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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انتقد الرئيس الفرنيس، أمس األحد، بطء عمليات 
اعمار مدينة املوصل، فيما أعلن عن قرار بافتتاح 
قنصليـة لبالده فيها، مؤكـدا أهمــــية املدينة 

وتقديره لكل الطوائف فيها.
وأكد ماكـرون عـزم حكومة بالده عـى افتتاح 
قنصلية لها يف مدينـة املوصل عاصمة محافظة 
نينوى )400 كم شمال بغداد(، مشددا عى التزام 
املجتمع الدويل ومن ضمنه فرنسـا بحفظ األمن 

واالستقرار يف العراق.
وأشـار الرئيـس الفرنـيس اىل أن القصف الجوي 
الرتكي الذي يستهدف قضاء سنجار الذي تقطنه 
اغلبيـة ايزيدية يحول دون عـودة النازحني منها 

إىل ديارهم.
وبني ماكرون أن زيارته إىل مدينة املوصل جاءت 
للتعبـر عـن أهميتها وتقديـم التقديـر لجميع 
الطوائف، مضيفا بالقول »إننا يف املوصل للتعبر 
عـن مـدى أهميـة املدينـة وتقديـم التقدير لكل 

الطوائف التي تشكل املجتمع العراقي«.
ونوه ماكرون اىل ان »عملية إعادة اإلعمار بطيئة 
جداً«، وقال ان الحكومـة املحلية يف نينوى تعمل 
عى اعادة اعمار البنى التحتية ولكن ينبغي وقبل 
كل يشء محاربة الفساد املايل واإلداري بأشكاله 

كافة.
وقال »أرى أن هناك مسـؤولية ملقاة عى عاتقنا 
يف إعـادة اعمار العراق وان نسـتمر بالحرب ضد 
االرهاب وتوفر الخدمات مثل الرتبية وغرها من 
القطاعات وان نعمل سـوية مـع باقي املكونات 

لتحقيق األهداف املنشودة«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

لم يسـتبعد الرئيس الرتكي رجب طيـب أردوغان احتمال 
عقد اتفاق بني أنقرة وحركة »طالبان« األفغانية عى غرار 
االتفاق املربم سـابقا بني تركيا وحكومـة الوفاق الوطني 
الليبية السـابقة. وقال أردوغان ردا عى سؤال بهذا الشأن 
يف ترصيحـات صحفيـة بعد إتمام جولتـه الخارجية التي 
شـملت البوسنة والهرسـك والجبل األسود، خالل اليومني 
املاضيني: »مـن املمكن عقد اتفاق مماثـل، يكفي أن نجد 

من نتحاور معه، تركيا هدفها الوحيد هو حل املشاكل«.
ويف 27 ترشيـن الثانـي 2019 وقعت حكومـة الوفاق مع 

أنقرة مذكرة تفاهم ملسـاعدتها عى تطوير قدرات القوات 
العسكرية واألمنية.

وبحسـب الرئيس الرتكي فـإن هدف أنقرة األسـايس هو 
»تعايف أفغانسـتان من مشـاكلها يف أرسع وقـت، وتركيا 
مسـتعدة لتقديـم كافة أنواع الدعم لتحقيـق ذلك«، بما يف 

ذلك دعم وحدة أفغانستان.
وذكر أردوغان أنه »عى مدى 20 عاما، قدمت تركيا خدمات 
كبرة ألفغانستان سـواء بالبنية التحتية أو الفوقية، لكن 
طالبان ألحقت أرضارا بهذه املنشآت يف األقسام الشمالية 
من البالد، واآلن أيضا نريد أن نسـاعد أفغانسـتان فرتكيا 

لديها خربات وبنية تحتية قوية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

املاليـة، أمـس األحـد،  ناقشـت وزارة 
لالعـوام  املوازنـة  سـرتاتيجـــــية 

.2024-2022
وذكـرت املالية يف بيان تلقت املسـتقبل 
العراقـي نسـخة منـه ان »الوزير عيل 
اجتمـاع  تـرأس  عـالوي  عبداالمـر 
الجلسة العرشين الخاصة بلجنة اعداد 
سـرتاتيجية املوازنة العامـة االتحادية 
للمدى املتوسط 2022-2024 ، بحضور 
الـوزراء  رئيـس  كل مـن مستشـاري 

و وكيـيل وزارتـي املاليـة والتخطيـط 
ومستشـار وزارة املالية ورئيس الهيئة 
العامـة ملراقبـة تخصيصـات الوزارات 
العامـة  الهيئـة  ورئيـس  االتحاديـة 
للتقاعد وعدد من املـدراء العامني ذوي 

العالقة«.
  وناقش االجتمـاع جملة من املواضيع 
االساسية ، منها تحديد سقوف االنفاق 
مـن قبـل وزارة املالية يف اطـار موارنة 
العـام 2022، اضافة اىل بحث موضوع 
الديـن العام وتحديد سـقوف القروض 
بضمنها القروض املستمرة ومتابعتها. 

كما شـهد االجتماع اسـتكمال دراسة 
آليـة تطبيق نمـوذج املوازنـة املقرتحة 
ومناقشـة سـبل اعداد وتنفيذ املوازنة 
االتحادية للسـنة املقبلة وفق محددات 
الواقع االقتصادي الراهن وانسجاما مع 
التوجه االصالحي الذي تتبناه الحكومة 
العراقية الهادف اىل اعداد موازنة نوعية 
تعتمد يف جوهرها عـى االداء والربامج 

االنتاجية الواجب اتباعها . 
ويف سـياق اخـر جـرت اثناء الجلسـة 
مناقشـة تخصيصـات الهيئـة العامة 
للتقاعـد ضمـن موازنـة العـام القادم 

والتأكيد عى دعـم الصندوق التقاعدي 
بمـا يكفـل تقديـم افضـل الخدمـات 
التقاعدية لرشيحة واسعة من املجتمع 

العراقي.  
وشدد عالوي عى اهمية الرشوع باعداد 
وتنفيـذ مرشوع املوازنـة وفق الخطط 
السـرتاتيجية املعدة والداعمة ملسارات 
االصالح التـي تصب يف صالح االقتصاد 
للمشـاريع  االولويـة  ومنـح  الوطنـي 
السـرتاتيجية التي تنفذ عـرب القروض 

التنموية.
التفاصيل ص2
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الرشيد يطلق دفعة جديدة من السلف ألربع فئات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعللن مرصف الرشليد، أملس األحد، إطلاق وجبة 
جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية 

واملوظفني واملتقاعدين.  
وقلال املكتلب اإلعاملي للملرصف يف بيلان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه »يدعو املرصف 
كافلة املسلتفيدين مملن تصلهلم رسلائل نصيلة 
مراجعة فروع املرصف أو مكاتب الدفع االلكرتوني 

الستام املبلغ«.  
واضلاف، أن »العملل مسلتمر على رفلع املبالغ يف 
ارصدة املسلجلني عى السللف من خلال التطبيق 

الخاص باملرصف«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انتقلد الرئيس الفرنيس، أملس األحد، بطء 
عمليات اعملار مدينة املوصلل، فيما أعلن 
علن قلرار بافتتلاح قنصلية لبلاده فيها، 
مؤكلدا أهملللليلة املدينلة وتقديلره لكل 

الطوائف فيها.
وأكلد ماكلرون علزم حكوملة بلاده عى 
املوصلل  افتتلاح قنصليلة لهلا يف مدينلة 
عاصملة محافظة نينوى )400 كم شلمال 
بغداد(، مشلددا عى التلزام املجتمع الدويل 
ومن ضمنه فرنسا بحفظ األمن واالستقرار 

يف العراق.
وأشلار الرئيلس الفرنليس اىل أن القصلف 
اللذي يسلتهدف قضلاء  الرتكلي  الجلوي 
سلنجار الذي تقطنه اغلبية ايزيدية يحول 

دون عودة النازحني منها إىل ديارهم.
وبلني ماكرون أن زيارتله إىل مدينة املوصل 
جاءت للتعبري عن أهميتها وتقديم التقدير 
لجميلع الطوائلف، مضيفلا بالقلول »إننا 
يف املوصلل للتعبري عن ملدى أهمية املدينة 
وتقديلم التقدير لكل الطوائف التي تشلكل 

املجتمع العراقي«.
ونلوه ماكرون اىل ان »عملية إعادة اإلعمار 
بطيئلة جداً«، وقلال ان الحكومة املحلية يف 
نينوى تعمل عى اعادة اعمار البنى التحتية 

ولكن ينبغي وقبل كل يشء محاربة الفساد املايل واإلداري 
بأشكاله كافة.

وقال »أرى أن هناك مسؤولية ملقاة عى عاتقنا يف إعادة 
اعمار العراق وان نسلتمر بالحلرب ضد االرهاب وتوفري 
الخدمات مثل الرتبيلة وغريها من القطاعات وان نعمل 

سوية مع باقي املكونات لتحقيق األهداف املنشودة«.
ويف كلمة له خال لقائه عددا من رجال الدين املسيحيني 
يف كنيسة الساعة باملوصل، قال ماكرون »اشكر القوات 
العراقيلة عى تصديها لتنظيم داعلش.. فالعراقيون هم 

من دافعوا عن أرضهم بداية وبعدها دخل املجتمع الدويل 
عى الخط«، منوها إىل دور فرنسا يف الحرب ضد اإلرهاب 

يف العراق.
واضلاف »نحن نعمل عى إعلادة إعملار مدينة املوصل 
يف ارسع وقت ولدينا مشلاريع عديدة ملن بينها افتتاح 
القنصلية الفرنسية وكذلك نعمل مع السلطات العراقية 

عى إعادة النازحني إىل ديارهم«.
وأشار إىل أن »اآلالف من اإليزيديني تركوا منازلهم ونزحوا 
بسلبب هجوم تنظيم داعلش وهم اآلن ال يسلتطيعون 
العودة إىل سلنجار ألن تركيا تهاجم تلك املنطقة إضافة 

إىل وجود عدة عراقيل أخرى«.
واكلد أن »فرنسلا ترغلب بافتتلاح قنصليلة يف املوصل 
ومدرسلة وقد تربعت بل60 مليلون دوالر بهذا الصدد«، 
منوها إىل أن »فرنسلا تمتلك دورا مؤثرا يف مجال الرتبية 

والتعليم يف املوصل«.
ولدى زيارته لكنيسلة السلاعة يف املوصلل يرافقه وزير 
الخارجية فؤاد حسني، قال ماكرون »أحيي كل املكونات 
الدينية العراقية وقد زرت الليلة املاضية جامعاً للشليعة 

يف بغداد وسأزور اليوم جامعاً للسنة يف املوصل«.
كما اطلع عى عمليات الدمار التي قام بها تنظيم داعش 

البنية كنيسلة السلاعة والجهلود املبذولة 
العادة بنائها.

كنائلس  مسلؤول  خاطلب  جانبله،  ملن 
األرثوذكلس يف نينلوى رائد علادل ماكرون 
قائلا »نشلكر فرنسلا عى مسلاهمتها يف 
إعلادة إعملار مدينلة املوصلل وبضمنهلا 

املطار«.
واكلد رضورة إنجاز العمل يف املطار بارسع 
وقت وفتح القنصلية الفرنسلية يف املوصل 
ومشاركة الرشكات الفرنسية بشكل أوسع 

يف اعمار محافظة نينوى.
ثم قام ماكلرون بزيلارة اىل جامع النوري 
الشلهري يف املوصلل ضحيلة تدملري تنظيم 
داعلش حيث تفقد عمليلات اعادة تعمريه 
واطلع عى اثار التدمري الكبري الذي شهدته 
املدينة خال فرتة احتال تنظيم داعش لها 
يف حزيران عام 2014 قبل ان يتم تحريرها 
من قبل القوات العراقية بدعم من التحالف 
الدويل يف ترشين الثاني نوفمرب عام 2017.

وقلال ماكلرون يف ترصيلح على هاملش 
زيارته لجامع النوري الكبري »أرى أن هناك 
مسؤولية ملقاة عى عاتقنا يف إعادة إعمار 
العراق وان نسلتمر بالحرب ضلد االرهاب 
وتوفلري الخدملللات مثلل الرتبية وغريها 

من القطاعات.
وخاطلب ماكرون املكونلات العراقية قائا 
»نؤكد ملرة أخرى سلنكون معكم ونسلاندكم يف إعادة 
اإلعملار، وبنلاء امللدارس واملستشلفيات واملؤسسلات 

الخدمية«.
ويزور الرئيلس الفرنيس إيمانويل ماكرون العراق حيث 
شلارك السلبت يف يف مؤتملر بغلداد للتعلاون والرشاكة 
وقالت الرئاسلة الفرنسلية أن ماكرون الذي قام بزيارة 
وجيلزة للعلراق يف 2 أيللول 2020 يريلد »إظهلار دعمه 
للدور املحوري للعراق وملكافحلة اإلرهاب وتنمية الباد 

واملساعدة يف تخفيف التوترات«.

ماكرون يعد بافتتاح قنصلية فرنسية يف املوصل.. ويوجه رسائل حمبة لـ »مجيع الطوائف«.. ويؤكد: البناء مسؤولية دولية
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      بغداد / المستقبل العراقي

ناقشت وزارة املالية، أمس األحد، سرتاتيجية 
املوازنة لاعوام 2024-2022.

وذكرت املالية يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه ان »الوزير عيل عبداالمري عاوي 
تلرأس اجتماع الجلسلة العرشيلن الخاصة 
بلجنلة اعلداد سلرتاتيجية املوازنلة العامة 

االتحاديلة للمدى املتوسلط 2024-2022 ، 
بحضور كل من مستشاري رئيس الوزراء و 
وكييل وزارتي املالية والتخطيط ومستشلار 
وزارة املاليلة ورئيس الهيئلة العامة ملراقبة 
االتحاديلة ورئيس  اللوزارات  تخصيصلات 
الهيئلة العاملة للتقاعلد وعلدد ملن املدراء 
العاملني ذوي العاقلة«.  وناقلش االجتماع 
جملة من املواضيع االساسلية ، منها تحديد 

سقوف االنفاق من قبل وزارة املالية يف اطار 
موارنة العام 2022، اضافة اىل بحث موضوع 
القلروض  العلام وتحديلد سلقوف  الديلن 
بضمنهلا القلروض املسلتمرة ومتابعتهلا. 
كما شلهد االجتماع اسلتكمال دراسلة آلية 
تطبيلق نموذج املوازنة املقرتحة ومناقشلة 
سلبل اعداد وتنفيذ املوازنة االتحادية للسنة 
املقبللة وفلق محلددات الواقلع االقتصادي 

الراهلن وانسلجاما مع التوجله االصاحي 
الذي تتبنلاه الحكومة العراقيلة الهادف اىل 
اعداد موازنة نوعيلة تعتمد يف جوهرها عى 

االداء والربامج االنتاجية الواجب اتباعها . 
ويف سلياق اخر جرت اثناء الجلسة مناقشة 
تخصيصلات الهيئة العاملة للتقاعد ضمن 
موازنلة العلام القلادم والتأكيلد على دعم 
الصنلدوق التقاعدي بما يكفل تقديم افضل 

الخدملات التقاعديلة لرشيحة واسلعة من 
املجتمع العراقي.  وشلدد عاوي عى اهمية 
اللرشوع باعلداد وتنفيلذ ملرشوع املوازنة 
وفلق الخطط السلرتاتيجية املعدة والداعمة 
ملسلارات االصلاح التلي تصلب يف صاللح 
االقتصاد الوطني ومنح االولوية للمشلاريع 
القلروض  علرب  تنفلذ  التلي  السلرتاتيجية 

التنموية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت هيئة النزاهة االتحاديَّلة، أمس األحد، 
الثلاث  الرئاسلات  اسلتجابة  موقلف  علن 
املشمولني بتقديم استمارة كشف الذمة املاليَّة 
للعلام الحايل، فضلًا عن اللوزارات والجهات 
غلري املُرتبطة بلوزارٍة، والسللطة القضائيَّلة 

واملُحافظلني.  دائرة الوقايلة يف الهيئة أفادت 
بحسب بيان تلقت املسلتقبل العراقي نسخة 
منله، بلأنَّ »العلدد اللكيلَّ لكشلوفات الذمة 
ة ملن )2021/1/4  للُملدَّ املتسللَّمة  املاليَّلة 
ولغاية 2021/7/31( من الوزارات والهيئات 
والجهات غري املُرتبطة بوزارٍة بلغ )30,100( 
االسلتجابة   »نسلبة  أنَّ  ُمبّينلًة  اسلتمارة«، 

بلغلت 100%،  لرؤسلاء الجمهوريَّة والوزراء 
والنُّوَّاب، فضاً  عن رؤساء املحكمة االتحاديَّة 
العليا ورئيلس مجلس القضاء األعى ورئيس 
محكملة التمييز االتحاديَّللة ورئيس االّدعاء 
العام«.  الدائرة، أضافت إنَّ »اسلتجابة نائبي 
ا نسلبة  رئيس مجلس النُّوَّاب بلغت 100%، أمَّ
اسلتجابة النُّلوَّاب فبلغلت 80,9%، الفتلًة إىل 

أنَّ »اسلتجابة أعضاء مجلس اللوزراء بلغت 
100%، وأعضلاء املحكملة االتحاديَّلة العليلا 
83,3%، وأعضلاء محكمة التمييلز االتحاديَّة 
املشلمولني  القضلاة  اسلتجابة  لا  أمَّ  ،%100
ة املالية فبلغت 99,9%.  وأوضحت  بكشف الذمَّ
أنَّ »اسلتجابة رؤسلاء الهيئات والجهات غري 
املُرتبطلة بوزارٍة بلغت 87,5%، وكانت نسلبة 

استجابة املُحافظني %66,7«. 
لا تجلدُر اإلشلارة إليله أنَّ التعديلل األول  ممَّ
لقانون الهيئة النافذ رقم   )30 لسنة 2011( 
أللزم )رئيس ونلواب رئيس مجللس الوزراء 
واللوزراء ومن بدرجتهلم(، فضا عن غريهم 
واملناصلب  الوظائلف  إحلدى  يشلغل  لن  ممَّ

الرسميَّلة، بتقديم إقراٍر عن ذممهم املاليَّلة

املالية تناقش اسرتاتيجية املوازنة لألعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٤: حتديد القروض وسقوف الدين

بالتفاصيل.. هذه نسب استجابة كبار املسؤولني للكشف عن ذممهم املالية

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح 
للسفري السوري لدى العراق سطام 
جدعلان الدنلدح، أمس االحلد، ان 
املنطقلة أملام مسلؤولية كبرية يف 
تجاوز األزمات وتثبيت االسلتقرار 
اإلقليمي وذكلر مكتبه اإلعامي يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منله ان »االخلري اسلتقبل يف قرص 
السلام ببغداد، السلفري السلوري 
لدى العراق سطام جدعان الدندح، 
اللقلاء العاقات املشلرتكة  وبحث 
تجمعهملا  اللذيلن  البلديلن  بلني 

روابُط تاريخيٌة واجتماعيٌة وثيقة، 
وأهميلة العمل على تطويرها بما 
يخلدم أملن واسلتقرار ومصاللح 
البلديلن، ومواصللة الجهلد األمني 

ملكافحة بقايا اإلرهاب«. 
وأّكلد، رئيس الجمهوريلة أن«دول 
املنطقلة أملام مسلؤولية كبرية يف 
تجاوز األزمات والتوترات، ورضورة 
تعاضلد الجهلود وإيجلاد حوارات 
مشلرتكة لتثبيت دعائم االستقرار 
اإلقليملي ودعم مسلارات التعاون 
والتكامل بني دول املنطقة«، مشرياً 
إىل أن«اسلتقرار املنطقلة مرتبلط 

باستقرار العراق وسوريا«.

صالح للسفري السوري: املنطقة أمام مسؤولية 
كبرية يف جتاوز األزمات 

        بغداد / المستقبل العراقي

اصلدر مجللس القضاء األعلى، أملس األحلد، توضيحاً عن 
جريمة ماهر عادل عبد الجبار عباس السلامرائي، وما أشيع 

عى مواقع }الفيسبوك{
 وذكلر مجللس القضلاء األعلى يف بيلان تلقلت املسلتقبل 
العراقي نسلخة منله، ان »محكملة جنايات نينلوى الهيئة 
 2021/ 566/ج1  املرقملة  الجزائيلة  الدعلوى  ويف  االوىل 
وبتاريلخ 24/8/2021 اصلدرت اربعلة علرش حكملا بحق 
املجرم السلامرائي،  الحكم االول عليه بالحبس الشلديد ملدة 
خمس سلنوات وفقا الحكام املادة 456/1 ق ع وبداللة مواد 
االشلرتاك 47 و48 و49 منله عن جريمة احتياله باالشلرتاك 

مع اخرين عى املشلتكي امني يونس امني واخذ مبالغ مالية 
منه ، وعى شكل دفعات ))خمسون الف دوالر وخمسة عرش 
مليلون ومائتان وثاثة مايني دينار(( لقلاء قيامه باالتفاق 

عى ايجار وتمليك املستوصف الكائن يف حي املصارف«. 
واضافت، ان«ثاثة عرش حكما الحكام اخرى، منها بالحبس 
الشلديد ملدة اربع سلنوات وفقا الحكام املواد 292 و 295/2 
ق ع وبداللة مواد االشرتاك 47 و48 و49 منه عن كل جريمة 
اصطناع محرر واملتمثلة )عقد ايجار ووكالة وكتب ووصوالت 
قبلض( غري صادرة من الدوائر املعنية ويعزى صدورها اليها 
وليس لها اساس من الصحة وان الغرض من اصطناعها هو 

اتمام عملية النصب واالحتيال عى املشتكي اعاه«. 
واوضحلت، انه«املرت بتنفيذ عقوبلة الحبس الشلديد ملدة 

خمس سلنوات كونهلا العقوبة االشلد الن الجرائم مرتابطة 
فيملا بينهلا ويجمعها وحلدة الغلرض عما بأحلكام املادة 
142 ق ع واعطلت الحق للمشلتكي والدوائر املترضرة الحق 

بمراجعة املحاكم املدنية للمطالبة بالتعويض«.  
ونوهت، ان »االحكام صدرت عى ضوء ادلة قانونية، علما ان 
املستوصف مسجل يف دائرة التسلجيل العقاري باسم الدولة 
ولم يتلم التاعب به موقعيا وال يف سلجات دائرة التسلجيل 
العقلاري وال يف أي اوليلات رسلمية خاصة به حسلب اقوال 
املمثل القانوني والكتب الرسمية الصادرة من دائرة التسجيل 
العقلاري بخصلوص ذلك وانملا الجريمة كانت هلي عملية 
نصب واحتيال عى احد املواطنني، وان املحكمة حكمت عليه 

بالحد االعى لجريمة النصب واالحتيال«.  

أعلنلت لجنة الصحلة النيابيلة، أمس األحد، 
تشلكيل مديريلة جديلدة يف وزارة الصحلة 
موعلداً  حلددت  فيملا  الصحلي،  للضملان 

للمبارشة بها.
وقال عضو اللجنة جواد املوسوي يف ترصيح 
صحفلي إن »قانون الضملان الصحي مهم 
ورضوري وحيلوي جدا للكل وزارات الدولة 

العراقيلة ويسلتوجب تحضلريات كبلرية«، 
مبينلاً ان »اللجنلة تتابع ملع وزارة الصحة 

تنفيذ هذا القانون«.
البنايلة  حلددت  الصحلة  »وزارة  أن  وأكلد 
للضمان الصحي وتلم تعيني مديرين عامني 
ومعاونلني الغللب االقسلام لهذا التشلكيل 
الجديلد«، موضحلا أن »الضملان الصحلي 

سيكون عبارة عن مديرية برئاسة مدير عام 
وفيهلا مجلس ادارة ويرأسلها وزير الصحة 
وفيهلا اعضاء نقابة االطبلاء وموظفني من 

وزارة الصحة«.
وأضاف، أن »التشلكيل والبنايلة اكتما وما 
تبقى فقط عقد علدد من االجتماعات خال 
االشلهر املقبلة لوضلع الخطلة«، مؤكدا أن 

»املديريلة سلتبارش بعملهلا يف بدايلة العام 
املقبل«.

وكان مجلس النواب قد صوت يف وقت سابق، 
عى مقلرتح قانون الضملان الصحي املقدم 
من لجنلة الصحلة النيابية، لضملان جودة 
الخدمات الصحية وحصول املواطنني عليها، 

يف كل مكان ويف أي وقت.

بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، أمس األحد، 
استعداداتها لتامني زيارة أربعينية 
اإلمام الحسلني }ع{ - املتبقي لها 

نحو 20 يوماً- .
وقال املتحدث باسم الوزارة، اللواء 
خالد املحنا »حتى اآلن لم تصدر أي 
قرارات او تعليمات خاصة بدخول 
الزوار األجانب يف زيارة األربعني«.

وأكد ان »كوادر الوزارة من مختلف 
جاهلزة  سلتكون  تشلكياتها 
بجهود مكثفة من الناحية األمنية 
والخدميلة وسلتكون حلارضة يف 

جميع مفاصل الزيارة«.
وأشار املحنا اىل ان »زيارة األربعني 
تحتلاج اىل جهلد تنظيملي أكلرب 
لزيلادة امللدة الزمنيلة لهلا وقلد 
نسلتعني بتشلكيات ملن خلارج 
محافظلة كرباء لتأملني وإنجاح 

الزيارة«.

القضاء يصدر توضيحًا عن جريمة السامرائي وما أشيع عىل »الفيسبوك«

الصحة الربملانية: العام املقبل موعدًا ملبارشة مديرية الضامن الصحي بعملها

الداخلية: 
زيارة األربعني حتتاج اىل 

جهد تنظيمي أكرب

        بغداد / المستقبل العراقي

وصلل رئيلس جهاز األملن الوطنلي عبد الغني االسلدي، أملس االحد، إىل 
محافظة بابل لإلطاع عى خطط تامني زيارة االربعني.

ووصل رئيس الجهاز اىل بابل لإلرشاف عى الخطط االمنية واالسلتخبارية 
الخاصة بتأمني زيارة االربعني، وفق ماذكر مكتبه اإلعامي.  

 وأطلع األسلدي عى االسلتعدادات فيما يخص السليطرة األمنية ومراقبة 
املناطق الحيوية. 

        بغداد / المستقبل العراقي

تستعد مفوضية االنتخابات إلجراء املحاكاة الثالثة يف شهر أيلول املقبل.
وذكلر بيان العلام املفوضيلة تلقلت املسلتقبل العراقي نسلخة منه انه 
»لرتصني العملية االنتخابية وبعد نجاح عملية املحاكاة الثانية التي أجريت 
يف عملوم العراق بواقع ) 1079( محطلة اقرتاع للتصويت العام والخاص، 

تستعد املفوضية إلجراء املحاكاة الثالثة يف شهر أيلول املقبل«.
وأضلاف ان العملية »سلتجرى من قبل موظفي االقلرتاع بعد االنتهاء من 

تدريبهم«.
ملن جانب آخلر، نلرشت املفوضية العليلا املسلتقلة لانتخابات أسلماء 

الفائزين املتقدمني للعمل كموظفي اقرتاع )اليوم الواحد(.

األسدي يف بابل لإلطالع عىل خطط 
تامني زيارة األربعني

أعلنت أمساء الفائزين كموظفي اقرتاع

مفوضية االنتخابات جتري املحاكاة الثالثة 
يف أيلول املقبل

        بغداد / المستقبل العراقي

كشلف مستشلار رئيلس اللوزراء 
للشؤون املالية واالقتصادية مظهر 
محمد صالح، أمس األجد، عن »أمر 
مهم« يف مسلودة ملرشوع قانون 

املوازنة املالية لعام 2022.
املوازنلة  »هلذه  صاللح  وقلال   
سلتتميز بإيرادات أكلرب وعجز أقل 
اذا ملا بقيت سلقوف اإلنفلاق أقل 
ملن العجز حيلث سلتكون حينها 

االلتزامات املالية أقل«.
وأضلاف »ملن واجبلات الحكومة 
الحاليلة طامللا هنالك فسلحة من 
الوقلت إعلداد املوازنلة حتلى للو 
أراد مجللس النلواب الجديلد إبداء 
التغيلريات  إجلراء  او  املاحظلات 

عليها«.
»الظلروف  ان  اىل،  وأشلار صاللح 
متغلرية وقد تظهر هنالك مفاجآت 
حيث اعتملدت عى سلعر نفط بل 
50 دوالر للربميلل وفقا مللا أعلنته 

وزارة املالية«.
وكان وزير املالية عيل عاوي، أعلن 
الخميلس املايض عن إكملال إعداد 
مرشوع قانون املوازنة املالية لعام 
2022، وانهلا سلتعرض خلال 3 

أسابيع عى مجلس الوزراء«.
وأشلار علاوي يف ترصيح صحفي 
اىل ان »سعر برميل النفط يف موازنة 
2022 سليكون 50 دوالراً أي %65 
ملن موازنة الدوللة تذهب للرواتب 
وربما سلتضيف لنا أوبك 450 ألف 

برميل إلنتاج العراق النفطي«. 
وبلني، ان »هنالك نحلو 6.5 مليون 
مواطن يتقاىض مسلتحقات مالية 

من الدولة«. 
ولفت اىل، ان »موارد الدولة النفطية 
تتآكل بسبب االلتزامات الكبرية من 
رواتب وتقاعد، وان تحسلن أسعار 
النفلط ال يحل الضيلق املايل رسيعاً 
بسبب الديون الداخلية والخارجية 
وملوارد الدولة يف العراق تسلتعمل 

بطريقة غري صحيحة«.

مستشار حكومي: موازنة ٢٠٢٢ ستتميز
 بأمر مهم وال نستبعد املفاجآت
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    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تضافت لجنة مراقب�ة تنفيذ الربنام�ج الحكومي 
برئاس�ة ح�ازم  النيابي�ة  اإلس�راتيجي  والتخطي�ط 
الخال�دي وحضور أعضاء اللجنة، وزير الزراعة محمد 
كري�م الخفاجي وال�كادر املتق�دم للوزارة ، ملناقش�ة 
تنفي�ذ املنهاج ال�وزاري يف إطار س�عي اللجنة إلصدار 

التقييم الثاني للحكومة الحالية.

وش�دد الخالدي بحسب البيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، عىل:« رضورة مراجع�ة كافة التعاقدات 
الس�ابقة لوزارة الزراعة وإحالة العقود املش�بوهة إىل 
الجهات املختصة، الفتا يف ذات الوقت إىل أهمية اإلصالح 
اإلداري يف كاف�ة مفاصل ال�وزارة ومنح املناصب بناءاً 

عىل تقييم دوري للكفوئني واملهنيني«. 
وأك�د:« أهمية رفع جه�ود وزارة الزراعة للمس�اهمة 
بتحقي�ق االم�ن الغذائي وتقديم تعديالت أو مش�اريع 

للقوانني الخاصة بتطوير وتفعيل الزراعة يف العراق«. 
وإنتق�د الخالدي:« غياب س�يطرة الحكومة اإلتحادية 
ع�ىل بعض املناف�ذ الحدودي�ة مايؤدي لضي�اع جهود 
حماي�ة املنت�ج املحيل وإنه�اء مس�اعي تحقيق األمن 
الغذائ�ي«، داعي�ا إىل« رضورة ف�رض الس�يطرة ع�ىل 

املنافذ كافة وإغالق غري الرسمية منها«. 
كما أشار، إىل:« شبه غياب القروض الزراعية الداعمة 
لعمل الفالحني باإلضافة إىل تأخر تس�ديد مستحقات 

املزارع�ني لف�رات طويل�ة ما يدف�ع ه�ذه الرشيحة 
إلعتزال الزراعة وإهمال األرايض وإستصالحها«. 

وطال�ب رئيس لجنة مراقبة الربنامج الحكومي، وزير 
الزراع�ة ب��:« التح�رك العاج�ل إلنهاء مل�ف تجريف 
البس�اتني واألرايض الزراعي�ة وتحويله�ا إىل تجاري�ة 
فضال عن حماي�ة النخيل العراق�ي«، مؤكدا« رضورة 
دعم املستش�فيات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية 

يف البالد«.

جلنة برملانية تطالب وزير الزراعة بإصالح كافة مفاصل الوزارة  والتحرك العاجل الهناء هذا امللف

    بغداد/ المستقبل العراقي

ب�ارشت وزارة الربية، أم�س األحد، )بتوزيع 
الروات�ب الراكمية بني املحارضين املجانيني، 
ضمن امل�دارس التابعة ملديري�ة تربية الكرخ 

الثانية.
وقال مدير عام تربي�ة الكرخ الثانية الدكتور 
قي�س الكالب�ي، إن »املديرية ب�ارشت توزيع 
الرواتب يدوياً، من خالل لجنة جرى تشكيلها 
له�ذا الغ�رض، كجزء م�ن التقدي�ر الكبري ملا 
بذلته هذه الرشيحة يف دعم العملية التعليمية 

بع�د اس�هامهم بس�د نق�ص االختصاصات 
والشواغر املوجودة بمدارس املديرية«.

واضاف الكالبي انه »ت�م وضع آلية منتظمة 
للتوزيع، إذ تقوم اللجنة املشكلة بتوزيع اربع 
وجب�ات يومياً، بواقع 50 اس�ما ل�كل منها، 
وسيس�تمر التوزي�ع حتى س�اعات متأخرة 
يوميا، من اجل اكمال استكمال جميع أسماء 

املتعاقدين ».
وب�ني أن�ه »س�يجري اإلع�الن ع�ن اس�ماء 
رف�ع  يج�ري  إذ  تباع�اً،  االخ�رى  الوجب�ات 
االس�ماء بحس�ب قوائم نظمت لهذا الغرض 

م�ن اجل ان ينال املح�ارضون حقوقهم وفق 
س�قف زمني محدد«، الفت�ا إىل ان »املحارض 
الذي ال يملك بطاقة )ماس�ر كارد(، يتوجب 
ان يك�ون بحوزت�ه مستمس�ك ثبوت�ي اصيل 

ومستنسخ«.
ووافق مجلس الوزراء، يف الس�ادس من شهر 
نيس�ان املايض، ع�ىل مقرح رئي�س مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، للتعاق�د مع 
املحارضي�ن واالداري�ني املجاني�ني العامل�ني 
ب�وزارة الربية ضم�ن التخصيص�ات املالية 

املرصودة.

الرتبية تكشف عن آلية توزيع الرواتب الرتاكمية 
للمحارضين املجانيني

    بغداد / المستقبل العراقي

األح�د،  أم�س  الكهرب�اء،  وزارة  ح�ذرت 
من »خط�ر مميت« قالت إن�ه يهدد حياة 
املواطنني املتجاوزين عىل األرصفة الخدمية 
يف مدن عراقية مختلفة، عازية س�بب ذلك 
إىل اقرابهم من أسالك الضغط العايل التي 

تنقل الطاقة بني املدن واملحافظات.
وقال املتحدث باس�م الوزارة أحمد موىس، 
يف ترصي�ح صحف�ي، إن »هن�اك ضوابط 
ومحددات تعم�ل بها وزارة الكهرباء فيما 
يتعلق بش�بكات التوزيع وأسالك الضغط 
الع�ايل قرب املن�ازل واملنش�آت الحيوية«، 
األرصف�ة  »تس�تغل  »ال�وزارة  أن  مبين�اً 
املخصصة للخدمات، لكن بعض تجاوزات 
تجعله�م  والس�اكنني  التجاري�ة  املح�ال 
قريبني من محددات الشبكة الكهربائية«.

ودعا موىس املواطنني إىل »عدم التقرب من 
أس�الك وأعمدة الكهرباء وأن تكون هناك 
محددات منصوص عليه�ا ضمن القانون 
العراق�ي ال ينبغ�ي التج�اوز عليها كونها 

تشكل خطراً عىل الحياة«.
وأضاف أن »ما يحصل من حوادث س�ببه 
التج�اوز عىل األرصف�ة الخدمي�ة التي ال 

يراعي املواطن فيها مسافة األمان«.
وفيما يتعلق بحادثة وفاة أربعة أطفال يف 
محافظة البرصة نتيجة صعقة كهربائية، 
قال موىس: »تأملنا للحادثة وش�اركنا ذوي 

الضحية املواس�اة، لكن ما حدث هو خطأ 
من بع�ض اإلخوة املواطن�ني بالتقرب من 
مح�ددات الش�بكة«، مبيناً أن�ه »من غري 
املعق�ول أن يت�م ن�رش الفرش والس�جاد 
واملالبس عىل أس�الك الكهرب�اء التي تمثل 

خطراً مميتاً«.
ولقي أربعة اش�قاء مرصعهم إثر صعقة 
كهربائية، يوم أمس السبت، اثناء قيامهم 
بتجهيزات الس�تقبال زائرين للمشاركة يف 
مراس�م احياء ذكرى وفاة اإلمام الحسني، 

يف محافظة البرصة.
ع�يل  حي�در  الضحاي�ا،  وال�د  وأوض�ح 
الزيداوي، يف ترصيحات لوس�ائل إعالمية 
محلي�ة، أن الحادثة وقع�ت خالل قيامهم 
بالتحضري الستقبال مجموعة من الزّوار، 
وق�ال: »نح�ن لدين�ا زّوار يأت�ون س�نوّياً 
للمش�اركة يف مسرية الحسني من الجنوب 
إىل كرب�الء. أطفايل كانوا يجلس�ون قربي 
وكانوا يغس�لون بعض الفرش الس�تقبال 
الزّوار، صعقته�م الكهرباء خالل نرشهم 

للفرش«.
واضاف أنه »توجد محّولة كهرباء بجانب 
س�ياج املنزل، أخ�ربت الجهات املس�ؤولة 

أكثر من مرّة بأمرها لكن لم يستجيبوا«.
وراح ضحي�ة الحادثة أربع�ة أبناء، بنتان 
وأصغره�م  17 عام�اً  أكربه�م  وول�دان، 
8 أع�وام، أم�ا الش�قيقني اآلخري�ن فل�م 

يتجاوزوا 15 و10 أعوام.

الكهرباء حتذر االقرتاب من »الضغط العايل«: 
»خطر مميت« وجيب مراعاة مسافات األمان

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

   بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت وزارة التخطيط، أمس األحد، بإجراء مس�ح 
ميداني لألصول العقارية السكنية يف البالد.

وقال�ت مدي�رة الن�رش واالع�الم يف الجه�از املرك�زي 
لإلحصاء التابع للوزارة، نداء حسني عبد الله إن »قسم 
االرقام القياسية يف الجهاز، بارش إجراء مسح ميداني 
لألص�ول العقارية، لغرض توف�ري معلومات وبيانات 
كافية عن أسعار جميع العقارات واالبنية السكنية«.
واضافت أن »املس�ح الذي سيش�مل محافظات البالد 
كافة، بضمنها محافظات إقليم كردستان، ينفذ تلبيًة 
لحاجة املؤسس�ات الحكومية ملعرفة مؤرش العقارات 
الخاص باألبنية الس�كنية«، مبينة أن »املسح سينفذ 
ع�ىل ث�الث مراحل وبش�كل نصف س�نوي، ويتضمن 
النص�ف الثاني من الع�ام املايض، والنص�ف االول ثم 
يليه الثاني م�ن العام الحايل«.وأوضح�ت عبد الله أن 
»الجه�از املرك�زي لإلحصاء ت�رأس لجن�ة العمل مع 
البنك املركزي العراقي والجهات واملؤسس�ات االخرى 
املختصة، ملناقش�ة أهمية املس�ح وتحدي�د املؤرشات 
التي سيس�تخرجها من نتائج إحصائية مهمة تخدم 
صانعي القرار، لكي تبنى القرارات ذات الصلة بشكل 
سليم«.واشارت اىل أن »املس�ح الذي ينفذ للمرة االوىل 
يف العراق س�يجعل منه يف طليعة ال�دول العربية التي 
نفذت�ه بعد تون�س والس�عودية«، مبينة ان »املس�ح 
سيش�مل مراك�ز واقضي�ة املحافظ�ات م�ن خ�الل 
الزيارات امليدانية وللصنف السكني فقط، إذ ستقسم 
املناطق الس�كنية إىل ثالثة مس�تويات معيشية، هي: 

عال ومتوسط ومنخفض، وذلك لتفاوت اسعارها«.

التخطيط تعلن مبارشهتا 
بإجراء مسح إحصائي 

لألصول العقارية السكنية 

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الصحة، أمس األحد، وجود أي حالة إجبار عىل 
املوظفني واملراجعني عىل حد سواء عىل التطعيم باللقاحات 

املضادة لفريوس كورونا.
 وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، س�يف الب�در يف ترصيح 
متلفز »ال يوجد أي إجب�ار للموظفني واملراجعني يف الدوائر 
الرسمية والحكومية عىل تلقي اللقاح لكن الظرف الصحي 
يس�تدعي الحث عىل التطعيم«.  وأضاف »ما نزال يف املوجة 
الثالثة ونس�بيا االصابات أقل من الفرة السابقة ونأمل ان 
نتجاوزها لكن يبقى إحتمال ظهور موجات أخرى هو خطر 
قائ�م يف حال عدم االلت�زام باالج�راءات الوقائية والتهاون 
به�ا«.  وأكد ان »الطريق مازال طويالً يف الوصول اىل املناعة 
املجتمعية مع استمرار ضعف اإلقبال عىل اللقاح«.  وكشف 
الب�در ان ال�وزارة »س�تطلق بطاق�ة التلقي�ح االلكرونية 
الدولي�ة خالل األس�بوع الحايل وممكن ألي ش�خص تلقى 
التطعيم ان يستحصل هذه البطاقة من العيادات الشعبية 

ومراكز الصحية«.

الصحة تتحدث عن »إعالن مهم«
 بشأن بطاقة التلقيح الدولية وتؤكد: 

ال إجبار للموظفني عىل التطعيم

    بغداد / المستقبل العراقي

احبط�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادية، أمس االح�د، عم�ليات 
ته�ري�ب للحدي�د الث�قي�ل إىل الخارج

وذكرت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه: 
»تحت غط�اء تدوير النفاي�ات، أقدم ُمتَّهم�ون عىل تزويد 
ة الحدي�د الثق�يل بوص�والٍت  لٍة بمادَّ أصحاب شاحناٍت ُمحمَّ
ل�ة عبارٌة  بص��ورٍة غي��ر قانونيٍَّة ُتظِه��ُر أنَّ امل�وادَّ املُحمَّ
ع�ن منتوجاٍت ملعمل تدوير نفاي�اٍت تابٍع إلحدى الرشكات 

األجنبيَّ�ة«. 
واكدت دائرة التحقيقات يف الهيئ�ة أنَّها،«فور تلّقيها بالغاً 
عن إقدام أش�خاٍص عىل جباية مبالغ ماليٍَّة بعدِّهم ُممثلني 
ع�ن إحدى ال�رشكات األجنبيَّة املُس�تثمرة مل�رشوع تدوير 
النفاي�ات يف النارصيَّة بص�ورٍة غري قانونيَّ�ٍة، ألَّفت فريقاً 
خاص�اً من م�الكات مكتب تحقيق الهيئ�ة يف ُمحافظة ذي 
ن م�ن ضبط أحد املُتَّهمني وكلِّ ما له مس�اٌس  ق�ار، إذ تمكَّ

بجريمة تهريب الحديد«.  
وتابع�ت، أنَّ »التحقيق�ات األوليَّ��ة، وبعد انتق�ال الفريق 
إىل موقع س�يطرة )تل اللحم( التي تفص�ل بني ُمحافظتي 
الب�رصة وذي ق�ار، ق�ادت إىل إق�دام املُتَّه��م امل�ضب��وط 
�رٍة قضائيَّ�ٍة، ع�ىل  بال�ج��رم امل�ش�هود، بم�وج�ب ُمذكَّ
تزويد أصحاب الش�احنات، القادم�ة من محافظة البرصة 
ة الحديد الثقي�ل مقابل أم�واٍل، بوصوالٍت  ل�ة بم�ادَّ واملُحمَّ
وهميَّ�ٍة ُتظِهُر أنَّ حمولة الش�احنات ه�ي من إنتاج معمل 
�ا ُيغط�ي ع�ىل عمليَّ�ة تهري�ب تلك  تدوي�ر النفاي�ات؛ ممَّ

الحموالت إىل خارج البلد«.   
ولفت�ت إىل أنَّ »عم�ليَّ�ة املتابع��ة والتدقي�ق، التي أجراها 
الف�ري�ق ملوق�ع الرشك�ة، بيَّنت أنَّ معم�ل ال�تدوير التابع 
له�ا ال يحت��وي عىل مكائ��ن لتدوي�ر وكب��س الحدي�د، 
ف�ه�و عبارٌة ع�ن مرشوٍع بس�يٍط يحوي مكائ�ن لكب�س 
البالس��تك والكارت��ون فق���ط، وهو«أش�بُه بامل�رشوع 
«،ومخال�فٌ ملواصف�ات العق�د امل�ربم م�ع هيئ�ة  الوهميِّ

االستثمار. 
ونوَّه�ت »بتنظيم الفري�ق محرض ضبٍط أص�ويلٍّ باملرُبزات 
�ة بال�ج�ريمة، إذ تمَّ  �ن الوصوالت واألوليَّات ال�خاصَّ تضمَّ
ع�رض�ه رف�قة املُتَّه�م امل�ض�ب�وط ع�ىل  قايض التحقيق 

ة القضيَّ�ة«.   املُختصِّ الذي قرَّر توقيفه عىل ذمَّ

النزاهـة حتـبط عمـليات هتـريـب 
للحديـد الثـقيـل إىل اخلارج

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية زراعة محافظة صالح الدين، أمس األحد، حس�م الدفعة األوىل ملستحقات 
فالحي املحافظة، والبالغة 250 مليار دينار، مش�رية إىل أنها، ستصل خالل األيام املقبلة 

للبدء بالدفع.
وقال مدير زراعة املحافظة عباس طه، إن« دائرة زراعة تكريت وبالتنس�يق مع محافظ 
ص�الح الدين عم�ار الجرب، ع�ىل متابعة ملوضوع رصف مس�تحقات فالح�ي املحافظة 
املس�وقني للعام الح�ايل 2021«، مبينا »وم�ن خالل املتابعة تم حس�م رصف مبلغ 550 
ملي�ار دينار عراقي، كوجبة أوىل لرصف مس�تحقات مس�وقي الحنطة والش�عري للعام 
الحايل«.ولف�ت طه إىل أن »املبالغ املخصصة، س�وف تصل إىل املحافظ�ة يف األيام املقبلة، 
كما وس�يتم دفع املس�تحقات حس�ب خطة معدة من قبل الجهات التي تتوىل دفع  تلك 
األم�وال املس�تحقة للفالحني«.وتابع طه أن »زراعة تكري�ت تتابع أيضا موضوع رصف 
اج�ور املتعاقدين مع دائرة زراعة تكريت«، مبينا »رفعنا كتابا لرصف املس�تحقات لهم 
م�ن موازنة الدائرة املوجود يف الوزارة، ونحن بانتظار ص�دور املوافقة من الدائرة املالية 

لتوزيع  حقوق املتعاقدين مع دائرتنا حسب الشهور التي لم يستلموا فيها اجورهم«.

زراعة صالح الدين حتســم الدفعـــة األوىل 
ملستحقات الفالحني: بلغت 250 مليار دينار

حمافظ االنبار يفتتح وحدة »غسل الكىل« 
يف مستشفى الرمادي

جنابات نينوى حتكم بالسجن 8 سنوات 
ملوظف بجريمة التالعب والتزوير 

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح محافظ األنبار عيل الدليمي، أمس األحد، وحدة الديلزة )غسل الكىل( 
يف مستشفى الرمادي التعليمي.

وقال املكتب اإلعالمي ملحافظ األنبار، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه إن »الدليمي افتتح ظهر وحدة الديلزة الدموية )غس�ل الكىل( يف وحدة 
الحمي�ات التابعة ملستش�فى الرم�ادي التعليمي، برفقة مدي�ر عام صحة 

املحافظة الدكتور خضري خلف شالل«.
وأض�اف أن »املحاف�ظ ومدير صحة االنب�ار، تفقدا مرك�ز معالجة االورام 
الرسطانية، ومركز زراعة القل�ب واالوردة الدموية، ومركز معالجة العقم، 
واطلعا عىل نس�ب انجازها بوصفها ابرز املشاريع الصحية التي من املؤمل 

أن يتم افتتاحها يف القريب العاجل«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جناي�ات نينوى حكما 
بالس�جن املؤق�ت مل�دة ثماني س�نوات 
بحق مدان عن جريمة التالعب والتزوير 
يف إضب�ارة عق�ار باصطن�اع وتحري�ر 
ص�ورة قيد عقار نموذج رقم 25 وادراج 
ومخالف�ة  صحيح�ة  غ�ري  معلوم�ات 
للحقيقة. وقال مجلس القضاء األعىل يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
إن »املحكمة نظرت بقضية املجرم املدان 

الذي يعم�ل موظفا بمديرية التس�جيل 
العقاري يف نينوى االيرس استغل وظيفته 
واقدم عىل إدراج معلومات غري صحيحة 
ومخالف�ة للحقيق�ة بتس�جيل العق�ار 
2 م 52 قوج�اق لش�خص  املرق�م 5 / 
مقابل إعطائ�ه قطعة أرض س�كنية«، 
الفتا إىل أن«العقار املذكور أعاله مسجل 
بإسم مديرية بلدية املوصل«. وأضاف أن 
»املحكم�ة وجدت األدل�ة كافية لتجريم 
امل�دان وفقا ألح�كام القرار 1٦0 لس�نة 

 .« 1٩8٣

املوارد حتّذر من جفاف األهنر وحتّدد االطالقات من سّد املوصل
    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة امل�وارد املائي�ة، أم�س األح�د، وج�ود 
انخفاض كبري يف أغلب أنهر العراق، فيما حذرت من 

جفاف األنهر.
وقال مستش�ار وزارة امل�وارد املائية عون عبد ذياب 
إن »االي�رادات املائي�ة يف أغل�ب األنه�ر الت�ي ترد اىل 
الع�راق ق�د انخفضت بش�كل كب�ري«، الفت�اً اىل أن 
»قس�ماً م�ن ه�ذه االي�رادات وصل م�ن 40 اىل 50 
باملئة من املعدل السنوي، وهذا يشري اىل وجود حالة 
جفاف يف أغل�ب األنهر«.وأضاف أن »الوارد املائي يف 

األنهر والسدود والخزانات انخفض اىل ما دون ال50 
باملئة من املعدل الس�نوي، وقد يؤدي هذا اىل جفاف 
األنه�ر«، مبين�اً أن »بعض األنهر انخفضت بش�كل 
واضح، منها نهر سريوان ودربندخان، وأيضاً األنهر 
املحاذية لس�د دوكان، باالضافة اىل منطقة حصيبة 
عىل الحدود العراقية-الس�ورية الت�ي انخفضت اىل 
أقل من 50 باملئة من املعدل السنوي«.وتابع ذياب أن 
»املؤرشات يف العام املقبل غري واضحة إذ من املتوقع 
أن تك�ون هن�اك بعض األمطار املبك�رة يف الخريف، 
وم�ن املتوق�ع أن تكون هذه الس�نة ليس�ت رطبة، 
وليس�ت ح�ادة الجف�اف«، مش�رياً اىل أن »ال�وزارة 

تضع يف األولوية توفري مياه الرشب واالستخدامات 
البرشي�ة، إال أن الزراعة قد تتأثر بش�كل واضح من 
انخفاض منسوب املياه«.وأكد أن »الوزارة تأمل أن 
تأت�ي كميات جيدة من املي�اه لتعزيز الخزين املائي 
يف الس�دود والخزانات خاصة يف خزان سد املوصل«، 
موضح�اً أن »الوزارة حاولت جهد اإلمكان أن تكون 
االطالقات محدودة من س�د املوصل للس�يطرة عىل 
املخزون، وكذلك اس�تثمار املياه يف الثرثار«.يذكر أن 
وزارة امل�وارد املائية أكدت يف 2٦ آب الحايل، أن أغلب 
الروافد من الجانب الرشقي تأتي من ايران وخاصة 
نه�ر دياىل الذي تأثر بش�كل حاد وكبري بس�بب قلة 

اإلي�رادت ما تس�بب بجفافه وهذا ما أنعكس س�لباً 
عىل واقع الزراعة يف محافظة دياىل«.

وع�ن طبيع�ة تحركات ال�وزارة نحو الج�ارة تركيا 
بش�أن مل�ف املي�اه ورؤيتها لحس�م املل�ف أيضاً، 
أش�ارت ال�وزارة إىل ان�ه »لم يحدد حت�ى اآلن موعد 
زي�ارة خاصة باملوض�وع إىل تركيا«، مش�رية إىل أن 
»العراق لديه الرغبة باس�تمرار املباحثات مع تركيا 
بش�أن ملف املياه«.وتابع أن »مصدر املياه الرئيس 
لنه�ري دجلة والفرات ينبع من تركيا، بالتايل ينبغي 
التوصل اىل تفاهمات تصل اىل حد االتفاقيات بشأن 

موضوع املياه والحصص املائية للعراق«.

حمافظ البرصة خياطب الكامرك لتسهيل دخول 
املحاصيل الزراعية 

زار دائرة التقاعد ووجه بإنهاء معاناة املراجعني اىل الدائرة

    البصرة / صفاء الفريجي

خاطب�ت حكومة البرصة املحلية، أمس األحد، مديري�ة كمارك املنطقة الجنوبية 
لتس�هيل مهم�ة دخ�ول املحاصي�ل الزراعي�ة وخاص�ة محص�ول الطماطم اىل 

املحافظة.
وذكر محافظ البرصة اس�عد العيداني، بحس�ب وثيقة رس�مية، »نظ�راً الرتفاع 
اس�عار املحاصي�ل الزراعية يف البرصة خاطبنا مديرية كم�ارك املنطقة الجنوبية 
لتس�هيل مهمة دخول املحاصي�ل الزراعية وخاصة محص�ول الطماطم من قبل 
التج�ار«. واضاف »يأتي هذا االجراء تضامن�اً مع املواطن الذي ترضر من ارتفاع 
األسعار«. وكان محافظ البرصة اعلن الجمعة  عن فتح منفذ الشالمجة الحدودي 

امام دخول املواد الغذائية والخرضوات.
إىل ذل�ك، زار محاف�ظ البرصة اس�عد العيدان�ي دائرة التقاعد عىل ضوء ش�كاوي 
عدي�دة وردت بخص�وص معان�اة املراجعني اىل الدائ�رة. ووجه املحاف�ظ بإنهاء 

معاناة املراجعني اىل الدائرة.

وزير التعليم: جامعاتنا تبذل جهودًا حثيثة 
لالرتقاء بادائها املؤسيس 

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي نبيل كاظم عبدالصاحب، 
أم�س األح�د، ان التنمي�ة الش�املة تتطل�ب مواكب�ة منهجية 

مستمرة للتقدم العلمي وتوظيفا مستداما 
للتقانات الحديثة ونتائج البحوث العلمية.

واوضح خالل اجتماعه مع مجلس جامعة 
كرب�الء :« ان وزارة التعلي�م العايل والبحث 
العلم�ي وجامعاته�ا تب�ذل جه�ودا حثيثة 
لالرتقاء باداء مؤسساتها وتطوير الربامج 
التعلي�م  االكاديمي�ة وتحس�ني منظوم�ة 
الجامع�ي ع�ىل وف�ق االهداف امل�ؤرشة يف 
سياس�ة التعليم الع�ايل ويف ضوء ما يحقق 

ويخدم تطلعات املجتمع العراقي«.
واض�اف :« ان الجامعات العراقية تس�عى 
اىل تحس�ني ادائه�ا املؤس�ي وصياغة اثر 

ايجابي يف املساحات النوعية للمخرجات »، مشريا اىل :« ان هذا 
التوجه دفع باتجاه تصميم برامج تشتمل عىل تطوير عمليات 
التخطي�ط والتنظي�م عىل وف�ق مقاييس ومعاي�ري ومؤرشات 
علمي�ة تقويمي�ة«. وتاب�ع :« ان جودة املخرج�ات تمثل هدفا 
هام�ا ومرتك�زا اساس�يا ل�دى الجامعات 
ع�ىل الصعيد التنافي ال�ذي يتطلب توفري 
ومراع�اة كل املس�تلزمات التنظيمي�ة ذات 
مراك�ز  ع�ىل  للحص�ول  الع�ايل  املس�توى 

تنافسية يف التصنيفات العاملية«.
أك�د ع�ىل اس�تقاللية  الس�ياق،  ويف ه�ذا 
الجامع�ات ودعم مجالس�ها ، الفت�ا اىل :« 
االكاديم�ي  االداء  املس�ار يجع�ل  ان ه�ذا 
اكثر فاعلية ، ويوف�ر مناخا علميا للتقييم 
النوعي والكمي ويتيح للمؤسسات االرتقاء 
بمس�تواها التعليم�ي وتطوي�ر مس�ارات 
املعرفة لديها وتدعيم قدراتها التنافسية«.



www.almustakbalpaper.net العدد )2439( االثنين  30  آب  2021 اعالنات4

تنويه
تعديل متديد موعد غلق املناقصة املرقمة )2021/4( للمرة الثانية واالخرية

 MANAGEMENT( مرشوع ادارة اخلدمات لشبكات االتصاالت
)SERVICES

اىل كاف�ة الرشكات املتقدم�ة عىل املناقصة املش�ار لها يف 
االع�ىل والرشكات الراغبة باالش�راك فيه�ا يرس الرشكة 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية مرشوع احدى تش�كيالت 
وزارة االتص�االت واس�تنادا اىل تعليم�ات تنفي�ذ العق�ود 
الحكومي�ة رق�م )2( لس�نة 2014 ننوه لكم بانه س�بق 
وت�م تمديد مدة اعالن )للمرة الثاني�ة واالخرية( املناقصة 
املرقم�ة )2021/4( الخاص�ة بم�رشوع ادارة الخدم�ات 
 )MANAGEMENT SERVICES( لش�بكات االتص�االت
ليوم الخميس  املصادف 2021/9/9 وهذا ورد سهوا وان 
موعد الغلق الصحيح هو 2021/9/19 املصادف يوم االحد 
ولهذا اقت�ى التنويه وملزيد من املعلوم�ات االتصال عىل 
ارقام الهواتف )07600017078( , ) 07600017122( او 
الربيد االلكروني او مراجع�ة املوقع االلكروني املدرجني 

ادناه ... مع التقدير
E-mail: legal_itpc@yahoo.com

www.itpc.gov.iq
www.moc.gov.iq

Legal_itpc@hotmail.com

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
 بالنظ�ر لع�دم تق�دم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الخاص�ة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة  اليجار العقارات  املبينة تفاصيلها ادناه 
العائدة اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )15( خمسة 
عرش يوما  من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة  و50% من 
القيمة املقدرة ملستاجري العقار سابقا  بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة  
من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة 

وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة 
بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 
6 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف 

االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21
7 � يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة K-spane  بطول 4م   

8 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20 
9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال 

10 � االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )151(  والصادر يف 2021/8/29 
اش�ارة اىل ق�رار االحالة املرق�م )124( يف 2021/8/10  تعلن اللجنة 
اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها 
اىل مديري�ة بلدية برطلة  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريق�ة املزاي�دة العلنية  فعىل الراغبني بااليج�ار  مراجعة مديرية 
بلدية برطلة  وخالل مدة )15(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
بالصحف  مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة )%50( 
من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  
عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد 
خ�الل مدة )ثالثون ي�وم( من تاريخ  تصديق ق�رار االحالة وبخالفه 
يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل 
وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك اضافة 
اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخ�ول باملزايدة مجددا مع 
عدم ج�واز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق 
بحق�ه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزاي�دة يوم الثالثاء 
املصادف 2021/9/14 يف مديرية بلدية برطلة الس�اعة )12( الثانية 

عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

شعبة تنظيم املدن 
اعالن تنظيم 

نظم�ت مديري�ة التخطي�ط العمران�ي / نينوى 
 )2021/6/13( يف   )1418( بالع�دد  بكتابه�م 
واملتضمن االعالن عن التنظيم املرقم )67/2021( 
والخ�اص بالقطع�ة املرقم�ة )5/1 م29 وادي 
عكاب الش�مالية ( واس�تنادا اىل امل�ادة )45ب ( 
م�ن قان�ون ادارة البلديات املرقم )165( لس�نة 
)1964( املعدل تعلن الكيفية وعىل ذوي العالقة 
تقديم م�ا لديهم من اعراضات خ�الل )30يوم 
( ثالث�ون يوما من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه 

سوف يكتسب الدرجة القطعية 
مع التقدير

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد )مصطفى 
ج�واد كاظم( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)املالك�ي( اىل )البوحي�ه(. فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق أحكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء / رياض جندي الكعبي

مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )وليد جواد 
كاظ�م( ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللقب من 
)املالك�ي( اىل )البوحي�ه(. فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق أحكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء / رياض جندي الكعبي

مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت

78/468 م 75 برطلة الغربية دكان رقم )4و5( 1

مدة التاجير المساحة م2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال
اثنان سنة  15م2 693-691-685-680 محل ـ مقابل فرن الصمون
اثنان سنة  15م2 790 محل الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ شارع نجف كربالء
اثنان سنة  180م2 1199-1198-1192-1188 مكتب )كرفان( بابعاد )4×5( لالدارة ومساحة ارض لبيع الخضر داخل ساحة رقم )55(
اثنان سنة  15م2 753 حانوت الشارع العام ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  30م2 261 مخزن لالقمشة ـ سوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
اثنان سنة  60م2 435 مخزن ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  64م2 572 مخزن مؤقت ـ الشوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  100م2 1140 مخزن للمواد الغذائية ـ حي القاسم
اثنان سنة  50م2 1161 مخزن للمواد الغذائية ـ شارع المعمل
اثنان سنة  300م2 1169 مخزن للمواد االحتياطية للسيارات ـ مجاور علوة المخضرات ـ حي التحدي
اثنان سنة  15م2 837-836-835-827 محل ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ نجف كربالء
اثنان سنة  15م2 843 مجل ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ واجهة ساحة رقم )5( 
اثنان سنة  15م2 333 محل ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
اثنان سنة  7,5م2 274 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  7,5م2 1151 كشك حديد ـ الجانب االيمن ـ طريق نجف ـ كربالء
اثنان سنة  7,5م2 1160-1159 كشك حديد ـ شارع نجف ـ كربالء
اثنان سنة  7,5م2 1183 كشك حديد ـ الشارع الحولي
اثنان سنة  15م2 254-108-105-96-60-43-42-41-40 محل ـ السوق العصري
اثنان سنة  15م2 25-15-14 محل ـ خلف مصرف الرافدين ـ فرع الحيدرية 
اثنان سنة  1000م2 91 ساحة لبيع الحديد ـ المنطقة الصناعية امام حي التحدي ـ خلف ساحة رقم )37( 
اثنان سنة  1000م2 93 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ المنطقة الصناعية امام حي التحدي ـ خلف ساحة رقم )37( 
اثنان سنة  1000م2 74 ساحة للبيع المواد االنشائية ـ شارع معمل الطابوق

املهندس
اسامة جهاد قاسم

املدير العام
رئيس جملس االدارة

العدد : 17269
التاريخ : 2021/6/21

املهندس
عبد الستار خرض احلبو 

مدير بلدية املوصل

العدد : 58
التاريخ 2021/8/29

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة
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بيع  مواد مش�طوبة بيع وايجار اموال الدولة رقم )21 لس�نة 2013( وتعديالته فعىل الراغبني بالرشاء املراجعة لشعبة العقود 
الحكومية 

1 �  دفع تأمينات ال تقل عن 20%  من القيمة املقدرة 
2 � توقيع تعهد يف قسم الشؤون القانونية برفع املواد خالل )3( ايام من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه يغرم من رست عليه 

املزايدة اجور التاخري بنسبة )2/1%( من بدل البيع
3 � تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )15( يوما من اليوم التايل  للمزايدة 

4 � اجور خدمة ال تقل عن 2% من بدل البيع

م / نرش اعالن  مناقصة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :  

فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق املناقصة وحس�ب املبلغ 
املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة 
من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة اىل العنوان 
االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية 
العراق ( يف املوعد املحدد 10/12 /2021 الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر 
االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة 
عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2021/10/12 الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي 

يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة  )1,450,000( مليون واربعمائة وخمسون الف دوالر امريكي 

4 � تقديم كافة الوثائق املش�ار اليها  يف الوثيقة القياس�ية املرفقة )تعليمات ملقدمي العطاءات ورقة بيانات العطاء( ابتداء مع العطاء مصادقة من قبل 
الجهات املختصة ذات العالقة ويف حال عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك

5 � متطلبات التاهيل عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث ) متطلبات التاهيل الالحق( من 
الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء

6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج  والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون موقعه 
ومختومة 

7 � تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوم�ا من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املق�دم بالدوالر االمريكي او اليورو او 
الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة

 8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( صادر عن مرصف  عراقي معتمد لدى البنك 
املركزي العراقي وبمبلغ قدره )$ 29000( تس�عة وعرشون الف دوالر امريكي والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل 

مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
9  �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك 

وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات 

13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : االمالك والعقارات
اعالن رقم )9059(

تعل�ن الرشكة العام�ة الدارة النقل الخ�اص عن اج�راء مزايدة علنية 
لتأجري الخط�وط ادناه يف محافظ�ة )بغداد( يف الي�وم )الثالثني( تبدأ 
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2013 املعدل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم 
الرشك�ة اعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غ�ري قابل للرد فعىل الراغبني 
الحض�ور يف الس�اعة العارشة يف مقر  الرشكة اع�اله وان يقدم املزايد 
كت�اب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة الدارة 
النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية او )البطاقة 
الوطنية املوحدة(  وبطاقة السكن )النسخة االصلية( ودفع التأمينات 
القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نني العقد وكذلك يتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% وكذلك يتحمل الناكل فرق 
البدل�ني يف عدد س�نني العق�د  ويف حالة مصادفة موع�د املزايدة عطلة 

رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار سنتان  ...  يدفع عىل شكل قسط واحد لكل سنة

قرار دمج رشكة حمدودة 
قدم�ت رشكة ) روافد االمارت للمقاوالت والتجارة العامة والنقل 
العام وتنصيب الحاس�بات محدودة املسؤولية ( ورشكة ) السفر 
الجمي�ل للنقل العام محدودة املس�ؤولية ( قراريهما املؤرخ يف 10 
/ 8 / 2021 املتضم�ن اندماجهم�ا مع رشك�ة ) مجموعة العزم 
للمق�اوالت العامة محدودة املس�ؤولية ( التي وافقت هي االخرى 
ع�ىل الدمج بموجب قرار الهيئة العامة املؤرخ يف 10 / 8 / 2021 
ليصب�ح اس�مها بعد الدمج رشك�ة ) مجموعة الع�زم للمقاوالت 
والتج�ارة العام�ة والنق�ل العام وتنصي�ب الحاس�بات املحدودة 

املسؤولية ( 
اني مسجل الرشكات صادقت عىل القرار اعاله وبكيفية املبينة يف 
القرارين اعاله عىل ان يتم نرشه وفق احكام املادة ) 150 / ثالثا 

( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 / املعدل .
كت�ب ببغداد يف اليوم الثامن عرش من ش�هر محرم لس�نة 1443 

ه�- 
املوافق لليوم السادس والعرشين من شهر اب لسنة 2021 م .

اعالن للمرة الثانية
تعل�ن جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرج�ة تفاصيلها ادناه بموجب قانون 

بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل  وتدعو  الراغبني باالشراك يف املزايدة 
 1 � مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :

*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرشيد ال تقل قيمتها عن 20%  من مبلغ التقدير  يف 
قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات 

*تقديم براءة ذمة رضيبية 
*جلب املستمسكات التالية  )  هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية، او البطاقة الوطنية  ( وبطاقة 

السكن
*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من قيادة كل حسب محافظته لدخول املزايدة

*جلب بطاقة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية بالنسبة للنوادي
*توقيع تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية يتضمن جلب عدم محكومية من وزارة الداخلية يف بغداد يف 
حال رس�و املزايدة عليه يؤيد فيه س�المة موقفه وعند عدم التاييد يعترب ن�اكل ويتحمل كافة التبعات 

املنصوص عليها يف القانون اعاله مع كافة التعهدات املطلوبة 
*عند وجود اي نقص يف االوليات يهمل الطلب

*تع�د قائم�ة املزايدة  مفتوحة مل�دة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرس�مية 
وتبدأ املزايدة يف تمام الساعة التاسعة صباحا 

 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم الذي يليه
 2 �  يتحمل من ترسو عليه املزايدة  :

* � اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
* � ايداع اجور خدمة ال تقل عن )2%( من مبلغ العقد

* � جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
* � تغيري قيمة التأمينات اعاله حسب قيمة العقد 

*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافترييا

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 611 / ش / 2021 
التاريخ : 29 / 8 / 2021 

اىل / املدعى عليه / يعكوب احمد عيل 
م / تبليغ مرافعة 

اقامت املدعية ) اس�يا مرعي ياسني ( 
ضدك�م الدعوى املرقم�ة 611 / ش / 
2021 امام هذه املحكمة وموضوعها 
تايي�د حضان�ة ولع�دم معرف�ة محل 
تبليغك�م  املحكم�ة  ق�ررت  اقامت�ك 
بواس�طة صحيفتني محليتني بموعد 
املرافعة املوافق ي�وم 13 / 9 / 2021 
وعند عدم حضورك ستجري املرافعات 

غيابيا بحقك وفقا للقانون .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 1033 / 2021 

التاريخ : 24 / 8 / 2021 
م / اعالن 

قدمت املستدعية ) رجاء جبار عواد ( 
طلبا اىل محكمة االحوال الشخصية يف 
الدجيل تطلب فيه نصبها قيمة عىل ) 
ولدها عيل عواد حسن ( وذلك كونه قد 
فقد بتاريخ 20 / 7 / 2021 وانقطعت 
اخباره فع�ىل من لدي�ه اعراض عىل 
صدور الحجة تقدي�م اعراضه خالل 

ثالثون يوما من تاريخ االعالن .
القايض 

معد نجم عبيد

تنويه 
س�بق وان نرشنا يف صحيفة املستقبل 
بالع�دد 2425 بتاري�خ 8 / 8 / 2021 
اع�الن دار القض�اء يف الدجي�ل وكان 
خطأ بالتاريخ هذا 597 / ش / 2021 
والصحي�ح ه�و 597 / ش / 2020 – 

لذا اقتىض التنويه .
�������������������������������

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

واس�ط  يف  العق�ار  التس�جيل  دائ�رة 
الثانية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ 713/5 

املقاطع�ة/  اس�م  و  او رق�م  املحل�ة 
46ننصف الدجيل  

الجنس/  ارض الدار مع بنائها  
النوع/ ملك رصف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/   150 م
املشتمالت/ غرفة و هول  و استقبال 
و مطبخ و صحيات يف الطابق االريض 
و  اس�تقبال   و  ه�ول  و  غرفت�ني  و 

صحيات يف الطابق العلوي
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/ املالك نفسه

مقدار املبيع / تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف 
واس�ط الثاني�ة    باملزاي�دة العلني�ة 
للعقار املوص�وف اعاله العائد للرهني  
)حمود يارس فرحان(لقاء طلب الدائن 
التجاري(  الخلي�ج  املرتهن )م�رصف 
و  ثماني�ة   )78,000,000( البال�غ 
س�بعون  مليون دينار فعىل الراغب يف 
االش�راك مراجعة هذه الدائرة خالل 
)30يوم�ا( اعتب�ارا م�ن الي�وم التايل 
لتاريخ النرش هذا االعالن مستصحبني 
معه�م تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او 
كفال�ه برصفية ال تقب�ل عن 10% من 
القيمة املقدرة )170,000,000( مائة 
و س�بعون  مليون  دينار  وان املزايدة 
س�تجري يف الس�اعة )12( ضهرا من 

اليوم االخري 
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف واس�ط 

الثانيه
�������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد 
)ف�رزدق ج�واد كاظ�م( ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن )املالك�ي( اىل 
اع�راض  لدي�ه  فم�ن  )البوحي�ه(. 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب 
وف�ق أح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء / رياض جندي الكعبي

والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مدي�ر 
واالقامة العامة 

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

ق�دم املواط�ن ) ع�يل فال�ح خضري (  
الدع�وى لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعله ) 
الدليمي ( بدال من ) بشري ( فمن لديه 
حق االع�راض عىل ذلك مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوما وفق امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

تنويه 
تم تمديد مدة إعادة االعالن الثاني للمناقصات 
)5,4,1/ت/2021( فق�رة صيان�ة مبان�ي 
مل�دارس محافظة النج�ف االرشف من يوم 
االح�د املص�ادف )22/ 8/ 2021( إىل ي�وم 
اإلثنني املصادف )30/ 8/ 2021( الس�اعة 
) الحادي�ة عرش ظهرا( مل�دة ) 6 ايام عمل( 

لذا اقتىض التنويه

السعر العدد اسم المادة ت
160000 32 كيس حاسبة 1
300000 60 ups 2
9000 9 جهاز ستاليت 3
30000 10 سكنر عادي 4
27000 9 طابعة عادية 5
42000 14 طابعة ملونة 6
30000 10 تالفة ورق  7
165000 11 ماطور ماء )غطاس(  8
37000 37 جهاز اتصال السلكي 9
32000 8 تلفزيون ملون عادي 10
6000 12 مدفئة كهربائية 11
75000 5 حاسبة الب توب 12
40000 20 ميز مكتب 140 سم 13
16000 8 ميز مكتب 180 سم 14
40000 40 بوفية خشبة مزججه 15
28000 28 كرسي مداولة 16
5000 5 كرسي حاسبة 17
49000 49 كرسي دوار 18
80000 8 ثالجة ذو احجام  19
13000 13 مروحة عمودية  20
300000 10 جهاز استنساخ 21
27000 9 مبردة هواء 22
18000 6 ديالب حديد 2 باب 23
150000 5 سبلت كنتوري 24
120000 4 تخم قنفات 25
4000 4 كرسي ستول 26
10000 2 سيت طبالت خشب + زجاج 27
6000 3 سرير منام 28
30000 2 كاميرة تصوير 29
5000 5 ميز مكتب 120 سم 30
10000 5 ميز مكتب 160 سم  31
15000 1 مكيف هواء 32
30000 15 ماطور ماء 33
10000 10 موبايل نقال 34
6000 3 مدفئة زيتية 35
13000 13 مروحة جدارية 36
135000 27 شاشة حاسبة مكتبية 37
9000 9 مروحة سقفية 38
15000 1 مولدة بنزين 15 امبير 39
60000 3 سبلت جداري 40
2000 1 مسطبة حديد ثالثية 41
6000 3 طباخ ارضي 42
1000 1 ميز حديد 120 سم  43
3000 3 شمعة مالبس 44

2169000 فقط مليونان ومائة وتسعة وستون الف دينار ال غيرها  المجموع

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 669 /2021 
للمرة االولى

)تصميم وتجهيز وتنصيب وتشغيل منظومة تصريف المياه 
المتكثفة لخزانات النفط الخام (

200,000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

االستاذ الدكتور 
عامر عيل حسني العطوي

رئيس اجلامعة

العدد : 9059
التاريخ : 2021/8/25 م

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام 

رئيس جملس االدارة

المالحظات التأمينات اسم العقار ت
2,774,000  مليون 

دينار
خطوط مرأب ابو دشير /6 

خطوط 1

جماهد حممد شايف العيفان 
املدير العام / وكالة

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

المساحة مبلغ التقدير  طبيعته الموقع نوع العقار ت

600م2
81,600,000 فقط واحد 

وثمانون مليون وستمائة الف 
دينارعراقي

بيع الماكوالت 
والمشروبات 
بكافة انواعها

قرب رئاسة 
الجامعة

نادي الجامعة 
المركزي 1

27,84م2
1,336,000 فقط مليون 

وثالثمائة وستة وثالثون الف 
دينار

بيع مواد غذائية 
مسبقة الصنع فقط  كلية الطب كشك غذائية 2

6,408,000
فقط ستة ماليين واربعمائة 

وثمانية الف دينار

بيع الماكوالت 
والمشروبات 

مسبقة الصنع فقط
كلية الزراعة كافتريا 3

5,19م2
3,640,000

فقط ثالثة ماليين  وستمائة 
واربعون الف دينار 

استنساخ وبيع 
كافة المستلزمات 

الدراسية
كلية الطب كشك 

استنساخ 4

ـــــــــــ
 14,408,000

فقط اربعة عشر مليون 
واربعمائة وثمانية الف دينار

كافة انواع 
التصوير 

تصوير 
الحرم 
الجامعي

5
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وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار يف واسط الثانيه
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ 750 
املحلة او رقم و اسم املقاطعة/ العزة

الجنس/ ارض الدار مع بنائها 
النوع/ ملك رصف

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/  \ 87,48
املشتمالت/ غرفتني نوم و هول  و مطبخ 

و صحيات عكاده 
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب الدار 

مقدار املبي�ع / 50,000,000 خمس�ون  
مليون دينار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف واسط 
الثانية    باملزايدة العلنية للعقار املوصوف 
اعاله العائد للرهني  )عيل حسني محمد( 
لقاء طلب الدائن املرتهن )مرصف الخليج 
التجاري ( البالغ )19,500,000( تس�عة 
عرش  مليون و خمسمائة الف  دينار فعىل 
الراغب يف االش�راك مراجعة هذه الدائرة 
خالل )30يوم�ا( اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لتاري�خ الن�رش هذا االعالن مس�تصحبني 
معه�م تأمينات قانوني�ة نقدية او كفاله 
برصفي�ة ال تقب�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة 50,000,000 خمس�ون ملي�ون 
دين�ار وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ضهرا من اليوم االخري 
دائرة التسجيل العقاري يف واسط الثانية
����������������������������������

فقدان 
فق�د الس�ندان املرقم�ان 1054 و 1052 
حويش باس�م مهدي وعبد ومحسن اوالد 
كاظم الحار من يعثر عليهما تسليمها إىل 

جهة اإلصدار

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط الثانيه 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ 6228/2

املقاطع�ة/  اس�م  و  رق�م  او  املحل�ة 
44السفحة   

الجنس/ ارض الدار مع بنائها
النوع/ ملك رصف

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/  200م
املش�تمالت/ استقبال و هول  وغرفة نوم 

و صحيات 
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب الدار

مق�دار املبي�ع / 70,000,000 س�بعون 
مليون دينار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف واسط 
الثانيه   باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اعاله العائد للرهني  )س�عد كاظم جليل(

لقاء طلب الدائن املرتهن )مرصف الخليج 
التجاري( البالغ )19,500,000(  تس�عة 
عرش  مليون و خمسمائة الف دينار  فعىل 
الراغب يف االش�راك مراجعة هذه الدائرة 
خالل )30يوم�ا( اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لتاري�خ الن�رش هذا االعالن مس�تصحبني 
معه�م تأمينات قانوني�ة نقدية او كفاله 
برصفي�ة ال تقب�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املقدرة )70,000,000( س�بعون  مليون 

دينار
 دائرة التسجيل العقاري يف واسط الثانية
����������������������������������

إىل الرشيك س�جى حس�ون رايض اقتىض 
حض�ورك إىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض 
املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازه  اص�دار 
52028/3 ح�ي النداء خ�الل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه

 زينب محمد عباس

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط الثانيه 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ 1128/5

املحل�ة او رق�م و اس�م املقاطع�ة/ 46نصف 
الدجيل   

الجنس/ ارض الدار  مع بنائها  
النوع/ ملك رصف

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/  150م
املش�تمالت/ غرف�ة و اس�تقبال  و ه�ول و 
صحي�ات و مطب�خ و حم�ام الطاب�ق الثاني 

بيتونه فقط
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب الدار

مقدار املبيع / تمام العقار 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف واس�ط 
الثاني�ه   باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف 
اع�اله العائد للره�ني  )زينب حس�ني نارص(
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن )م�رصف الخليج 
التجاري( البالغ )52,000,000( مليون دينار  
فعىل الراغب يف االش�راك مراجعة هذه الدائرة 
خالل )30يوما( اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
النرش هذا االعالن مستصحبني معهم تأمينات 
قانونية نقدي�ة او كفاله برصفية ال تقبل عن 
10% م�ن القيم�ة املق�درة )140,000,000( 

مائة و اربعون مليون دينار
 دائرة التسجيل العقاري يف واسط الثانيه

����������������������������������
إىل ال�رشكاء ع�يل وعاصم ولي�ىل وهيفاء 
ومائ�ده و انتص�ار اوالد وبن�ات محم�د 

حسن طاهر
اقت�ىض حضوركم إىل مق�ر بلدية الكوفه 
لعرض إص�دار أجازه بن�اء للعقار املرقم 
881/13 ح�ي كن�ده خالل ع�رشه ايام 
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم 

طالب االجازه
ضويه نوماس محسن

وزارة  مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة النجف
العدد : 644/ب2018/3

التاريخ 2021/8/26
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العقار املرق�م )3/21101 حي 
الن�رص يف النج�ف  عليه تعلن ه�ذه املحكمة 
عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينه اوصافه 
وقيمته املقدرة ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املحكمة  خالل )ثالثون(  يوما 
من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق المر هذه املحكمة 
بداء الكوفة  وصادر من مرصف الرافدين رقم 
)7( يف النج�ف  وس�تجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا م�ن اليوم االخري 
من االع�الن يف قاعة املحكمة  وعىل املش�ري 
جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية 

العراقية .
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العق�ار املرق�م 3/21101 ح�ي 
الن�رص يف النج�ف عبارة عن عرص�ة ودار اي 
عق�ار مف�رز اىل جزئني بصورة غري رس�مية 
وه�ي دار وعرصة الدار تتكون من اس�تقبال 
ومطب�خ ومم�ر خارجي وصحي�ات خارجية 
وصالة ومجموعتني صحية وغرفة نوم واحدة 
يف الطاب�ق االريض اما الطاب�ق العلوي يتكون 
م�ن صالة وس�طية وث�الث غرف ن�وم مبلط 
بال�كايش مس�قف بالكونكري�ت يحتوي عىل 
سقوف ثانوية والجدران يف الصحيات واملطبخ 
ومغلف�ة بالس�رياميك واملرم�ر باالضاف�ة اىل 
اله�زارة يف كافة محتويات ال�دار مجهز باملاء 
والكهرباء درجة عمران الدار جيدة مش�غول 
من قبل املدعى عليه س�عد سالم عبد الحسن 
وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة 
مستاجر  بعد البيع املساحة االجمالية للعقار 
220 م�ر مربع مس�احة كل ج�زء 110 مر 
مربع وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 
) 148,400,000( مائ�ة  وثماني�ة واربع�ون 

مليون واربعمائة الف دينار ال غريها 
�����������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
العدد 2021/318

التاريخ2021/6/6
مقتبس حكم غيابي 

تش�كلت محكم�ة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل 
 2021/6/6 بتاري�خ  الخامس�ة  املنطق�ة 
برئاس�ة العميد الحقوقي عباس نارص غريب 
وعضوي�ة كل م�ن العمي�د الحقوق�ي ع�ادل 
مطرش جل�ود والعقي�د الحقوق�ي حيدر عبد 

الحسن عليوي 
واص�درت قرارها   االتي بعد التدقيق واملداولة 

بأسم الشعب :
القضية املرقمة 2021/318 

اسم املشتكي الحق العام
اسم املدان / النقيب كريم مزعل كريم حميدي 

املساعدي
محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة   / اىل  املنس�وب 

البرصة واملنشات 
املادة القانونية 34 /اوال وثانيا من ق ع د رقم 

14 لسنة 2008 املعدل 
1 � تعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة 34/اوال 
وثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل 
املادة 35/اوال وثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 ك�ون الفع�ل وق�ع قبل ص�دور تعديل 
قان�ون ق�وى االمن الداخ�يل   عم�ال باحكام 

املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
2 � الحك�م عىل املج�رم النقي�ب كريم مزعل 
كريم حميدي املس�اعدي   بالسجن ملدة سبع 
س�نوات وفق احكام امل�ادة 35/اوال من ق ع 
د رق�م 14 لس�نة 2008 وبدالل�ة امل�واد 61/

اوال و69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
الختالسه  املسدس الحكومي املرقم 

Fwt270 نوع كلوك مع كافة ملحقاته 
 ن�وع كلوك م�ع ملحقاته وه�ي مخزن عتاد 

مسدس عدد 2 وماليه  مخزن عدد 1 
وعلب�ه بالس�تيك ع�دد 1 وعتاد مس�دس من 
نوع�ه ع�دد 45 خمس�ة واربع�ون اطالق�ه 
ومخازن بندقية كالشنكوف عدد 90 تسعون 
اطالقه ودرع واقي مع الصفائح عدد 1 واحد 

وجامعة حديد عدد 1 واحد عام 2004 
 2,060,750 مق�داره  مبل�غ  تضمين�ة   �  3
مليونني وس�تون الف وس�بعمائة وخمسون 
دينار  عن قيمة املس�دس املختلس وملحقاته 
اعاله وحس�ب االسعار السائدة وقت الحادث 
اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د 

تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
4 � اعتب�ار جريمت�ه اع�اله مخل�ة بالرشف 
اس�تنادا للمادة 21/أ�6 ق ع رقم 111 لس�نة 

1969 املعدل
5 � ط�رده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة 
نهائي�ا عمال باحكام املادة 41/اوال من ق ع د 

رقم 14 لسنة 2008
6 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
الق�اء القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الصادر بحق�ه والزام املواطن�ني باالخبارعن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
7 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقول�ة 
استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 

17 لسنة 2008
الحكوم�ي  املس�دس  اوص�اف  تعمي�م   �  8

املوصوف اعاله وفق القانون
10 �  تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
) حسني عبد االمري جابر( البالغة ) 25,000( 
خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له 
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
ق�رارا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
الح�كام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 
لسنة 2008 قابال لالعراض والتمييز استنادا 
امل�ادة 71/اوال وثاني�ا م�ن نف�س  الح�كام 

القانون  وافهم بتاريخ 2021/6/6
العميد الحقوقي

عباس نارص غريب
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد : 506/ب/2018

التاريخ 2021/8/25
اعالن بيع عقار باملزايدة

املدعي )الدائن( صادق جعفر عباس وهدى 
ونهلة بنات عبد الوهاب عبد الرزاق 

املدعى علي�ه / )املدين( ورثة جعفر عباس 
محمود 

تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن ه�ذه 
بالعدد 506/ب/2018 واملتضمن  املحكمة 
اع�الن  املزايدة  الزاله ش�يوع العقار املرقم 
)799/3 م38  الخاجي�ة( وتوزي�ع ص�ايف 
الثمن بني الرشكاء كل حس�ب سهامه فقد 
تق�رر  االعالن  ع�ن بيعه باملزاي�دة العلنية 
خ�الل )30( يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل 
للنرش يف صحيفتني محليتني فعىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مستصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة %10 
من القيمة التقديري�ة للعقار بصك معنون 
اىل )محكم�ة بداءة الكوت( وس�وف تجري 
املزاي�دة يف الي�وم االخ�ري الس�اعة الثاني�ة 
عرش ظهرا واذا ص�ادف اليوم االخري عطلة 
رس�مية فيعترب اليوم الذي يلي�ه من الدوام 
الرسمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة 
مواصفات:

جنسه / بستان
املساحة / 10 دونم و14 اولك و 88م2 ملك 

رصف 
الش�اغل / 1 � وجود كراج غسيل وتشحيم 
االخوين مساحته 2040 مر مربع وبابعاد 

17 مر ×120 مر ( مسيجا ب 
 ويحت�وي ع�ىل ثالث�ة غ�رف  م�ن البل�وك 
BRC ومسقفة بالسندويج بنل ومجموعة

صحية ورمبات عدد )2( وبمس�احة قدرها 
600 مر مربع مبلطة باالسمنت

2 � كراج غسيل وتشحيم العقابي مساحته 
2040 مر مربع وبابعاد 17 مر × 120 مر 

(   مسيجا ب 
 ويحت�وي عىل ثالثة غرف ن�وم ومجموعة 

BRC صحية
 م�ن الس�ندويج بن�ل  ورمب�ات ع�دد )2( 
ومس�احة قدره�ا 600 مر مرب�ع  مبلطة 

باالسمنت 
3 � كراج غس�يل وتشحيم املركز  بمساحة 
قدرها  2234 مر مربع مسيج بسياج بلوك 
يحت�وي عىل 3 غ�رف من البلوك ومس�قف 
بالسندويج  بنل ومجموعة صحية ورمبات 

عدد 3
ومس�احة قدره�ا 600 مر مرب�ع  مبلطة 
باالس�منت  ومح�ل م�ن الس�ندويج بن�ل 

بمساحة تقدر )100( مر
� مس�احة قدره�ا )540( م�ر مرب�ع   4
وبابع�اد 18 م�ر مرب�ع ×30 م�ر مرب�ع 

مسيجة بالبلوك وتوجد فيها 3 كرفانات 
اىل  ذاهب�ة   )5645( قدره�ا  مس�احة   �  5
الطري�ق العام الذي يع�ود اىل مديرية بلدية 

الكوت 
6 � مساحة قدرها )600( مر مربع بابعاد 
)12 مر ×50 مر( مربع مس�يجة بالبلوك 

بارتفاع 2,5مر
� مس�احة قدره�ا )800( م�ر مرب�ع   7
وبابع�اد )16 م�ر ×50 مر( مش�يد عليها 

بتلو بارتفاع )1 مر( 
8 � ك�راج غس�يل وتش�حيم ب�دون اس�م 
مساحته )300( مر مربع وبابعاد 10 مر 

×30مر ( مسيجا ب 
 واالرض مبلط�ة باالس�منت ويحتوي عىل 

BRC رمبات عدد 2 واملشيدات
تع�ود للرشي�ك رع�د جعفر عب�اس وقد تم 
تقديرها بقيمة 5,000,000 خمسة ماليني 

دينار
9 � مس�احة قدرها 400 مر مربع وبابعاد 

8 مر ×50 مر ( مسيجة ب 
BRC واالرض مبلطة باالسمنت واملشيدات

تعود للرشيك باس�م محم�د زرزور وقد تم 
تقديرها بقيمة 7,000,000 س�بعة ماليني 

دينار
10 � مساحة قدرها 600 مر مربع وبابعاد 
10×60 مر  مس�يجة بالبلوك بارتفاع 2,5 
م�ر تحتوي عىل ثالثة غرف نوم من البلوك 
وس�قف س�ندويج بن�ل واملش�يدات تع�ود 

للرشيكة غفران فاضل هوري   
وقد تم تقديرها بقيمة 13,000,000 ثالثة 

عرش ماليني دينار
بمبل�غ  االرض  قيم�ة  ق�درت   �11
)2,119,040,000( ملياران ومائة وتسعة 
عرش مليون واربعون ال�ف دينار فقط بعد 
تقدير قيمة الدونم الواحد ب 200,000,000 

مائتان مليون دينار فقط 
ال�واردة  املش�يدات  قيم�ة  وبجم�ع   �  12
االرض  وقيم�ة  )8و9و10(  الفق�رات  يف 
ال�واردة يف الفق�رة )11( تصب�ح القيم�ة 
العمومي�ة للعق�ار ارض�ا ومش�يدات ه�ي 
2,144,040,000 ملي�اران ومائ�ة واربعة 

واربعون الف دينار فقط
 )2,144,040,000(  / التقديري�ة  القيم�ة 
ملي�اران ومائ�ة واربع�ة واربع�ون  مليون 
واربع�ون الف دين�ار ارضا ومش�يدات بعد 
 )2,119,040,000( االرض  قيم�ة  تقدي�ر 
ملي�ون  ومائ�ة  وتس�عة ع�رش  ملي�اران 

واربعون الف دينار 
القيم�ة التقديرية / 3934,000,000 ثالثة 
مليارات وتسعمائة واربعة وثالثون مليون 

دينار 
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد: 158 /ش/۲۰۲۱
التاريخ: 2021/8/26

م/ تبلغ املدعى عليه )وليد خالد ابراهيم( 
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة 
)158 /ش/۲۰۲۱( املقامة من قبل املدعية 
)شيماء داود حسن( عىل املدعى عليه )وليد 
خال�د ابراهي�م( واملتضمن�ة تفريق للرضر 
وبالنظرملجهولي�ة محل إقامة  املدعى عليه 
)ولي�د خالد ابراهيم( وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار املنطقة  لذا 
تق�رر اجراء تبليغ املدعى عليه  بصحيفتني 
يوميتني عامتني  للحضور يف موعد املرافعة 
التاس�عة  2021/9/6الس�اعة  املص�ادف 
صباح�ا ويف حال عدم حض�ورك او حضور 
من ينوب عنك قانونيا سوف تجري املرافعه 

بحقك غيابيا وفق القانون... مع التقدير
القايض 

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

العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رق�م القطع�ة : 80462 / 3  
عروبة

املحل�ة او رقم واس�م املقاطع�ة : 4 جزيرة 
النجف 

الجنس: ثالث دور
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2    
املشتمالت : حصته يف العقار 50 م2 تشتمل 
عىل غرفة وصالة ومطبخ وصحيات وغرفة 

يف االعىل سقوفه شيلمان
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : تحسني عليوي شدهان 
مق�دار البيع : حصته من العقار 50م2 من 

اصل 200م2
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف 
االوىل يف املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف 
اع�اله العائ�د للراه�ن )تحس�ني علي�وي 
ش�دهان ( لقاء طلب الدائن املرتهن ) عمار 
س�عد محمد ( البالغ ) 26800000(  س�تة 
وعرشون مليون وثمانمائة الف دينار فعىل 
الراغ�ب يف االش�راك فيه�ا مراجع�ة هذه 
الدائ�رة خالل )30( يوماً اعتب�اراً من اليوم 
الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة 
مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
البالغ�ة ) 20000000( ع�رشون  للمبي�ع 
املزاي�دة س�تجرى يف  ملي�ون دين�اراً  وان 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
����������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : ج/ش/6307
التاريخ 2021/8/23

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املواطن  
)جاس�م عبادي عيل( طلبا لغرض تسجيل 
لقبه  وجعله ) الش�كري( ب�دل من ) فراغ( 
فم�ن لديه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مده اقصاها )عرشة ايام( وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )24( م�ن قان�ون البطاق�ة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد : 1751/ب/2019
التاريخ 2021/8/25

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة
 املدعني / ورثة الحاج جعفر عباس 

املدع�ى علي�ه / )مدي�ر بلدي�ة الك�وت ( / 
اضافة لظيفته  

تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن ه�ذه 
املحكمة بالعدد 1751/ب/2019 واملتضمن 
اع�الن  املزايدة  الزاله ش�يوع العقار املرقم 
)2/2213 م38  الخاجي�ة( وتوزي�ع صايف 
الثمن بني الرشكاء كل حس�ب سهامه فقد 
تق�رر  االعالن  ع�ن بيعه باملزاي�دة العلنية 
خ�الل )30( يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل 
للنرش يف صحيفتني محليتني فعىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مستصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة %10 
من القيمة التقديري�ة للعقار بصك معنون 
اىل )محكم�ة بداءة الكوت( وس�وف تجري 
املزاي�دة يف الي�وم االخ�ري الس�اعة الثاني�ة 
عرش ظهرا واذا ص�ادف اليوم االخري عطلة 
رس�مية فيعترب اليوم الذي يلي�ه من الدوام 
الرسمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة 
مواصفات:

جنس�ه / قطع�ة ارض تق�ع ع�ىل ش�ارع 
عريض

املساحة / 2,68,66
الشاغل / ال يوجد

القيمة التقديرية / 90,000,000 تس�عون 
مليون دينار

القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل

ديوان حمافظ البرصة
القسم: العقود احلكومية

شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate

م/ )ايقاف اعالن (
الحاقاً بكتبنا   ذوات االعداد 3326 
يف 3/ 8 /2021  و  3594  يف  23 /8 
/2021 والخاص�ة باملناقصة 2/

بلدية /2021  مرشوع  ))تنظيف 
شعبتي العشار والخليج العربي(

ن���ود ان نن��وه إىل ايقاف اعالن 
املناقصة اعاله وذلك لوجود تعديل 

يف فقرات جدول الكميات.
املهندس 

اسعد عبد االمري العيداين 
حمافظ البرصة



رياضة7
العدد )2439( االثنين  30  آب  2021

املدرب قيص منري: »اجلود باملوجود« وامليناء اسم كبري
             المستقبل العراقي/ متابعة

َيسعى املدير الفني لفريق نادي امليناء 
ق�ي من�ر، اىل تش�كيل توليف�ة من 
الالعب�ن ُتمكن )الس�فانة( من تقديم 
ص�ورة أفض�ل يف اس�تحقاق املوس�م 
الح�ايل، ُمعت�را أن ضي�ق الوق�ت، لن 
يك�ون عائقا كبرا أم�ام تطلعاتهم يف 

إصابة النجاح.
 وب�ننّ من�ر يف حدي�ث “نعم�ل ع�ى 
اس�تثمار الوقت بالطريق�ة املُثى لذلك 
تران�ا يف أول ي�وم يف مهمتن�ا تعاقدن�ا 

م�ع العبن ُيمك�ن االعتماد عليه�م” ُمعرتفا بان 
“خ�روج وجبة من أبن�اء الفريق، الذين س�جلوا 
تواج�دا ناجح�ا معه يف نس�خة املوس�م املايض، 
خلف فراغا يف بعض املراكز” ُمستطردا”لكن ذلك 
ورغم ضي�ق الوقت، لن يكون عائق�ا أمامنا ألنه 
وكما يقال )الجود باملوجود( وتأسيس�ا عى ذلك، 
ف�ان اختياراتنا اىل جانب رك�ون اإلدارة - حرصا 
منه�ا- اىل قرار جلب بع�ض الوجوه من الالعبن 
الش�باب، الذي�ن يلعب�ون للفرق البرصي�ة، التي 

تنشط يف دوري الدرجة األوىل، جعلنا إزاء خيارات 
ال بأس بها، وفاصل�ة مطلوبة، لنرى ممن ُيمكن 
االس�تفادة” كاشفا عن أن “االختالف، الذي ُيقال 
انه ح�ر بن أعض�اء يف الهيئ�ة اإلدارية بصدد 
تس�ميتنا مدربا للفريق، ال ُيمك�ن أن ُيولنّد حاجزا 
بينن�ا، ألننا ُندرك أن الجميع يف النهاية، س�يكون 
داعما لنا وُكل وجهات النظر هي ُمحرتمة وتبحث 
عن األمر الجي�د«. وتابع منر :”نحن كفريق من 
جهاز فني والعبن نحتاج اىل ُمساندة الجميع لنا 
لنصي�ب غايتن�ا األوىل وهي قي�ادة حافلة امليناء، 

ه�ذا الن�ادي العريق والكبر، ع�ى طريق تحقيق 
النتائ�ج األفض�ل” مضيفا :”نقف ه�ذه األيام يف 
محطة بناء التش�كيلة وُمرادنا فيها خلق توليفة 
ناجحة قواُمها العبو الفريق الس�ابقن والوجوه 
الشابة واألس�ماء، التي تم التعاقد معها يف األيام 
الفائتة، وكما تعلمون، فان بناء تشكيلة ناجحة 
بحاج�ة اىل عم�ل كب�ر وُمكث�ف يف ذات الوقت«. 
وأوض�ح أن “األي�ام املقبل�ة وبع�د االس�تقرار يف 
جان�ب االختي�ارات، ستش�هد ركونن�ا اىل ق�رار 
الدخ�ول يف معس�كر تدريب�ي يف ح�ال ت�م إرجاء 
انط�الق الدوري ولو أليام مع�دودات لنتمكن من 
الولوج اىل مساحة تدريبية ُنفضلها داخل العراق 
يف بغ�داد أو يف الش�مال، لنصل فيه�ا بالفريق اىل 
مرحلة التحض�ر املُتقدمة” ُمعرجا عى موضوع 
الدعم امل�ايل، قائال :”نعي أن امل�ال هو عصب كل 
أم�ر، وبوجوده تتيرس الحال لذلك نحن نتمنى أن 
ال تظه�ر يف طريقنا مش�كلة مالية لنكون بمنأى 
عن أي تأثر س�لبي، ونتطلع اىل االستقرار يف هذا 
الجانب، الذي س�يدعم بكل تأكي�د العطاء الفني 
وُيبع�د الالعب�ن ع�ن أج�واء الخش�ية والتفكر 

السلبي«.

الكرخ يعزز صفوفه بمحرتفني أفارقة
             المستقبل العراقي/ متابعة

اعل�َن رئيس الهيئة االداري�ة لنادي الكرخ رشار 
حي�در تحديد معك�رس تدريبي داخ�ي يف احدى 
ملنافس�ات  تحض�را  الش�مالية،  املحافظ�ات 
ال�دوري املمت�از بك�رة القدم.وق�ال حي�در: ان 
موعد اقامة املعس�كر س�يتم االع�الن عنه بعد 
التنس�يق مع امل�درب رزاق فرح�ان الذي وصل 
يوم امس من العاصمة املرصية القاهرة، مبينا 
ان تواج�ده هناك م�ن اجل مش�اهدة عدد من 
املحرتف�ن االفارقة واالس�تفادة م�ن خدماتهم 
يف رف�د خط�وط الفري�ق الس�يما ان املدرس�ة 
االفريقية تتمي�ز بالقوة البدنية العالية وفرصة 
جي�دة لالعبين�ا لالحت�كاك به�م، منوه�ا ب�ان 
اغل�ب الالعبن الذي�ن مثلوا الكناري يف املوس�م 
املايض ق�رروا البق�اء والتجديد.واضاف حيدر: 
ان الضائق�ة املالية اثرت بش�كل كب�ر يف اغلب 
االندية ونحن نعمل خالل املواس�م املاضية عى 
اختيار الالعبن الشباب واكتشافهم واستطعنا 
تحقي�ق نتائج ايجابية والوقوف ن�دا قويا امام 
الف�رق االخ�رى وسياس�ة الن�ادي تعتم�د عى 

املواهب وبالتايل رفد االندية واملنتخبات الوطنية 
باملتميزي�ن والجمي�ع يعل�م ذلك.واوض�ح ان�ه 
بسبب االزمة املالية تم الغاء عدد من الفعاليات 
الرياضي�ة ومنه�ا االلعاب الفردي�ة وقد كان يف 
النية تش�كيل فرق نس�وية ولكن ه�ذه الفكرة 
توقفت ونتمنى خالل الفرتة املقبلة عودة الروح 
لجميع االنشطة الرياضية الفردية والجماعية.
وخت�م حي�در حديث�ه بالتأكي�د ع�ى ان املدرب 

رزاق فرحان ومس�اعديه لديه�م فكرة واضحة 
عن فرق الدوري املمت�از وهم قادرون عى زرع 
روح املنافس�ة بن الالعب�ن وحثهم عى تقديم 
االفضل السيما ان الهيئة االدارية ترشف بشكل 
مبارش عى الوحدات التدريبية التي تجري يوميا 
يف الس�اعة الخامس�ة عرصا عى ملعب النادي.

وكان الك�رخ قد احرز الرتتي�ب العارش يف ختام 
النسخة املاضية للدوري املمتاز 2020 - 2021.

العراق حيصد ميدالية 
فضية يف باراملبياد طوكيو

آرسنال عىل أعتاب 
التخلص من العبه املنبوذ

              المستقبل العراقي/ متابعة

أح�رز البطل العراقي جراح نصار امليدالية الفضية يف رمي 
الثقل )الجلة( F40 بمسافة 11.15م يف باراملبياد طوكيو.
 وش�هد س�باق رمي الثقل منافس�ة رشس�ة ب�ن جراح 
والالعب الرويس الذي توج بذهبية السباق بفارق سنتيمرت 
واحد حيث رمى الثقل ملس�افة بلغت 11.16م ليحل جراح 
نص�ار ثانيا ويحص�د أول ميدالي�ات الع�راق يف باراملبياد 

طوكيو.
 يشار إىل أن جراح نصار )30 عاما( من الرياضين قصار 
القام�ة ولد بمحافظة النارصية قض�اء البطحاء ويتدرب 

تحت إرشاف املدرب مازن حسن.
أما أبرز إنجازاته فهي الفوز بذهبية ببطولة العالم يف قطر 
عام 2015 والفوز بذهبية دورة ريو الباراملبية عام 2016 
يف ري�و دي جان�رو والفوز بذهبية بطول�ة العالم يف لندن 
عام 2017 وذهبية اس�ياد جاكارتا 2018 وفضية بطولة 

العالم يف دبي عام 2019.

»3« لقاءات ودية للصقور يف معسكر السليامنية

منتخب العراق يصل سيول وسط إجراءات احرتازية مشددة

              المستقبل العراقي/ متابعة

مَن املؤم�ل ان يخوض القوة الجوية عددا 
من اللقاءات الودية يف معسكره التدريبي 
الذي انطلق امس يف محافظة السليمانية 
تحضرا ملباراة كأس الس�وبر أمام الغريم 
ال�زوراء، واملق�رر اقامته�ا يف  التقلي�دي 
السابع عرش من الشهر املقبل.وقال مدير 
املكتب االعالمي لنادي الجوية: ان معسكر 
الصقور يف محافظة الس�ليمانية يستمر 
لغاية الس�ابع من الشهر املقبل ويتضمن 
خ�وض مباراتن أو 3 حس�ب رؤية املالك 
التدريبي بقيادة احمد خلف، الذي سيكون 
ع�ى عاتقه تجهي�ز الالعبن فني�ا وبدنيا 
واح�داث مب�دأ االنس�جام، ال س�يما بن 

العن�ارص الجدي�دة التي انضم�ت للفريق 
مؤخرا.واض�اف ع�الء محم�د ان الفريق 
سيواجه نفط الوسط وديا يف السليمانية، 
بع�د االتفاق مع املدرب عبد الغني ش�هد، 
يف ح�ن يس�عى الجه�از الفن�ي للصقور 
اىل تأم�ن مباري�ات اخرى وع�ى األرجح 
ستكون امام أربيل ونوروز.واشار محمد 
اىل ان وف�د الصق�ور يتألف م�ن 20 العبا 
بغي�اب العنارص الدولي�ة املتواجدة ضمن 
صف�وف منتخبن�ا الوطني الذي يس�تعد 
ملالقاة كوريا الجنوبية وايران يف التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس العالم يف 
قطر 2022، كما يغيب حسن رائد واحمد 
زامل بس�بب التحاقهما باملنتخب األوملبي 
يف تحضرات�ه لالس�تحقاقات الخارجية، 

مبينا ان املحرتف الغاني ويلسون اكاكبو 
سيلتحق بالفريق يف االيام القليلة املقبلة، 

عى ان ينضم املهاجم عالء عباس للقائمة 
قبل مواجهة الزوراء.

              المستقبل العراقي/ متابعة

وص�َل وفد منتخ�ب العراق األول إىل س�يول عاصم�ة كوريا 
الجنوبية، ملواجهة منتخب بالدها، الخميس املقبل يف الجولة 
األوىل من التصفيات اآلسيوية النهائية املؤهلة ملونديال قطر 

2022.  واس�تغرقت رحل�ة منتخ�ب العراق، 12 س�اعة عر 
طائرة خاص�ة للخطوط الجوي�ة العراقية، قب�ل أن يخضع 
وف�د املنتخب إلج�راءات احرتازية مش�ددة يف مطار س�يول 
لساعة ونصف الساعة.وانتقل الوفد إىل فندق خاص بالحجر 
الصحي، كي يخضع جميع أعضاء الوفد ملسحة كورونا، ومن 

ثم االنتقال إىل فندق اإلقامة غًدا اإلثنن.  ولن يخوض أس�ود 
الرافدي�ن، حصته التدريبي�ة اليوم األحد، بس�بب اإلجراءات 
املش�ددة من قبل الجان�ب الكوري، بينما س�يبارش املنتخب 
تدريباته غ�ًدا اإلثنن، تحضرا ملباراة كوريا الجنوبية، ضمن 

مباريات املجموعة األوىل للتصفيات اآلسيوية.

أوباميانج: آرسنال حيتاج الستعادة الكربياء
              المستقبل العراقي/ متابعة

يتعن عى فريق آرس�نال اإلنجلي�زي، البحث عن ذاته بقوة 
خالل األس�بوعن املقبلن وذلك بعد استمرار بدايته السيئة 
للموسم الحايل، إثر خسارته الكبرة أمام مانشسرت سيتي.
وتلق�ى آرس�نال هزيمة كاس�حة أمام مانشس�رت س�يتي 
)0-5(، أمس الس�بت، ليظل الفريق بال نقاط يف املس�ابقة، 

أو حتى هدف، وذلك بعد مرور 3 جوالت من الدوري املمتاز.
وذك�رت وكال�ة األنب�اء الريطاني�ة »بي.إيه.ميدي�ا« اليوم 
األح�د، أن هذه هي أس�وأ بداية آلرس�نال يف آخ�ر 67 عاما، 
لتزداد الضغوط عى ميكي�ل أرتيتا املدير الفني للفريق.ولن 
يخوض آرس�نال أي مباراة لحن استضافة فريق نورويتش 
س�يتي ي�وم 11 أيلول/س�بتمر املقبل.وق�ال بي�ر إيمريك 
أوباميانج مهاجم الفريق عقب املباراة »أعتقد أننا كالعبن 

علين�ا التحدث فيما بيننا. أعتقد أن هذا يشء مهم اآلن، ألننا 
آرس�نال ونحن نحتاج للكرياء«.وأضاف »يجب أن نتحدث 
وأن نقول الحقيقة فيما بيننا، وأن نكون رصيحن وأن نرفع 
مس�توانا، بالتأكيد س�تكون هناك صعوب�ة، ولكننا فريق. 
يجب أن نظل س�ويا يف هذه اللحظة«.ورغم أن مانشس�رت 
سيتي فشل خالل األسبوع املايض يف التعاقد مع هاري كن 
أو كريس�تيانو رونالدو، إال أن النتيجة الكبرة التي تحققت 

عى حساب آرس�نال تؤكد أن الفريق يظل رائعا حتى بدون 
امتالكه ملهاجم من الطراز العاملي.وقال إلكاي جويندوجان 
العب مانشس�رت سيتي »من تجربة املوسم املايض- لم يكن 
لدينا مهاجم رصيح تقريبا طوال املوس�م، لذلك اعتدنا عى 
ه�ذا األم�ر نوعا ما«.وأض�اف »نحاول فق�ط الحصول عى 
أقىص اس�تفادة من هذا األمر. نحاول أن نكون مرنن، وأن 

نتبادل األدوار يف الهجوم

خطوة واحدة تفصل صالح عن رقم قيايس
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقري�ر صحف�ي بريطان�ي، أن املرصي 
محم�د ص�الح، نج�م ليفرب�ول، اق�رتب م�ن 

معادلة رقم قيايس جديد مع الريدز.
وأحرز صالح هدًفا من ركلة جزاء خالل تعادل 
ليفرب�ول م�ع تش�يليس بنتيج�ة 1-1، أمس 
الس�بت، ضمن منافس�ات الجولة الثالثة من 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ووفًق�ا لصحيف�ة »م�رور« الريطانية، فإن 
صالح وص�ل إىل 127 هدًفا مع ليفربول خالل 

206 مباريات يف جميع املسابقات.
وأش�ارت الصحيف�ة الريطاني�ة إىل أن صالح 
نجح أمام تشيليس يف تحويل ركلة جزاء داخل 

الشباك للمرة ال�17 عى التوايل.
وأوضح�ت أن صالح بات ع�ى بعد ركلة جزاء 

واح�دة ملعادل�ة إنج�از ي�ان مولبي 
أكث�ر من أحرز ركالت ج�زاء متتالية 

بقميص ليفربول.
وذك�رت أن مولب�ي أح�رز 18 ركل�ة ج�زاء 
متتالية مع الريدز يف مناسبتن، لكن الغريب 
أن مس�رته م�ع ليفربول الت�ي امتدت 12 
عاًما ش�هدت تس�جيله 61 هدًفا منها 42 

من ركالت جزاء.

زورك: موقفنا من هاالند 
لـم ولن يتغري

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال ماي�كل زورك املدي�ر الريايض 
لبوروس�يا دورتموند األملاني لكرة 
الق�دم، إن إيرلين�ج هاالند مهاجم 
الفريق، يظل غ�ر معروض للبيع، 
وس�ط تكهنات دائرة بشأن رحيل 

الالعب.
ح�ول  تح�وم  الش�كوك  وب�دأت 
مس�تقبل هاالن�د م�ع دورتمون�د 
خاصة وأن باريس س�ان جرمان 
م�ن املمكن أن يس�عى لضم�ه إذا 
رحل كيلي�ان مبابي لري�ال مدريد 

قبل غل�ق ب�اب االنتق�االت الصيفية يوم 
الثالثاء املقبل.

ولك�ن زورك أك�د أنه�م مازال�وا ملتزمن 
بإبق�اء هاالن�د )21 عاما(، ال�ذي ينتهي 
تعاقده مع النادي يف 2024، والذي سجل 
هدف�ا يف الوقت ب�دل الضائ�ع أمس األول 

الجمعة ليمنح فريقه الفوز عى هوفنهايم 
3 / .2. وق�ال زورك لصحيف�ة »وس�ت 
الي�وم  تس�ايتونج«  ألجماين�ه  دويتش�ه 
األح�د: »موقفنا ل�م ولن يتغ�ر ».ونقلت 
مجلة »كيكر« ترصيح�ات له يؤكد فيها: 
يف  كث�رة  ش�ائعات  نواج�ه  أن  »أتوق�ع 

اليومن املقبلن. موقفنا واضح«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات نادي آرس�نال عى أعت�اب التخلص م�ن أحد العبيه 
املنبوذين خالل املركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبر انتقاالت الالعبن واملدربن 
يف أوروب�ا، ع�ى حس�ابه بموق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
»تويرت«: »بع�د 6 أيام من املفاوضات، ب�ات ويليان قريًبا 

من االنتقال إىل كورينثيانز«.
وأض�اف: »توصل النادي�ان إىل اتفاق، ونح�ن قريبون من 
اإلعالن الرسمي، حيث ستوقع أوراق الصفقة يوم اإلثنن 
بع�د حس�م التفاصي�ل النهائية، ث�م س�يغادر ويليان إىل 

الرازيل«.
واختت�م رومان�و: »سيس�مح آرس�نال لويلي�ان بمغادرة 

النادي مجاًنا رغم أن عقده مستمر حتى صيف 2023«.
يذك�ر أن ويليان خ�ارج حس�ابات ميكيل أرتيت�ا، مدرب 

آرسنال، منذ املوسم املايض.

فليك حيدد قائد منتخب أملانيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

 أك�د هان�ز  فلي�ك املدير الفن�ي للمنتخب األملاني لك�رة القدم، 
أن مانوي�ل نوي�ر، حارس مرم�ى بايرن ميونخ، س�يظل قائدا 
للمنتخب.وقال فليك لش�بكة »أيه.أر.دي« قبل تجمع الفريق يف 
ش�توتجارت :« نعم مانويل س�يظل قائد أملانيا. وال يوجد يشء 
نفك�ر في�ه حاليا«.يذك�ر أن نوي�ر )35 عاما( ه�و قائد فريق 
باي�رن ميونخ، وكان قائ�دا أيضا خالل الفرتة الت�ي توىل فيها 

فليك تدري�ب الفريق يف موس�م 2019 / 2020 عندما 
فاز بالثالثية، كما أن نوير هو حارس أملانيا منذ عام 
2016.وق�ال فلي�ك :«إنه الع�ب من الط�راز العاملي 
بالنس�بة يل ولكنه رجل جيد ويمكنه قيادة الفريق 
بش�كل مذهل. هذه هي األش�ياء الت�ي أريدها من 
القائد«.ويبدأ فليك مبارياته كمدير فني للمنتخب 
األملان�ي بمواجه�ة ليشتنش�تاين ي�وم الخمي�س 

املقبل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بوتراجينيو: ليس لدينا ما نقوله عن مبايب
            المستقبل العراقي/ متابعة

قال رئيس العالقات املؤسس�ية يف نادي ريال مدريد، 
إيميلي�و بوتراجينيو، إنه يتفهم حال�ة الرتقب التي 
تثره�ا املفاوض�ات املفتوح�ة لضم كيلي�ان مبابي 
مهاجم باريس س�ان جرمان، ولكنه أكد أن النادي 
امللكي »ليس لديه ما يقوله« وذلك قبل ثالثة أيام من 

انتهاء سوق االنتقاالت الصيفية.
ورصح بوتراجيني�و ل�)موفيس�تار+(: »ليس لدينا 
م�ا نقوله عن مبابي اآلن. نتفه�م أن الناس يف حالة 

ترق�ب، إنه نب�أ يف جميع وس�ائل اإلع�الم، ولكن يف 
الحقيقة ليس لدينا ما نقوله« بهذا الصدد.

وم�ن ناحية أخ�رى أبرز املس�ؤول بالن�ادي امللكي 
انتصار الريال الليلة املاضية عى ريال بيتيس بهدف 

نظيف أحرزه داني كارفاخال، الذي أشاد به.
وق�ال بوتراجيني�و ع�ن الالع�ب: »كارفاخ�ال يعد 
نموذج�ا لنا ألنه يس�اهم بطاقة اس�تثنائية، يلعب 
بق�وة معدي�ة. لقد نف�ذ تلك اللعب�ة الهوائي�ة التي 
منحتنا االنتصار بتلك الشخصية والروح التنافسية 

التي تعتر أساسية«.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2439   االثنين  30  آب   2021

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

سأنتخب أم ال أنتخب!االنتخابات بني اإلجراء والتأجيل

هادي الدعميمحمد حسن الساعدي

تعد االنتخابات من وجه نظر املختصني بالش�أن الس�يايس هي الوس�يلة التي 
بموجبه�ا يخت�ار املواطنون نوابه�م وممثليهم يف مجلس الن�واب، وهم الذين 
يسندون إليهم مهام ممارسة الحكم نيابيا عنهم سواء عىل املستوى السيايس 
)الربمل�ان( أو عىل مس�توى املرافق املختلفة )اجتماعي�ة، ثقافية، اقتصادية(. 
لذلك هي الوسيلة التي يعرب عنها املواطن يف اختيار ممثليه يف عموم مؤسسات 
الدول�ة، ب�دًء من مجلس الن�واب، وانتهاًء باملجالس املحلي�ة، وهي تكون حرة 
مب�ارشة، يكون ه�ؤالء املمثل�ني، نواباً للموطن ال�ذي اختاره�م يف الدفاع عن 
حقوقه�م، او املس�اهمة يف س�ّن قوانني تخ�دم مواطنيهم.  لم نكن نش�عر ان 
هن�اك انتخابات حقيقة أبان حكم النظام الس�ابق، وما كان يجري، ما هو اال 
فعالي�ة حزبية يقوم بها الحزب الحاكم آن�ذاك، وتنتهي بنتيجة )٩٩،٩%( فوز 
كاس�ح للقائد الرضورة، وهكذا م�رت اربع قرون، والرئي�س يفوز بنعم دون 
مناف�س. بعد ٢٠٠٣، حصلت تغيريات مهم�ة، وهي ايجابية بكل املقاييس من 
بن�اء عملية سياس�ية، ومرشوع وطني، وممارس�ة ديمقراطي�ة ألول مرة يف 
تاريخ العراق الحديث، وأسست لجنة الدستور وصياغته، وُشكلت أول حكومة 
عراقي�ة منتخب�ة بش�كل مبارش من الش�عب بع�د انتهاء صالحي�ة الحكومة 
االنتقالية واملجلس الوطني الذي تش�كل أبان حكم بريمر. االنتخابات وس�يلة 
لتبلور إرادة الش�عب بش�كل ش�ّفاف، وليس هدفا بحد ذات�ه لصالح األحزاب، 
واألحزاب هي يف خدمة الش�عب، وليس الشعب يف خدمة األحزاب، كما نراها يف 
كث�ري من دولنا العربية الديكتاتورية، الت�ي تتظاهر وتجاهر »بديمقراطيتها« 
تح�ت رعاية ملكها أو أمريها أو رئيس�ها. نحن عىل أبواب انتخابات س�تكون 
حجر األس�اس للنظام السيايس القادم، ويف العارش من ترشين القادم سيكون 
للشعب العراقي قولته يف التغري، لذا ولتثبيت أركان الديمقراطية، عىل الحكومة 
الحالي�ة أن تس�عى إىل اإليفاء بوعودها التي قدمتها للش�عب أثناء وهي إجراء 
انتخابات نزيهة وشفافة هذا ينطبق أيضا عىل كل املفوضية العليا لالنتخابات 
والتي أعلن�ت جاهزيتها إلجراء االنتخابات وآخره�ا االنتهاء من طباعة ورقة 
االقرتاع. إن من رضورات الديمقراطية كذلك الش�فافية يف تس�يري أمور الدولة 
والحوار الدائم بني الحاكم واملحكوم عن طريق وسائل اإلعالم وجملة اتصاالت 
متنوّع�ة مثل حضور النائب أو الوزير بش�كل دوري يف دائرته االنتخابية ليعي 
مش�اكل الن�اس يف واقعهم اليومي لتك�ون قراراته وإجراءات�ه تمس مصلحة 
الناس الفعلية. يجب ان تس�ود لغة اإلقناع يف جميع أس�اليب خطاب املرش�ح، 
ونبتع�د من مفاهيم التس�قيط، والتش�ويش عىل الناخب، وبدل أن نس�عى إىل 
تس�قيط الخصوم، ملاذا ال يكون هناك برامج إعالمية وتلفزيونية تنافسية بني 
املرش�حني أنفسهم، وعرض برامجهم االنتخابية؟! ملاذا ال نؤسس لديمقراطية 
جدي�دة يف العراق، يتعلم منها اآلخرون، ثقاف�ة »كلنا املواطن« ونجعل املواطن 
ه�و ش�عارنا األول، وننطلق يف تنافس رشيف يف حملتن�ا القادمة، لكي نحظى 
بخدمة هذا الشعب الجريح. هذه األدبيات الديمقراطية الجديدة، تجعلنا فخر 
ق�دوة للدول اإلقليمية، والعربية، وبدل أن نس�تورد تجارب آخرين، نس�عى أن 
نصدر تجربتنا الديمقراطية إىل اآلخرين، ونتعلم من األخطاء الس�ابقة يف تثبت 

عرى الديمقراطية الجديدة يف البالد.

كث�ري منا يس�مع ما ي�رتدد يف الش�ارع العراقي، عىل س�بيل املث�ال القول »لن 
أنتخب، ما شفنه يشء، الكل حرامية«.. وما أكثر الكلمات والعبارات التي قيلت 
وتقال عند كل انتخابات، س�واء برملانية أو محلية، لكن هل تس�اءلنا يوماً ملاذا 

كل هذا وذاك؟ 
س�نجيب نحن الس�بب، وكيف ذلك!.. الن اختيارنا كان بدافع مادي او طائفي 
أو مجتمع�ي، لم نخرت من أجل العراق، ل�م نختار من هو األصلح وألكفئ لهذا 
املكان، مع وجود بعض ممن هم ال يستحق هذا املنصب أو املكان، مما أثر سلبا 
عىل اآلخرين، ألن الرش يعم والخري يخص، فأخذت هذه الكلمات عىل الجميع.

لالنتخاب�ات النزيه�ة والش�فافة، دور يف ضم�ان إعمال الحق، يف املش�اركة يف 
الش�ؤون العامة، وقد نصت املادة ٢1 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس�ان عىل 
»لكل ش�خص حق املش�اركة يف إدارة الش�ئون العامة لبلده، إما مبارشة وإما 
بواس�طة ممثلني يختارون يف حرية لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حق 

تقلد الوظائف العامة يف بلده«
إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجىل هذه اإلرادة، من خالل 
انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقرتاع العام، وعىل قدم املساواة بني الناخبني، 

وبالتصويت الرسي أو بإجراء مكافئ، من حيث ضمان حرية التصويت.
اختبار املرش�ح بع�د مناظرة إلثبات الذات اوال، بمعنى أن يكون املرش�ح قادر 

عىل، الوقوف ومواجهة التحديات أو املعارضني له.. 
أختار املرشح الذي يوصل صوتي وليس صوته يف للربملان، يوصل فكري وليس 
فق�ط فكره، ويحقق أهدايف وأهداف الوطن، ولي�س فقط أهدافه أن هو صار 
نائبا عني وليس عن نفس�ه. نحن األن أمام »دبكة« جديده أعاننا الرب عليها، 
حني نرى املرش�ح يرتدي صوف الخ�روف ليخدع الناس بأصواتهم، وهي حيلة 

يجب أن التنطيل علينا مرة أخرى، ومنح الصوت ملن يستحق فعال.
يق�ول هاريف فريس�تني، يف الحي�اة ال يمكن الرج�وع إىل الوراء، لك�ن دائما ما 

يمكنك التقدم إىل األمام، وهذا يشء رائع عن الحياة.
ال يوه�م املواط�ن بش�عارات تح�ول بين�ه وبني اختي�اره الصحي�ح، فأهمية 
االنتخابات تكمن بأنها »تشكل مفرتق طرق بني االستقرار أو استمرار الوضع 
عىل م�ا هو علي�ه، ومواجهة تحديات جدي�دة ونرى الحل ب�رضورة أن تكون 
املخرج�ات، متوازنة ومعربة ع�ن القرار العراقي املس�تقل، والهوية واملصلحة 
العراقية املستقلة«. من املقرر أن يشهد العراق يف العارش من ترشين األول ٢٠٢1 
انتخاب�ات مبكرة، وهو املوعد الثاني للعملية بعد تأجيل املوعد الس�ابق، والذي 
حدد ب�6 حزي�ران ٢٠٢1، وأن »رشعية النظام الس�يايس واندكاكه باملجتمع، 
تقاس من خالل املشاركة الواسعة يف االنتخابات، وكلما وسعت املشاركة كلما 
عربت بش�كل أكرب عن املجتمع وتطلعاته، ونعتقد أن املشاركة الواسعة البد أن 
تكون مصحوبة بالوعي والفاعلية، فضال عن أن نسبة املشاركة يف االنتخابات 

ترتبط بعالقة طردية مع تحقيق التوازن يف املخرجات«.
علي�ه أن نردد بصوت واح�د ال للتأجيل، نعم لالنتخابات، واختيار الش�خصية 
النزيهة التي تحمل صوت الناخب، وتحمل هموم الناس، ليكون الوفاء مصداق 

ثابت قبل وبعد االنتخابات. 

كلمة ماكرون التي دوهنا يف سجل الرشف ملكتبة العتبة الكاظمية املقدسة

 ن�رشت املس�تقبل العراق�ي  كلم�ة دونه�ا 
يف  ماك�رون  ايمانوي�ل  الفرن�ي  الرئي�س 
س�جل ال�رشف ملكتب�ة العتب�ة الكاظمي�ة 
املقدس�ة الت�ي زارها برفق�ة رئيس مجلس 
الوزراء مصطف�ى الكاظمي الس�بت.وجاء 
يف مضمون الكلم�ة، حصلت }الفرات نيوز{ 
عىل نسخة منه، انه:« بتأثر وتواضع كبريين 
أش�كركم عىل فتح أبواب مكتبتكم لنا. هذه 
الرحلة يف مخطوطاتكم ستكون محفورة يف 
ذاكرتي. آثار التاريخ الديني، معرفة الهوية، 
الح�وارات الدائم�ة، هي نص�وص أنا متأكد 

من انها ستس�اعد يف إلقاء الكثري من الضوء 
ع�ىل املس�تقبل.عىل أم�ل أن نك�ون قادرين 
عىل مس�اعدتكم عىل االستمرار، مع احرتام 
وثق�ة متبادلة«.وزار رئيس مجلس الوزراء، 
مصطف�ى الكاظم�ي، والرئي�س الفرن�ي 
إيمانويل ماكرون، يف وقت متأخر من مساء 
الس�بت، رضيح اإلمامني م�وىس بن جعفر 
الكاظ�م، ومحمد ب�ن عيل الج�واد )عليهما 
وماك�رون  الكاظم�ي  الس�الم(.والتقى 
بالقائمني ع�ىل العتبة الكاظمية املقدس�ة، 

فضالً عن إجراء جولة يف مكتبة العتبة.

كش�فت دراس�ة طبية حديثة، ع�ن ثالثة أس�باب مرتبطة بنم�ط الحياة الذي 
نعيشه، تزيد من خطر اإلصابة بالخرف. تشري تقديرات إىل أن واحدا من بني كل 
14 شخصا فوق سن ال�65 عاما يعاني من الخرف، وترتفع هذه النسبة لتصل 
إىل واحد تقريبا من كل س�تة أش�خاص فوق عمر الثمانني.ولم يكتش�ف العلم 
حت�ى اآلن طريقة أو عالجا يحول دون اإلصاب�ة بالخرف، حيث ال يزال العلماء 
يحاول�ون ف�ك غموض ه�ذا املرض.وحددت دراس�ة علمية ن�رشت نتائجها يف 
مجلة Neurology ثالث عادات تساهم يف زيادة احتمال خطر اإلصابة بالخرف.

وأش�ارت الدراس�ة التي ش�ملت 4164 شخصا بمتوس�ط عمر 5٩ عاما، إىل أن 
العوام�ل الثالث�ة، رفعت من معدالت الضع�ف اإلدراكي، وتراجع ق�وة الذاكرة، 
وب�روز عالمات النكم�اش الدماغ. وخضع املش�اركون يف الدراس�ة الختبارات 
الذاك�رة ومه�ارات التفكري األخرى، مث�ل رسعة معالجة املعلوم�ات واالنتباه.

وخلصت الدراسة إىل تحديد ثالثة عوامل يف نمط الحياة زادت من خطر اإلصابة 
بالخرف والتدهور املعريف حسبما نقلت صحيفة »إكسربيس الربيطانية«.

بينها التدخني.. 3 عوامل تزيد من 
احتامالت اإلصابة باخلرف

يع�د تصل�ب الرشايني أح�د األمراض املزمنة، املس�ؤولة عن تط�ور النوبات 
القلبية والس�كتات الدماغية، وبالتايل فهو الس�بب األكثر ش�يوًعا للوفاة يف 

جميع أنحاء العالم.
يحدث تصلب الرشايني يف املقام األول، بس�بب ترس�ب الكوليسرتول الضار، 
وتراك�م الخالي�ا االلتهابية يف الج�دار الداخيل لألوعية، مما ي�ؤدي الحًقا إىل 

تراكم لويحات تصلب الرشايني.
وبحسب دراسة جديدة نرشت يف مجلة نيترش، اكتشف باحثون بسويرسا من 
جامعتي فيينا ولوزان بالتعاون مع زمالئهم من جامعة كامربيدج بإنجلرتا، 
 - A Prolacing Inducing Ligand «APRIL« أن الربوت�ني ال�ذي يس�مى

أبريل« يوفر حماية أساسية ضد تشكيل لويحات تصلب الرشايني.
باستخدام نماذج حيوانية، وجد الباحثون أن استئصال بروتني »أبريل« يؤدي 
إىل تفاق�م تصلب الرشايني يف الف�ران، كما تمكنوا أيًضا من إظهار أن حقن 

األجسام املضادة املعادلة ل� »أبريل« يمنح الحماية من تصلب الرشايني.

علامء يكتشفون بروتينا حيمي 
من »تصلب الرشايني«

الثقافة توعز بدراسة انشاء متحف وطني عمالق
وص�ف وزي�ر الثقافة والس�ياحة 
امل�رشوع  ناظ�م  حس�ن  واآلث�ار 
املق�رتح إلنش�اء املتح�ف العراقي 
بأنَّ�ه س�يكون مرشوعاً  الوطن�ي 
بإع�داد  موع�زاً  عظيم�اً،  وطني�اً 
دراسة إلنشاء هذا املتحف بما يليق 
باإلرث الحض�اري لحضارة العراق 
التي ش�عت عىل العالم،بالتنس�يق 
املانح�ة  الدولي�ة  الجه�ات  م�ع 
ج�اء   . املش�اريع  ه�ذه  لتموي�ل 
ذل�ك خالل اس�تقباله الي�وم األحد 
يف مكتب�ه الرس�مي بمق�ر الوزارة 
الس�يدة سهى النجار رئيس الهيأة 

الوطني�ة لالس�تثمار. وج�رت خ�الل اللقاء 
مناقشة التعاون مع الوزارة يف إنشاء متحف 

عمالق يليق بحض�ارة وادي الرافدين واإلرث 
الحض�اري للعراق الذي يمتد آلالف الس�نني، 
والتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل أمانة 

بغ�داد والجه�ات األخ�رى؛ لتخصي�ص 
قطعة أرض واس�عة إلنشاء هذا املتحف، 
وتسوية الجوانب القانونية الالزمة لذلك، 
و إقامة مش�اريع أخ�رى تخص الثقافة 
ملحق�ة باملتح�ف ، ومفاتح�ة مجل�س 
ال�وزراء ألخذ املوافق�ات املطلوبة إلنجاز 
ه�ذا املتح�ف ، وإع�داد دراس�ات وافية 
ملرشوع هذا املتحف بما يضاهي املتاحف 
العاملية الحديثة. ووعدت الس�يدة النجار 
بتهيئة املس�احة املناس�بة له�ذا املتحف 
وتخصيص قطعة أرض واس�عة. وجرت 
مناقش�ة األماك�ن املقرتح�ة، وتش�كيل 
لج�ان مش�رتكة ب�ني ال�وزارة والجهات 
األخ�رى إلع�داد الخطط الالزم�ة لتنفيذ هذا 

املرشوع.

مع التقّدم يف الس�ّن، تلجأ س�يدات كثريات إىل تناول 
ع�ىل  للمحافظ�ة  الغذائي�ة  الكالس�يوم  مكّم�الت 
صّحته�ن، إال أن دراس�ة س�ويدية ح�ّذرت من ذلك، 
مؤكدًة احتمال ارتباطه باإلصابة بمرض األلزهايمر 
أو الخ�رف أو بنوب�ات قلبي�ة ل�دى الس�يدات الكبار 
يف العم�ر. وأج�رى الدراس�ة باحث�ون م�ن جامع�ة 
»غوتن�ربغ« يف الس�ويد، وت�م خالله�ا مراقب�ة 7٠٠ 

سيدة تراوحت أعمارهن بني 7٠ و٩٢ عاماً، ولم تكن 
أي منهن مصابة بالخرف يف بداية الدراس�ة، وتناول 
قس�م كب�ري منه�ن مكّم�الت الكالس�يوم بانتظام. 
وخالل فرتة الدراس�ة التي اس�تغرقت 5 أعوام، تبنّي 
أن تناول مكّمالت الكالس�يوم يزيد مخاطر اإلصابة 
ل�دى  إىل 7 أضع�اف، خاص�ة   ٣ باأللزهايم�ر م�ن 
الس�يدات اللواتي يعانني مشاكل يف املادة البيضاء يف 

الدم�اغ، والتي تس�ّبب موت خاليا الدم�اغ. لكن عىل 
الرغ�م من هذه النتائج، لم يج�زم الباحثون العالقة 
بني تناول مكّمالت الكالسيوم واإلصابة بالخرف، ألن 
اآللية التي يمكن أن يحدث بها هذا التأثري ال تزال غري 
واضحة لهم، لكنهم أش�اروا إىل أن الكالس�يوم ربما 
يؤثر يف األوعية الدموية، خاصة أن دراس�ات سابقة 

ربطت بني الخرف ونقص تدّفق الدم يف الرشايني.

حتذير للنساء من هذا املكّمل الغذائي!

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

مخسة أسباب صحية لالبتعاد عن اهلواتف الذكية

صحي�ح أن الهوات�ف الذكية جعل�ت حياتنا أيرس من 
ذي قب�ل، فمئات الخدمات موج�ودة يف هذه األجهزة 
الصغرية التي تغنيك ع�ن الكثري، لكن الصحيح أيضا 
أنه لها أرضارا.وأرضار الهواتف الذكية تبدأ يف الظهور 

عندما يفرط املرء يف استخدامها.
وهن�اك 5 مش�كالت صحي�ة تتس�بب به�ا الهواتف 

الذكية، التي قد ال يشعر البعض بها، وهي:
- تدمر عينيك: أكث�ر األرضار الصحية بروزا، فيمكن 
أن ت�ؤدي ال�����ه�����وات�ف إىل تل�ف مس�تقبالت 

الضوئية يف العينني وجفافهما. 
- ت�ؤدي إىل متالزمة النفق الرس�غي: إذا اس�تخدمت 
الهاتف الذكي ملدة 5-6 ساعات يف اليوم، فمن املرجح 

أنك ستعاني كثريا، وستواجه احتمال اإلصابة،
وتش�ري دراسات إىل أن هذه املتالزمة أصبحت شائعة 
بني اليافعني بسبب إدمان الهواتف الذكية، وتؤدي إىل 
ألم يف الرس�غ باإلضافة إىل الوخ�ز والخدر يف األصابع 

واليدين. 
- تش�قق�����ات يف الجل�د: أثب����ت�ت العدي�د من 
موطن�ا  أصبح�ت  الذكي�ة  الهوات�ف  أن  الدراس�ات 
للجراثي�م والبك������تريي�ا، ومن املرج�ح أن تنتقل 
بسهولة إىل جلدك، حيث تصيبك بمشاكل صحية مثل 
حب الش�باب، خاصة عندما تمس�ك بهاتفك وتضعه 
عىل خدك أو أذنيك، لذلك ينصح بعتقيم هذه األجهزة 

دائما.
- التش�ويش عىل أس�لوب النوم: حتى يعمل اإلنسان 
بصورة طبيعية، يحتاج نوما يرتاوح بني 7-8 ساعات 
بص�ورة منتظم�ة، لك�ن الهواتف الذكي�ة ال تدع ذلك 
يحدث، فاس�تخدامها املفرط لها خاصة يف س�اعات 
اللي�ل املتأخر يصي�ب املرء باألرق، خاص�ة، ويظلون 
يتق�����لب�ون يف ف����راش�هم دون أن تغ����ف�و 

عيونهم. 
- تجعلك غارقا يف بحر من التوتر: وذلك بس�بب األرق 
واضط�راب الن�وم، إىل جانب اس�تهالك كميات كبرية 
م�ن املعلومات يف اإلنرتن�ت، ويمكن أن ي�ؤدي إدمان 

الهواتف الذكية اإلصابة باالكتئاب.


