعيد 
املدير العام وكالة

الموقع مساحته المقاطعة رقم القطعة نوع الملك ت
حي الحسين الثانية 280 18 البغيلة 3536/6 قطعة ارض سكنية 1
حي الحسين االولى 260 18 البغيلة 18 البغيلة قطعة ارض سكنية 2

الشهداء 250 18 البغيلة 18 البغيلة قطعة ارض سكنية 3

الشهداء 250 18 البغيلة 18 البغيلة قطعة ارض سكنية 4

حي الحسين االولى 260 18 البغيلة 18 البغيلة قطعة ارض سكنية 5
حي الحسين االولى 275 18 البغيلة 18 البغيلة قطعة ارض سكنية 6
حي الحسين االولى 280 18 البغيلة 18 البغيلة قطعة ارض سكنية 7
حي الحسين الثانية 250 18 البغيلة 18 البغيلة قطعة ارض سكنية 8

العدد / 1235
التاريخ 2021/4/29

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،تج�د س�هولة يف التعامل 
اإليجابي مع األشخاص يف الوقت الحايل، فالكل 
يب�دو منجذًب�ا إليك، كم�ا أن الص�ات التي قد 
يكون لها تأثريًا إيجابًيا عىل مستقبلك تظهر يف 
كل مكان. تأكد من أنك ُتَقِدر هؤالء األش�خاص 

حق تقديرهم 

عزي�زي برج الث�ور، س�وف يق�وم العديد من 
الن�اس باقرتاح أفكار ومفاهي�م جديدة عليك. 
تقب�ل تلك املبادرات واملس�اعدة واحتضن تنوع 
الفرص الذي ينتج عن ذلك. س�وف تحرز تقدم 
غ�ري متوق�ع وس�تخطو خطوة كب�رية بتجاه 

الهدف الذي تطمح إليه منذ زمن.

عزيزي برج الجوزاء،س�تلقى ترحاب عارم من 
قبل كل م�ن تقابلهم، فاحرص ع�ىل أن تقابل 
ذلك الود بنفس القدر وس�وف تكسب أصدقاء 
العم�ر! وق�د يحالف�ك الح�ظ وتلتق�ي برشيك 

حياتك.

عزيزي ب�رج الرسطان،اليوم ال تبدو قادًرا عىل 
إنج�از أي يشء، ولكن ال تدع ذلك يرجعك كثريًا 
للخل�ف. إذا اس�تمريت يف العمل بثبات، س�وف 
تكتش�ف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه يف 
حيات�ك الخاصة، مع رشيك حيات�ك وأيًضا مع 

األصدقاء.

عزيزي برج األسد،تش�عر بالراحة التامة فيما 
يخ�ص ذاتك واألم�ور التي تقوم به�ا، ويظهر 
عليك هذا الجو وينتقل إىل من هم قريبني منك. 
اس�تغل الفرص�ة اآلن للتواصل مع أش�خاص 
بنفس العقلية. اكم�ل خططك بأفكار اآلخرين 

وابدأ يف العمل بطاقة مركزة

عزيزي ب�رج العذراء،قد يكون اليوم مضطرًبا، 
فمن ناحية، الكثري من األش�ياء لن تس�ري عىل 
رغبت�ك، ومن ناحية أخرى، س�تجد نفس�ك يف 
مواقف صعبة بسبب من هم حولك. ال تبالغ يف 

ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك

عزيزي برج امليزان،  يف العمل، أنت ذو تأثري مهدئ، 
ويلج�أ إليك الزماء لطلب النصيحة واملس�اعدة، 
وما أحس�ن هذا بالنس�بة لثقتك وإيمانك بذاتك. 
تس�تطيع مواجه�ة أي يشء بس�هولة. لك�ن ال 
تنىس أقرب األمور إىل قلبك ألنك عندئذ سوف تمر 

بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك. 

عزي�زي برج العقرب،أنت ال تس�تطيع التوقف 
عن التفكري يف األحام املستحيلة، ولكن ال تقدم 
ع�ىل أية مخاط�رة قد ينت�ج عنها خس�ارة ما 
س�بق إنجازه. إال أن هذه األفكار تشكل خطرًا 
يف أنه�ا تنب�ع من حال�ة من عدم الرض�ا. لذلك 

عليك اكتشاف السبب يف عدم الرضا.

عزيزي برج القوس،ال يبدو أن األش�ياء تس�ري 
بص�ورة جي�دة الي�وم، فلديك أيًضا مش�كلة يف 
الرتكي�ز ع�ىل امله�ام اليومي�ة. ع�ىل الرغم من 
صعوبة تحفيز ذاتك، ال تخفض رأسك يف يأس. 
إذا قم�ت بأفضل ما عندك فس�وف تحصل عىل 

بعض النجاحات املحدودة

عزيزي ب�رج الجدي،ه�دوءك وثقت�ك يمنحاك 
مصدًرا طبيعًيا للحيوية، فأنت مفعم بالحيوية 
وحت�ى أصع�ب الظروف ل�ن تمثل أي�ة عواقب 
بالنسبة لك. تستطيع االنغماس يف الحياة بدون 
تردد. اس�تعد ليشء خاص، وذلك ألن املحيطني 

بك مبهورون بك.

عزيزي برج الدلو،أن�ت قادر عىل االندماج بكل 
سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود األجواء 
تناغ�م وتوافق من حولك. بإمكانك االس�تفادة 
م�ن هذا التأثري اإليجابي يف نش�اطات ترفيهية 
مذهل�ة أو يف العم�ل لدفع األم�ور وتكون فرد 

منتج.

عزي�زي ب�رج الحوت،ع�ن قري�ب، س�تواجه 
تحديات وعراقي�ل صعبة. قد يتواجد من يعمل 
ضدك أو يس�بب مضايقات بتواج�ده باملكان، 
وذلك سعًيا لإلخال بتوازنك. بالتايل يجب األخذ 
بع�ني االعتبار أقل تأثري س�لبي ق�د يكون لتلك 

العوائق العابرة عىل مسار حياتك.

العذراء

احلوت

هل يسبب كورونا فقدان حاسة السمع؟
م�ع دخول م�ر املوجة الثالثة من ف�ريوس كورونا، حذر 
خرباء ومس�ؤولون صحيون من تأثري مرض “كوفيد-19” 
عىل حاس�ة السمع، ضمن مجموعة واس�عة من األعراض 

التي يتسبب بها.
وقال عاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، 
املري�ة إن أع�راض املوج�ة تش�به املوجتني الس�ابقتني 
وتختلف من ش�خص آلخر. وأوض�ح أن األعراض تتمثل ىف 
الص�داع والغثي�ان والقيء، وفقد حاس�تي الش�م والتذوق 
والحمى، مشريا إىل أنه لم ترصد أى حالة فقدان للسمع كما 

يشاع أنها من أعراض املوجة الثالثة من فريوس كورونا.
من جانبه قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية ملكافحة 

ف�ريوس كورون�ا، إن أي فريوس يصيب الجه�از التنفيس، 
يؤدي إىل خلل بقناة “استاكيوس”، ما يؤدي الرتشاح خلف 
طبلة األذن ووجود خلل بس�يط يف السمع لكن ليس فقدانه 
وأضاف خ�ال مداخلة مع برنامج “الحكاي�ة”، املذاع عىل 
املنص�ة اإللكرتوني�ة “ش�اهد” أن هذا ع�رض يصاحب أي 
ف�ريوس يصي�ب الجه�از التنف�يس العلوي، ولي�س خاصا 
فقط لف�ريوس كورونا، والذي فيه املريض يفقد حاس�تي 
الش�م والتذوق. وأردف بالقول إن انتشار كورونا يف املوجة 
الثالثة أرسع، وعدد اإلصابات أكثر، الفتا إىل أن ارتفاع نسب 
الشفاء مرهون بالتشخيص املبكر وطلب الرعاية الصحية 

املبكرة. 

ترسيب مواصفات هاتف »آيفون 14«
رسب خبري ش�هري يف رشكة أبل، بعض 
ح�ول  لاهتم�ام  املث�رية  التفاصي�ل 
 مواصفات أجهزة »آيفون 14« واملتوقع 

نزوله�ا لألس�واق الع�ام املقبل 
  2022  ، يف الوقت الذي س�تطلق 
في�ه أب�ل »أيف�ون 13« نهاي�ة 

العام الجاري.
الش�هري مينغ  املحلل  وأوض�ح 
تيش كو، وفقا ملوقع »ذي صن«  
أن أجهزة »آيفون« الرائدة لعام 
مستش�عر  ستس�تخدم   2022
للكام�ريا  48  ميغابكس�ل 
الرئيس�ية، وه�و ما سيس�مح 
 K   8   بالتق�اط فيدي�و بتقني�ة

مثري لإلعجاب . 
أن أجه�زة »آيف�ون«  املحل�ل  ويعتق�د 
    Faceقد تبدأ باس�تخدام مستش�عرات

 ID املدمج�ة تح�ت الشاش�ة كطريقة 
للتخلص من النتوء  املوجود عىل الشاشة 
األمامي�ة ألجه�زة »آيف�ون«، والذي قد 
يختفي  تماما مع إصدارات عام 
2023  .  ويرى أن حجم الشاشة 
الجدي�دة  آيف�ون  تش�كيلة  يف 
بحلول عام   2022، س�ينخفض 
   iPhone Miniمع تراجع إنتاج
 ، الفًتا إىل  أن أحجام الشاش�ات 
6.1 بوصة و6.7 بوصة ستبقى 
رؤي�ة  ويتوق�ع  يف  املس�تقبل .  
لبصم�ات  ضوئي�ة  ماس�حات 
يف  الشاش�ة  تح�ت  األصاب�ع 

 أجهزة آيفون املستقبلية . 

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
نصف كوب حمص مسلوق

1 حبة طماطم مكعبات
1 حبة خيار مقرش ومقطع
2 معلقة كبرية زيت زيتون

عصري ليمونة
ملح

كمون
نعناع مجفف للتزيني

خطوات التحضري:
يوض�ع الحم�ص يف بولة ، ويض�اف إليه الخي�ار والطماط�م، وتخلط 

جيدا.
يضاف الزيت وعصري الليمون وامللح والكمون، وتخلط مرة اخرى.

توضع يف الطبق، وتزين بالنعناع.
تقدم باردة مع املشويات.

سلطة طامطم باحلمص

املياه املثلجة عىل اإلفطار تؤثر عىل املعدة
أكد أس�تاذ أمراض القلب وقسطرة الرشايني، الدكتور 
خال�د النم�ر،  أن رشب املي�اه املثلجة ع�ىل اإلفطار ال 

يسبب  جلطات القلب، كما يدعي البعض. 
وق�ال الدكتور النم�ر إن املي�اه املثلجة ع�ىل اإلفطار 
ليس�ت مناس�بة ألنها تؤثر عىل  املعدة بش�كل مؤقت 
حتى تكتسب درجة حرارة الجسم، غري أنها ال تسبب 

 جلطات القلب. 
ووصف ترف بعض األش�خاص ب�رشب  كوبني من 
القه�وة الرتكي يف الس�حور بأنه »خاط�ئ«، مبيناً أن 
القه�وة تس�بب إدرار الب�ول وبالتايل  فقدانا لس�وائل 
الجسم والشعور بالعطش، مع حدوث ارتجاع  باملريء 
وصعوب�ة الن�وم والخفق�ان.  ونصح بعدم اس�تثارة 
شخص قبل اإلفطار ولو باملزاح، إذ إن  البعض سيكون 
رسيع االنفعال، نتيجة نقص الس�كر والس�وائل  وقلة 

النوم، وهي أعراض انسحابية للقهوة والتدخني. 

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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املشاركة العراقية يف دوري أبطال آسيا عىل صفيح ساخن
             المستقبل العراقي/ متابعة

دوري  يف  العراقي�ة  الك�رة  مش�اركة  ش�كلت 
ابطال اس�يا عرب ناديي الرشطة والقوة الجوية 
الكثري من عالمات االس�تفهام وتس�اؤل النقاد 
والجمه�ور عن ج�دوى تلك املش�اركات  وذلك 
مل�ا افرزت�ه م�ن نتائ�ج س�لبية انعكس�ت عىل 
رؤي�ة الجماه�ري ومطالبته�ا باع�ادة النظ�ر 
بالدع�م املق�دم لألندية املؤسس�اتية م�ن قبل 
ال�وزارات والهيئات الحكومية ويب�دو ان هذه 
الفني�ة   الجوان�ب  ضع�ف  كش�فت  املش�اركة 
للمالكات التدريبي�ة املعتمدة وانعدام الخيارات 
املس�تقبلية املتعلقة باالع�داد والتعاقدات التي 
تقدر بمليارات الدنانري والتي ال تنس�جم تماما 
مع الهدف املنش�ود لل�دوري العراقي يف تطوير 
القابلي�ات البدنية والفنية لالعبني كي يتس�نى 

لهم مقارعة االندية القارية .
وم�ن خ�الل نظ�رة حس�ابية للمباري�ات التي 

خاضه�ا الفريقان نج�د ان الجوي�ة الذي لعب 
يف مجموع�ة ضم�ت اىل جانبه اندية الش�ارقة 
وباختاكور األوزبكي وتراكتور س�ازي االيراني 
وأس�فرت نتائج�ه يف الدور االول عن خس�ارته 
م�ن الش�ارقة به�دف ل�اليشء، وتعادل�ه م�ع 
انته�ت  ذاته�ا  وبالنتيج�ة  س�لبيا  باختاك�ور 
مباراته مع تراكتور س�ازي، ويف ال�دور الثاني 
خ�ر م�ن الن�ادي االيراني بهدف ل�اليشء ويف 
مباراته مع الشارقه خر بثالثة اهداف مقابل 
هدفني، بينما ختم مبارياته بخسارة من فريق 

باختاكور بهدف لاليشء. 
ام�ا فريق الرشطة فق�د لع�ب اىل جانب األهيل 
السعودي واالستقالل االيراني والدحيل القطري 
ال�ذي خ�ر مع�ه يف مب�اراة االفتت�اح بهدفني 
مقاب�ل اليشء، وتع�رض اىل الخس�ارة الثاني�ة 
مع فريق اس�تقالل اي�ران وبثالثية نظيفة من 
دون رد كما خر مع األهيل الس�عودي بهدفني 
مقابل هدف واحد لكنه عاد يف الدور الثاني وفاز 

عىل الدحي�ل بهدفني مقابل هدف واحد وختم 
لقاءاته بالخس�ارة بهدف لاليشء مع 

استقالل ايران. 

الرشط�ة  ك�رة  الع�ب  وق�ال 
الس�ابق وهدافه عىل مدار عدة 
مواس�م عيل حس�ني محمود: 

ان مش�اركة الفريق يف دوري ابطال اسيا كانت 
عقيم�ة وال توازي حجم الدعم الرس�مي املقدم 
للنادي حيث توفرت له جميع س�بل النجاح من 
تعاق�دات ومعس�كرات لكنه لالس�ف اخفق يف 
تمثيل العراق يف البطولة مما يعني ان الوقت قد 
ح�ان إلعادة النظر يف تركيب�ة الفريق من حيث 

الالعبني املحليني واألجانب واملالك التدريبي. 
بينما اشار العب الفريق السابق سعيد نوري اىل 
رضورة اعادة النظر بجميع مش�اركات االندية 
العراقي�ة يف املس�ابقات اآلس�يوية طامل�ا انه�ا 
تمثل الكرة العراقية وعىل االندية التي يحق لها 
املش�اركة ان تقدم خطة تتضمن اس�تعداداتها 
وخططه�ا قبل انطالق املس�ابقة بم�دة كافية 
لالع�داد الصحي�ح لق�د ترك�ت فينا مش�اركة 
الرشط�ة يف دوري االبط�ال غص�ة يف كوننا كّنا 

ننتظر نتائج افضل بكثري مما حصل. 
الس�ابق رزاق فرح�ان  الصق�ور  وع�د الع�ب 
املشاركة يف دوري االبطال بانه اخفاقة ال يمكن 

تربيره�ا والجمي�ع يتحم�ل اس�بابها وقال: ان 
الجوي�ة فريق عري�ق يمتد اىل عرشات الس�نني 
ولدي�ه العديد م�ن االنج�ازات الكروي�ة وكنت 
اعتقد ان مشاركته ستكون موازية لهذا التاريخ 
مؤك�دا انه ال يظ�ن ان االندية التي نافس�ته يف 
الدوري كانت اعىل منه مستوى فني وتنظيمي 
واملهم لدينا اعادة النظر باملشاركات العراقية يف 
دوري االبطال كي نستطيع ان نقدم لجماهرينا 

ماهو مطلوب. 
وطال�ب الع�ب الصقور الس�ابق ُقيص قاس�م 
باع�ادة تقيي�م االندي�ة املؤسس�اتية بما يكفل 
النهوض بالواقع الكروي لها بالشكل الصحيح 
م�ن خ�الل تعاق�دات تخ�دم الجوان�ب الفنية 
والخط�ط التدريبي�ة الت�ي يمكنه�ا ان تك�ون 
ركيزة أساسية لإلنجاز ال اعتقد ان االندية التي 
واجه�ت فريق الق�وة الجوية افض�ل منه حتى 
ماليا لكننا لالس�ف افتقدن�ا اىل التنظيم وإدارة 

املباريات بالشكل الذي يؤهل االزرق للفوز.

منتخب العراق يعسكر يف البرصة 
لوديتي طاجكستان والنيبال

رياضة ذي قار توضح أسباب 
تأخر العمل بملعب النارصية

باريس سان جرمان ينهي »جدل نيامر« بكلمتني

رزاق فرحان: املشاركة يف أبطال آسيا إخفاقة ال يمكن تربيرها

              المستقبل العراقي/ متابعة

بينما تس�تمر مساعي برشلونة اإلسباني 
الستعادة نيمار خالل الصيف املقبل، يبدو 
أن باري�س س�ان جرم�ان الفرنيس أغلق 

الباب تماما يف وجه »الحلم الكتالوني«.
فقد كش�فت صحيفة »ماركا« الرياضية 
تواصل�ت  برش�لونة  إدارة  أن  اإلس�بانية 
مؤخ�را م�ع نظريته�ا يف باري�س س�ان 
جرم�ان، م�ن أجل ض�م النج�م الربازييل 

صاحب ال�29 عاما.
إال أن الن�ادي البارييس رد عىل برش�لونة 

بالتأكيد عىل أن نيمار »ليس للبيع«.
ولم يخف قائد منتخ�ب الربازيل رغبته يف 
الع�ودة للعب إىل جوار األس�طورة ليونيل 

مي�يس مرة أخرى، يف صفق�ة تعد محببة 
لرئيس النادي العائد خوان البورتا.

ورغم تعث�ر مفاوضات تجديد العقد الذي 
ينته�ي يف صيف 2022 بني نيمار وس�ان 
جرمان، فإن النادي متمس�ك تماما ببقاء 
مهاجم�ه املاه�ر، الذي يش�كل إىل جانب 

الفرنيس كيليان مبابي ثنائيا مرعبا.
وس�يكون عىل نيمار املوافقة عىل خفض 
راتبه إن عاد لربشلونة، الذي يمر بضائقة 
مالية خانقة منذ املوس�م املايض، بس�بب 

تداعيات أزمة كورونا وغياب الجماهري.
وكان نيمار انتقل من برشلونة إىل باريس 
س�ان جرمان يف صيف 2017 مقابل 222 
مليون ي�ورو، يف أكرب صفقة عرفتها كرة 

القدم بتاريخها.

              المستقبل العراقي/ متابعة

َوَص�َف امل�درب الكروي ونج�م املنتخب الوطني الس�ابق 
رزاق فرحان املشاركة يف دوري أبطال آسيا بأنها إخفاقة 

ال يمكن تربيرها والجميع يتحمل أسبابها .

وقال فرحان،إن« مشاركة الكرة العراقية يف دوري أبطال 
آس�يا عرب ناديي الرشطة والقوة الجوية كانت إخفاقة ال 
يمكن تربيرها«، مبيناً أن« القوة الجوية فريق عريق يمتد 
اىل عرشات الس�نني ولديه العديد م�ن االنجازات الكروية 
، وكان م�ن املتوقع ان مش�اركته س�تكون موازية لهذا 

التاريخ ». مضيفا ان:« االندية التي نافسته يف الدوري لم 
تكن أعىل منه مستوى فنياً وتنظيمياً«، الفتاً اىل أن » هذا 
اإلخفاق هو مس�ؤولية الجميع، وامله�م هو اعادة النظر 
باملش�اركات العراقية يف دوري االبطال كي نس�تطيع أن 

نقدم لجماهرينا ماهو مطلوب«.

ريال مدريد قد يكون الفريق املثايل هلاالند و مبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

مازال ريال مدري�د وصحافته يملكون حلم�اً وهو التوقيع 
مع أحد النجوم العاملية يف خط الهجوم، والرتكيز األس�ايس 

كله يشمل كالً من إيرلينج هاالند وكيليان مبابي.
من املتوقع أن ُتجهز إدارة ريال مدريد خطة للتعاقد مع واحد 
منهما ه�ذا الصيف، ولكن مع انتش�ار أخبار مس�تقبلهما 

طرح�ت الصحافة املدريدية س�ؤاالً عن فائ�دة هذا االنتقال 
لكال الالعبني.

حيث ذكرت صحيفة ماركا أن ريال مدريد قد يكون يف حاجة 
ل�كال الالعبني، ولكن هاالند ومبابي كذلك يحتاجون الفريق 

امللكي إذا أرادوا أن يقوموا بخطوة كبرية يف مسريتهم.
فريال مدريد عىل ُبعد 6 مباريات من نهاية املوسم وحظوظه 
كبرية يف الفوز بالدوري اإلس�باني ودوري أبطال أوروبا مع 

فري�ق دمرته اإلصابات وبمش�اركة العبني لم يكن أحد يثق 
بهم يف بداية املوسم.

فقد نجح زي�دان بالعبني مثل أودريوزوال وميليتاو وميجيل 
جوتريي�ز وأنتونيو بالنك�و وأريباس وإيس�كو يف أن يلعبوا 
دوراً هاماً ومؤثراً، ونجح املدرب الفرنيس يف تعويض الفريق 
األبي�ض بهم يف ظ�ل اإلصاب�ات املتك�ررة لبع�ض الالعبني 

األساسيني.

فقد تخطى ريال مدريد فريق ليفربول رغم وجود 7 إصابات 
وذهاب�ه إىل اآلنفيل�د بدون ظهري أيمن، وتغل�ب الفريق عىل 
53 إصابة هذا املوس�م وربما يكون يف 29 مايو القادم بطالً 
لل�دوري ودوري األبط�ال، ولذلك ربما تكون هذه األش�ياء 
مهم�ة لوضعها يف االعتبار من جانب هاالن�د أو مبابي عند 
اتخاذ قرار بش�أن مس�تقبلهم، وهو أن الريال يملك جينات 

البطولة.

العب برشلونة الشاب عىل رادار عمالقي إيطاليا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يدخ�ل الالع�ب الش�اب ريك�ي بوت�ش ضم�ن 
حس�ابات املدير الفني الهولندي لنادي برش�لونة 
اإلس�باني رونال�د كوم�ان يف املباري�ات األخرية، 
خاصة بع�د تألق إاليك�س موريب�ا، فيما يحظى 
بمتابع�ة من عمالق�ي الك�رة اإليطالي�ة تمهدًيا 

ملحاولة ضمه يف الصيف.
وحس�ب موقع “كالتش�يو مريكات�و” اإليطالية، 

فإن العب برشلونة الش�اب جذب أنظار مسؤويل 
كل من يوفنتوس وإنرت ميالن اإليطاليني، واللذان 

يسعيان لتعزيز صفوفهما يف املوسم القادم.
ورغ�م رغب�ة يوفنت�وس وإن�رت مي�الن يف تدعيم 
فريقيهم�ا بصفق�ات جدي�دة يف الصي�ف، إال أن 
الوضع االقتصادي الذي يعيشه الناديان ال يسمح 
لهم�ا بعقد صفقات كبرية، يف الوقت الذي يحتمل 
فيه دخ�ول بوتش ضمن عملية مبادلة لتس�هيل 

الصفقة.

ويف حال انتقال بوتش إىل إنرت ميالن، فقد يتجه 
الوتاورو مارتينيز أو أليس�اندرو باستوني إىل 
كام�ب ن�و، يف املقابل، ق�د يمن�ح يوفنتوس 
للبلوجران�ا أح�د 4 العب�ني، ه�م فيديريكو 
برينارديس�كي، أدري�ان رابي�و، رودريج�و 

بينتانكور، أو آرون راميس.
وشارك بوتش يف 21 مباراة هذا املوسم مع 
برش�لونة نجح خاللهم يف تس�جيل هدًفا 

وحيًدا ولم يصنع أي أهداف.

إنرت ميالن يكرس هيمنة يوفنتوس 
ويتوج بطاًل للدوري االيطايل

              المستقبل العراقي/ متابعة

ني�وزؤ ت�وج إن�رت مي�الن بلق�ب الدوري 
اإليط�ايل ع�ن املوس�م الج�اري »2020-

2021«، للم�رة ال�� 19 يف تاريخ�ه وألول 
مرة منذ عام 2010.

وف�از النريات�زوري بلق�ب ال�دوري قب�ل 
بأرب�ع جوالت،  املوس�م  نهاي�ة 
حي�ث حص�د 82 نقط�ة حت�ى 
اآلن بف�ارق 13 نقط�ة كامل�ة 
عن أق�رب مالحقيه أتاالنتا )69 

نقطة(.
وك�ر اإلنرت هيمن�ة يوفنتوس 
عىل لقب ال�دوري، الذي توج به 

يف السنوات التسع األخرية.
وحس�م اإلنرت اللقب رسمًيا بعد 
تع�ادل أتاالنت�ا م�ع ساس�ولو 
بنتيجة )1-1( يف الجولة 34 من 

البطولة.
وبفوز إنرت بلقب ال�دوري ووصوله للقب 
رق�م 19 له عرب تاريخ�ه، فك النرياتزوري 
رشاكت�ه مع غريمه ميالن الذي فاز بلقب 
ال�دوري 18 م�رة، لينفرد اإلن�رت بوصافة 
أكث�ر األندي�ة ف�وًزا بالكالتش�يو خل�ف 

يوفنتوس صاحب ال� 36 لقًبا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يدخل املنتخب العراق معس�كرا يف مدينة البرصة، يوم 18 
من الش�هر الجاري لخوض ملباراتي طاجكستان والنيبال 

الوديتني، تحضريا للتصفيات املزدوجة.
وقال باسل كوركيس، املدير اإلداري للمنتخب العراقي، يف 
ترصيح صحفي،  ان املدير الفني الس�لوفيني رسيتش�كو 
كاتانيتش س�يصل إىل العراق يف االس�بوع الح�ايل، عىل أن 

يدخل الفريق املعسكر يف مدينة البرصة.
وزاد، ان املنتخ�ب سيس�تمر باملعس�كر يف الب�رصة لحني 
خوض وديتي طاجكس�تان يوم 24 والنيب�ال يوم 29 من 
الش�هر الجاري، يف ملعب جذع النخل�ة يف البرصة، لتكون 

محطتني مهمتني قبل خوض التصفيات املزدوجة.
وأت�م باس�ل كوركي�س، املنتخ�ب س�يتوجه بع�د انتهاء 
معس�كره يف الب�رصة إىل البحرين الس�تكمال التصفيات، 
حيث سيواجه منتخب كمبوديا يف أول مباراة يف الثالث من 

شهر يونيو/ حزيران املقبل.
               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د مدير ش�باب ورياض�ة ذي ق�ار مهند الس�هالني أن 
الخ�الف ب�ني وزارة الش�باب والرياضة والرشك�ة املنفذة 
مل�رشوع ملعب النارصي�ة االوملبي هو الس�بب الرئيس يف 
تأخ�ر انج�ازه حتى ه�ذه اللحظة.وقال الس�هالني، إن« 
ملع�ب النارصية  األوملبي الذي يتس�ع لثالثة آالف متفرج 
يع�د م�ن أق�دم املالعب الت�ي بدأ العم�ل به�ا، حيث تمت 
املبارشة بامل�رشوع عام 2012 من قبل رشكة س�ار أورو 
الفرنس�ية ولكن توقف العمل يف امللعب عام 2015 بسبب 

االزمة املالية«.
وتاب�ع الس�هالني :« بعد فس�خ العقد برتاٍض للمش�اريع 
التي لم تتجاوز ال� 90% من نس�بة االنجاز، تمت املبارشة 
بالعمل بعقد جديد م�ع الرشكة عينها عام 2019 وتوقف 
العمل بالسنة نفسها بسبب االوضاع االمنية غري املستقرة 
وقط�ع الطرق ج�راء التظاهرات وكذلك بس�بب انتش�ار 
الوباء«.واض�اف الس�هالني ان » توق�ف العم�ل يف امللعب 
حاليا يع�ود لوجود خالف ب�ني وزارة الش�باب والرياضة 
وبني الرشكة املنفذة بس�بب األرضار واإلندثار الحاصل يف 
العمل املُنجز للمرشوع » مبيناً ان« الرشكة الفرنسية تريد 
ادراج اإلندثار قبل البدء بالعمل، فيما ترى وزارة الش�باب 
أن اإلندث�ار س�يدرج بعد اس�تئناف العمل، وه�ذا الخالف 
م�ازال قائم�اً يف الوق�ت ال�ذي جمي�ع املالع�ب التي تمت 
املبارشة بانش�ائها ت�م انجازها بش�كل نهائي مثل ملعب 

النجف وكربالء والديوانية ».

أياكس يتوج بطاًل للدوري اهلولندي
              المستقبل العراقي/ متابعة

ت�وج أياك�س أمس�رتدام بط�ال ل�دوري 
الدرجة األوىل الهولندي لكرة القدم، األحد، 
بعدما س�حق ضيف�ه املتعث�ر إمني 0-4، 
ليم�دد رقمه القيايس بحصد اللقب للمرة 

.35
وه�ز خريي�ن تيم�رب وسيباس�تيان آلري 
وديفن رينش ودايف كالسن، شباك الفريق 
امله�دد بالهب�وط، والذي كان ق�د انترص 
يف آخر ث�الث مباريات، لكنه لم يس�تطع 

الصمود أمام البطل«.

ورفع أياك�س رصي�ده إىل 79 نقطة من 
31 مب�اراة، متقدما بفارق 15 نقطة عىل 

أيندهوفن ثاني الرتتيب«. 
وحاف�ظ أياكس عىل اللق�ب الذي أحرزه 
قب�ل عامني، بع�د إلغاء موس�م 2019-
2020؛ بسبب جائحة فريوس كورونا«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ناد إنجليزي جديد ينضم للرصاع عىل توقيع اغويرو
            المستقبل العراقي/ متابعة

انض�م ناٍد إنجليزي جديد إىل س�باق الحصول عىل توقيع 
النج�م األرجنيتن�ي س�ريجيو أجوي�رو، ه�داف ن�ادي 
مانشسرت سيتي، والذي من املقرر أن يرحل عن فريقه 

يف الصيف.
وكان مانشسرت س�يتي قد أعلن رسمًيا رحيل 
أجوي�رو بنهاية املوس�م الجاري م�ع انتهاء 
عق�ده، فيم�ا يرتب�ط اس�م الالع�ب ال�دويل 
األرجنتين�ي بالعديد من األندية وعىل رأس�هم 

برشلونة اإلسباني.
ولن يكون طريق برش�لونة لضم أجويرو مفروًشا 

بال�ورود، إذ أك�دت صحيف�ة “دي�يل س�تار” الربيطانية أن 
عدد من األندية اإلنجليزية تس�عى خل�ف اللعب كذلك، وهم 
تش�يليس وتوتنهام ولي�دز يونايتد، فيما انض�م إليهم أخريًا 
إيفرتون، الذي سيسعى بدوره لضم الالعب املوسم القادم.

ولن يكون أجويرو هو الالعب الوحيد الذي سيسعى إيفرتون 
لضمه من أجل تعزيز صفوفه يف املوس�م الجديد، إذ أش�ارت 
صحيف�ة “ذا صن” س�ابًقا إىل نية التوفيز إج�راء محاوالت 

لضم النجم الربازييل فيليبي كوتينيو من برشلونة.
وكان أجويرو قد سجل هدًفا يف شباك كريستال باالس خالل 
مباراة فريقه األخرية والتي انتهت بفوز مانشس�رت س�يتي 
بهدف�ني مقاب�ل ال يشء ليق�رتب الس�يتزنز بق�وة من لقب 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
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تويرت يوتر االعصابالشعوب بني االختيار واالختبار

سامي جواد كاظمعبدالله جعفر كوفلي

انطالقاً من املبدأ الذي قد وىل عليه الزمن بان الشعب مصدر السلطات، 
ه�ذا املبدأ وان كان حقيقة واقعة بحي�ث كانت الحكومات واالنظمة 
تخاف وتتوقع كل االحتماالت ال�واردة من ردة فعل الجماهري عندما 
كانت تقرر يف موضوع عام وحيوي، ألن الجماهري هي من أوصلتهم 
اىل س�داد الحكم وال يجب عليهم الخ�روج مما تم االتفاق بينهم وإن 
كان بشكل ضمني. الحياة بكل ما فيها تخضع لقانون التغيري بفعل 
املؤث�رات العديدة س�واء م�ا كان متعلق�اً بالزمن او امل�كان او حتى 
االنسان نفس�ه، هذا التغيري يدفع باالنسان اىل قبوله والتكييف معه 
بل كان وال يزال العديد من التغيريات من فعله ونتيجة تفكريه. املبدأ 
املش�ار الي�ه، خضع للتغيري فبعد ان كان الش�عب مصدر الس�لطات 
والقوة الكامنة والدافعة للس�لطات، تحول اىل كأس للتجارب وإجراء 
االختب�ارات املتنوعة علي�ه للحصول عىل نتائ�ج، فاألنظمة الحاكمة 
بمختلف توجهاتها وألوانها تحاول دراسة حالة الشعب ومدى قبوله 
ملش�اريعه وقرارات�ه وماذا س�يكون موقف�ه وردة فعل�ه وكيف يتم 
معالجته؟  كل ما يجرى من احداث وازمات تس�تفاد منها حكومات 
الدول ملعرفة درجة قبول الش�عب وقوة رده بل باتت الش�عوب حقالً 
للتجارب وتستطيع الحكومات ان تفعل بها ما تشاء فكم من جميل 
صوره الحكومات لش�عوبها انه القبيح والعكس صحيح أيضاً، وكم 
من مهٍم جعله تافهاً غري مفيد وكم من غثاء كغثاء الس�يل نقله عرب 
قنواته بانه العصا السحرية يف قوتها لتغيري الواقع اىل األفضل بل أنه 
رضوري إلدام�ة الحي�اة وهكذا. هذا ما معناه ان الش�عوب برشقها 
وغربها مع االختالف يف النسبة باتت كأساً شفافاً ولكنها تتلون بالون 
الذي يرغب حكومات هذه الشعوب ان تظهر بها وفق ما يصب ِفيِه. 
من اجل معرفة قوة ردة فعل أبناء الش�عب غالباً ما تلجأ الحكومات 
اىل اجراء االختبارات الالزمة وتجرى دراسات متخصصة للوصول اىل 
مبتغاها، س�واء كانت هذا االختبار يف اي جان�ب من جوانب الحياة، 
صحي�ح ان الجميع يرى ويس�مع ما يجرى من اح�داث ولكن القلة 
منه�م من يعرف األس�باب الكامنة من وراء ه�ذه األحداث ومن هو 
املستفيد او املترضر، أسلوب اختبار الشعوب كان وال يزال معموالً به 
ولكي ال نذهب بعيداَ ففي بدايات القرن املنرصم عمدت سلطات إحدى 
املدن االملانية اىل فتح ابواب مكان حجز االس�ود يف حديقة الحيوانات 
أثناء زيارة املواطنني لهذه الحديقة ملعرفة مدى اس�تعدادهم للدفاع 
عم أنفس�م وعىل الرغم من ارتفاع رصاخ االطفال والنساء وهروبهم 
إال أن امللفت للنظر هو توجه الرجال اىل اسلحتهم للدفاع عن انفسهم 
وعوائلهم واس�تنتجت السلطات ان الشعب مس�تعد للقتال يف سبيل 
وطنهم وال تزال ال�روح الوطنية جارية يف عروقهم وان قرار الدخول 

اىل حرب ما سيكون مقبوال.

ال احد يجزم بان ما ينرش من عىل تويرت كله صحيح وليس كله كذب 
وهو يف نفس الوقت اصبح الناطق الرس�مي لكثري من الش�خصيات 
واملؤسس�ات الحكومية واملدنية، تويرت اصبح مثل علبة الدخان كتب 
عليها انها س�بب رئييس مل�رض الرسطان القاتل ويش�رتيها املدخن 
بأمواله التي يكسبها بعرق جبينه وتستمر املصانع بصناعة مختلف 
االنواع وباملليارات يقابلها رصف املليارات عىل االس�لحة وعىل الجهة 
االخ�رى مجاع�ة يف دول متع�ددة م�ن افريقيا ال يص�ل اليهم قطعة 
رغيف خبز وصنعوا صواريخ عابرة للقارات بل وصلوا القمر حس�ب 

ما يزعمون. 
يقول�ون انه�ا تغريدات اي تغريد بلبل بينما واقعا اغلبها ال تس�تحق 
ه�ذه التغري�دة الجميل�ة بل تس�تحق ان يق�ال عنها نهي�ق وهنالك 
اصوات اخرى نس�معها ال نعلم اين مصدرها لكننا نعلم انها ملن مثل 
نقيق الضفادع تسمع صوته وال تراه وهذا يمثل ما يقال عنه الذباب 

االلكرتوني.
اعود العقب عىل حفنة من منشورات تويرت مثال ان االردن يطلب من 
رغد بنت الطاغي�ة مغادرة االردن الثبات ضلوعه�ا باملؤامرة االخرية 
الت�ي قام بها االمري حمزة، وال اعلم لوحدها ام عصابتها معها ولكن 

هل الخرب صحيح؟
وبعد س�ت س�نوات من قصف االبرياء يف اليمن يظه�ر جناب محمد 
بن س�لمان ليقول ان الحوثيني عروبيون وزاد عىل ذلك حيث تبني ان 
إيران دولة مس�لمة وج�ارة ومهمة يف املنطقة بعدم�ا كانوا روافض 
ومجوس وس�بب تازي�م املنطقة هل هي صح�وة ام انهاء فصل من 
املؤام�رة لب�دء فصل اخر وبغ�داد التي قالوا عنها س�قطت بيد ايران 

توسلوا بها وجمعتهم مع جارتهم ايران.
ففي الوقت الذي انقلب عىل عقبيه ابن سلمان كان ابن زايد مشغول 
بالتعزية واقامة مجلس ترحيم عىل قتىل الصهاينة الذين لقوا حتفهم 
بعد انهيار منش�أة وجرس أثناء مهرجان يهودي عىل جبل الجرمق يف 

الجليل إىل أكثر من 44 قتيال، وأكثر من 100 جريح.
وحدث التدافع عندما احتش�د عرشات اآلالف من اليهود املتش�ددين 
عند قرب الحاخام ش�معون بار يوشاي الحتفال الك بوعومر السنوي 

الديني الذي يشمل الصالة طوال الليل واألغاني والرقص.
وانش�غلوا بالترسيبات التي تخ�ص ظريف وس�ليماني وان اختلفوا 
بالراي اال انهم�ا اتفقا عىل خدمة بلدهم ووحدانية عقيدتهم فهنالك 
ش�امت وهنالك مدافع وهنالك غادر وهنالك ثائ�ر ومهما تكن االراء 
فانه�ا اهون من كثري من االزمات التي عصفت بايران وخرجت منها 
س�املة وها هي اليوم ترفض توس�الت امريكا لغ�رض الجلوس معا 

للتفاوض بشان امللف النووي.

علامء: اجلسم حيتاج اىل 9 ساعات من النوم العميق
يت�م ط�رح كلم�ات مث�ل الن�وم العميق 
وحرك�ة الع�ني الرسيع�ة بش�كل عريض 
ه�ذه األي�ام م�ع اخ�رتاع س�اعات تتبع 
الصح�ة التي تخربن�ا بمعلومات مفصلة 
عن نومنا. إذن ما هو النوم العميق، وكم 

تحتاج منه؟.
ُيعرف الن�وم العميق بأنه املرحلة األخرية 
م�ن ن�وم حرك�ة الع�ني غ�ري الرسيع�ة 
)NREM(، وفق�ا لجمعي�ة الن�وم. وهو 
النقط�ة أثناء نومك حي�ث تكون موجات 
دماغك يف أبطأ مستوياتها، وتكون الخاليا 

العصبية لديك قادرة عىل الراحة.
وأثناء نوم�ك بعمق، ينخفض   مع�دل التنفس 
ورضبات القلب إىل أدنى مستوياتهما ويتباطأ 
نشاط عقلك. ويعد النوم العميق مرحلة النوم 
املرتبط�ة بذكرياتك، لكن الجس�م العام أيضا 
يعي�د البن�اء واإلص�الح. ونق�ي رب�ع وقتنا 
نائم�ني يف نوم عميق ونفقد الوعي تماما أثناء 
ذلك. وأثن�اء النوم العميق، ال تحلم وأنت غافل 
إىل ح�د كبري ع�ن الضوء والص�وت والحركات 

الخارجية.
ووفق�ا ل�� Sound Sleep Health، فإن النوم 
العمي�ق ه�و أكث�ر مراح�ل الن�وم عمق�ا من 

الناحية الفسيولوجية.
وعندم�ا تدخ�ل ه�ذه املرحلة، يفرز جس�مك 
هرم�ون النم�و الب�رشي )HGH(، وهو مادة 
قوي�ة تلع�ب دورا حيويا يف اإلص�الح الخلوي. 
ويتم التخلص من النفايات املرتاكمة، وإصالح 
العظ�ام  وبن�اء  نموه�ا،  وإع�ادة  األنس�جة 
والعض�الت بش�كل خ�اص عن�د األطف�ال يف 

مرحلة النمو، وتقوية جهاز املناعة.
عندم�ا يناقش العلم�اء أي مرحلة من مراحل 
النوم هي األكثر أهمي�ة، غالبا ما تكون هناك 

إجابات مختلفة ألن لكل مرحلة فوائدها.
ويق�ول بع�ض العلم�اء إن الن�وم العميق هو 

املرحل�ة الت�ي تجعل�ك تش�عر بالراح�ة 
واالنتعاش عند االستيقاظ.

 :Sound Sleep Health ويوض�ح موق�ع
“إنه يمحو بشكل فعال الحاجة املرتاكمة 
للن�وم الت�ي ترتاك�م خ�الل ي�وم ع�ادي 
م�ن اليقظة، وق�د يلعب دورا رئيس�يا يف 
املس�اعدة ع�ىل تطه�ري الدماغ م�ن أجل 

التعلم الجديد يف اليوم التايل”.
يحتاج الش�خص العادي ما بني س�ت إىل 
تسع ساعات من النوم كل ليلة، ويتكون 
الن�وم العمي�ق عادة م�ن 15 إىل 25% من 
إجم�ايل وق�ت الن�وم. لذلك، م�ن الناحية 
النظري�ة، يجب أن تحصل عىل ما بني 54 و81 

دقيقة من النوم يف املتوسط   يف الليلة.
ولس�وء الحظ، فإن مقدار الن�وم العميق الذي 
تحصل عليه يقرص مع تقدمك يف السن، لذا قد 

تكون يف الجانب األقرص من هذا النطاق.
لزيادة مقدار النوم العميق الذي تحصل عليه، 

ستحتاج إىل مزيد من النوم بشكل عام.
وينام البرش خالل دورات النوم األربع ويمرون 
بها عدة مرات قبل االس����تيقاظ، لذلك إذا لم 
تنم بش�كل كاف فلن تحصل عىل قس�ط كاف 

من النوم.

أعلنت وكالة الفضاء األمريكية “ناسا”، تمديد مهمة املروحية “إنجينيويتي” 
التابعة لها شهرا إضافيا، لتساند الروبوت الجوال “بريسيفرينس”. وستتوىل 
“إنجينيويت�ي” مهمة دعم املركبة الجوالة يف مهمتها الرئيس�ية املتمثلة يف 
البحث عن عالمات حياة ميكروبية س�ابقة عىل املريخ، من خالل مرافقتها 
مثال يف استكش�اف املواق�ع ذات األهمية العلمية التي يتع�ذر عىل الروبوت 
الوصول إليها بعجالته، أو من تحديد املس�ار األكثر أمانا. وأوضحت مديرة 
قس�م دراس�ة الكواكب يف “ناس�ا” لوري غليز يف مؤتمر صحفي أن مهمة 
“إنجينيويتي” س�تتغري من كونها “مهمة إثبات لقدرتها التقنية”، لتصبح 
“مهمة إثب�ات لقدرتها العمالنية، نجمع من خالله�ا معلومات عن إمكان 
اس�تخدامها يف توفري الدعم التشغييل ملركبة بريسفرينس”. وقالت غليز إن 
مركب�ات طائرة قد ترافق يوما بعثات االستكش�اف البرشية أيضا، وهو ما 
تتيح هذه املرحلة الجديدة اختباره، وأضافت: “سنجري تقييما ملا توصلنا 

إليه بعد 30 يوما”، من دون أن تستبعد تمديدا إضافيا للتجربة بعد ذلك.

 DDR5يف االونة االخرية قد س�معنا ترسيبات و اش�اعات كثرية حول رام ال
ولك�ن لم نعرف ما الفروقاتن بينها و بني رامات ال DDR4 فلنتعرف س�ويا 

عىل ابرز الفروقات .
1 – الرسع�ة: تصل رام�ات ال DDR4 اىل رسعة  3.2 جيجابت كل ثانية  أما 
رام�ات ال DDR5 تصل اىل ضع�ف رسعة ال DDR4 و تقريب�ا تصل اىل 6.4 

جيجابت لكل ثانية .
2 – اس�تهالك الكهرباء: الفرق الكبري بني ه�ذان الجيالن هو رصف الطاقة 
فه ذاكرة ال DDR5 س�وف تعمل من خالل رشائح منفصلة عن البورد تأتي 
بأس�م Power Management Integrated Circuit والت�ي تعن�ي تنضي�م 
الطاق�ة ، أما ذاكرة ال DDR 4 تعمل عىل تنضي�م الطاقة عن طريق اللوحة 

االم.
.3 – س�عة الرامات: تأت�ي الحبة الواحدة من رام�ات الDDR5 بحجم 128 
 Dual Channelجيج�ا باي�ت ! و أيضا قطعة الرام الواحدة س�وف تدع�م ال
عك�س الDDR4 فيجب عليك ان تش�بك حبتني من الرام ك�ي يتم تفعيل ال 
Dual Channel و سوف يتم أطالق لوحات أم تأخذ حتى 1024 جيجا رام !!! 

، و لكن رامات ال DDR4 تأتي بحد أقىص و هو 265 جيجا بايت .

مهام جديدة للبحث عن »حياة« 
يف املريخ

 DDR4 ما الفرق بني رامات الـ
DDR5والـ

أسباب متنعك من طقطقة أصابعك
يلجأ كثري من األش�خاص إىل طقطقة أصابع 
اليد ألس�باب عديدة، أبرزه�ا لتخفيف التوتر 
والقلق الذي ينتاب الشخص، ولتقليل التيبس 
فيها، ولكن ال يعلم هؤالء األش�خاص أن تلك 

العادة خاطئة تماما.
أوضح أطباء أن طقطق�ة األصابع يمكن أن 
تس�بب تش�وه دائم يف األصاب�ع، وهي عادة 
س�يئة بشكل كبري وتس�بب كثريا من الرضر 
للمفاص�ل، وذلك وفقا لتقري�ر نرشه موقع 
“هيلث ش�وتس” الطبي. ويمكن أن تس�بب 
تل�ك العادة حدوث ضعف وظيفي يف اليد، ويف 
الحاالت الخطرية يمكن أن يس�حب الشخص 
إصبع�ه بقوة، ما قد يس�بب ح�دوث خلع يف 
اإلصب�ع، أو إصابة األربطة املحيطة باملفصل 
بال�رضر. وذكر التقرير بعض اآلثار الجانبية 

لطقطقة األصابع، والتي تدفعك لالبتعاد عن 
تلك العادة قدر اإلمكان، وتشمل ما ييل:

ألم ش�ديد يف املفاصل: يلجأ بعض األشخاص 
تل�ك  أن  إىل طقطق�ة األصاب�ع العتقاده�م 
الطريقة تس�اعدهم يف تخفي�ف األلم، إال أن 

الحقيقة عكس ذلك تماما، فهي تزيد األلم يف 
األصابع واملفاصل.

حدوث ت�ورم وانتف�اخ: إذا قم�ت بطقطقة 
مفاص�ل أصابع�ك ولويت أصابع�ك أو راحة 
ي�دك ط�وال الوقت، فق�د يحدث ت�ورم كبري 

وانتفاخ يف املفاصل.
ضع�ف القبضة: تس�بب طقطق�ة األصابع 
ظه�ور تجاوي�ف ب�ني املفاص�ل، ويمكن أن 
يك�ون لتل�ك التجاوي�ف تأث�ريا س�لبيا ع�ىل 

قبضتك، وتسبب ضعفها.
باإلضافة إىل ذلك، تس�بب تل�ك العادة ضعف 
يف أداء وظائ�ف الي�د بم�رور الوقت، وحدوث 
س�ماكة يف الغرضوف املشطي، وتغيري شكل 
املفص�ل، وتش�كل األل�م والته�اب، والت�واء 

األصابع أيضا.

توص�ل فريق م�ن العلم�اء إىل اكتش�اف إنزيم يف 
األف�وكادو يثبط نمو الخالي�ا الرسطانية يف الدم، 
حي�ث يأمل�ون أن ي�ؤدي اكتش�افهم إىل تطوي�ر 
دواء ملحارب�ة رسط�ان ال�دم، بحس�ب ما نرشت 
مجل�ة Blood. ويعت�رب ابيضاض ال�دم النخاعي 
الح�اد، أكثر أش�كال ابيضاض ال�دم تدمريا ففي 
معظم الحاالت يحدث لدى األشخاص الذين تزيد 

أعمارهم عن 65 عاما، ويبقى أقل من 10 يف املئة 
من املرىض عىل قيد الحياة بعد تشخيص إصابتهم 
ملدة خمس س�نوات. وعادة ما يتم معالجة هؤالء 
امل�رىض بالع�الج الكيميائي، إال أن ه�ذه األدوية 
ع�ادة ما تكون س�امة ويمكن أن ت�ؤدي إىل وفاة 
املريض، لذلك كان من الرضوري البحث عن مواد 
أو مركبات ملحارب�ة اللوكيميا. وقام فريق علماء 

مش�رتك م�ن الواليات املتح�دة ألمريكي�ة وكندا، 
ب�إرشاف ب�ول س�بانيولو، من جامع�ة جيلف يف 
أونتاري�و، بفح�ص األدوية التي م�ن املحتمل أن 
تكون فعالة ضد رسط�ان الدم. ووفقا للباحثني، 
تحتوي خاليا اللوكيميا عىل كمية كبرية من إنزيم 
VLCAD ، الذي يشارك يف عملية التمثيل الغذائي، 

لذلك بحثوا عن مادة يمكن أن تثبط هذا اإلنزيم.

اكتشاف خصائص مضادة للرسطان يف األفوكادو

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

مؤسسة العني تنفق 500 مليار دينار لرعاية اكثر من 120 الف يتيم

نرش املوقع الرسمي للعتبة الحسينية املقدسة 
للرعاي�ة  الع�ني  بمؤسس�ة  خاص�ة  وثيق�ة 
االجتماعية تكشف عن عدد االيتام التي تكفلت 
املؤسس�ة برعايتهم واملبالغ املرصوفة لتأمني 
احتياجاتهم.وبحس�ب الوثيقة فان املؤسسة 

الت�ي تعمل تحت ارشاف مكتب املرجع الديني 
األع�ىل آي�ة الل�ه العظم�ى اإلمام الس�يد عيل 
السيس�تاني، س�اهمت بكفال�ة )120204( 
أيتام، فيما بلغ حجم املبالغ املرصوفة لتأمني 
احتياجاتهم 497 ملي�اراً و450 مليوناً و860 

الف دينار.
الس�يد  ملكت�ب  الرس�مي  املوق�ع  وبحس�ب 
السيس�تاني ف�ان مؤسس�ة الع�ني للرعاي�ة 
االجتماعية هي »مؤسس�ة إنسانية مستقلة 
انطلقت منذ عام 2006، تحظى بمباركٍة وإذن 
من لدن املرجع الديني األعىل آية الله العظمى 

اإلمام السيد عيل الحسيني السيستاني.
ع�ىل  أساس�اً  املؤسس�ة  خدم�ات  وتنص�ب 
اليتام�ى الفقراء القارصين م�ن خالل تأمني 
احتياجاته�م الحياتي�ة املختلف�ة«، و«تهدف 
املؤسس�ة اىل ش�مول أك�رب ع�دٍد ممك�ن من 
يتام�ى الع�راق وضمه�م إىل برام�ج الرعاية 
املتكامل�ة الت�ي تش�تمل عىل جمي�ع جوانب 
حياته�م عىل نح�ٍو يحقق تكاف�ؤاً يف الفرص 
م�ع أقرانهم، وتس�عى إىل بي�ان مظلوميتهم 
واملطالب�ة بحقوقهم وحف�ظ كرامتهم، وذلك 
ُبغية إعداد جيٍل واٍع قادر عىل تحمِل مسؤولية 
بن�اِء وطنه«.وعىل صعيد متص�ل فانه ورد يف 
وصيَّ�ة لإلمام عيل بن أبي طال�ب )ع( لولديه 
الحسن والحسني )ع( ومن بلغه كتابه، بعدما 
رضبه عبد الرَّحمن بن ملجم عىل رأسه: }الله 
الله يف األيتام، فال تغّبوا أفواههم، وال يضيعوا 

بحرضتكم{«.


