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ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، 
وال مرياث كاألدب العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 
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املالية الربملانية
 تكشف حجم الدين الداخيل 

واخلارجي للعراق
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املرجعية ختذر من عدم اكرتاث املجتمع باإلصالح والتغيري: صالح الفرد ال يكفي
اللجنة االمنية لالنتخابات تتخذ اجراءات لتـأميـن سالمـة املرشحيـن
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن املتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، 
أمشس الثالثشاء، أن املجلشس أقر مشروع قانون 

التجنيد اإللزامي يف البالد.
وقشال ناظشم يف مؤتمشر صحفي، عقب الجلسشة 
األسشبوعية ملجلس الوزراء يف بغداد، إن »مجلس 
الشوزراء وافق من حيث املبدأ عىل مروع قانون 

خدمة العلم«.
وأضاف أن املشروع سشيحال إىل مجلس النواب 
العراقي ملناقشته تمهيداً إلقراره، دون مزيد من 

التفاصيل.
وكان عضشو لجنشة األمشن والدفشاع النيابية عبد 
الخالف العزاوي قد كششف عن وعد قطعه رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي القرار قانون الخدمة 
االلزاميشة يف البالد قبشل انتهاء الشدورة الربملانية 

الحالية.
وقال العشزاوي إن »لجنة األمشن والدفاع النيابية 
ناقششت تطبيق الخدمة االلزامية خشالل لقائها 
برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي«، مششراً إىل 
إن »األخشر وعد اللجنة بإرسشال مسشودة قانون 

الخدمة االلزامية إىل مجلس النواب«.
وأضشاف أن »قانون الخدمة مشن القوانني املهمة 
وكان يفرتض إن يرسشل مجلس الوزراء مسودة 
القانشون إىل الربملشان لغرض مناقششته وإقراره 

قبل انتهاء الدورة الربملانية«.
وتابع العزاوي، إن »هناك تأكيداً برملانياً عىل إقرار 
قانشون الخدمة االلزاميشة، إال أن تأخر الحكومة 
بإرسشال مسشودة القانون سشيؤجل إقشراره إىل 

الدورة الربملانية املقبلة«.
التفاصيل ص2

جملس الوزراء يصوت عىل إعادة »التجنيد اإللزامي«
احلكومة تعمل على تفعيل »صندوق األجيال«.. والكاظمي يؤكد إكمال متطلبات االنتخابات ويدعو إىل »مشاركة واسعة« حمافظ البرصة:

 عىل احلكـومـة تطبيـق النظـام 
االحتادي وفقًا للدستور

القبض عىل متهمني بالقتل وآخر 
بالتزوير يف بغداد

حكومة ميسان 
توزع 135 قطعــة أرض سكنيــة 

للمتصدين لوباء »كورونا«
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هجوم مجهوري عىل بايدن: تسبب بكارثة
مستشار: احلكومة تعمل عىل إعداد قانون جديد للرضائب »أكثر عدالة«

املندالوي: مؤسسة الشهداء تعمل عىل إنجاز السجل الوطني املوحد للمفقودين
القضاء يعلن توقيف عددًا من املتهمني بمحاولة تزوير االنتخابات

جهاز مكافحة اإلرهاب يكشف »تكتيك جديد« 
ملالحقة »داعش«
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وزير التخطيط: 
احلكومة تعمل عىل حزمة قوانني 

جديدة لدعم القطاع اخلاص

الصحة الربملانية: 
موجة »كورونا« القـادمـة 

أضعف هلذه األسباب

هيئة االستثامر 
تعلن توجهها إىل املشاريع 

»غري النفطية« 

       بغداد / المستقبل العراقي

ششّن أركان الحزب الجمهوري يف الواليات املّتحدة هجوماً 
حشاّداً عشىل الرئيشس الديمقراطشي جشو بايدن بعشد إعالن 
البنتاغشون خروج آخر جندي أمركي من أفغانسشتان، يف 
انسحاب قالوا إّنه »مذّل« ويرتك مواطنني أمركيني »تحت 

رحمة« حركة طالبان.
وقالت رئيسشة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل إّن بايدن 

»تسبب بكارثة وخذل األمركيني ومصالحنا«.
وأضافت أّن ما حصل يف كابل »ُيثبت ما كّنا نعرفه أصالً: جو 
بايدن غر قادر عىل أداء دور القائد األعىل للقوات املسلّحة، 

والواليات املتحدة والعالم هما أقّل أماناً بسشببه«. بدوره، 
قشال زعيشم األقليشة الجمهوريشة يف مجلس النشواب كيفن 
مكارثي إّن الرئيس ترك »أمركيني تحت رحمة إرهابيني«. 
وأعلن البنتاغون أّن الجرس الجوي الضخم الذي أقامه منذ 
14 آب عشية سقوط كابل يف أيدي حركة طالبان واستمّر 
إىل حني انتهاء االنسحاب ساهم بإجالء أكثر من 123 ألف 

شخص، غالبيتهم العظمى من األفغان.
لكشّن قائشد القيشادة املركزيشة األمركيشة الجنشرال كينيث 
ماكنشزي الشذي تقع أفغانسشتان يف نطاق قيادتشه أقّر بأّن 
عشدد الذين تمّكن الجيش من إجالئهم من كابل قبل إنجاز 

االنسحاب هو أقّل مّما كان يأمل.

        بغداد / المستقبل العراقي

كششف جهشاز مكافحة اإلرهشاب، أمس 
الثالثاء، عن وضعه خطة تسشتمر لثالث 
سشنوات تخص منتسشبيه، فيما أششار 
األمشوال لإلرهابيشني  انتقشال  اىل منعشه 

بالتنسيق مع جهتني.
وأوضشح املتحدث باسشم الجهاز صباح 
النعمان يف ترصيشح صحفي أن »رئيس 
جهشاز مكافحة اإلرهشاب الفريق الركن 
عبشد الوهشاب السشاعدي أكد اسشتمرار 
التدريشب الفشردي والجماعي ملنتسشبي 
الجهاز ، والتدريشب عىل مختلف الفنون 

مشن  »التدريشب  أن  مبينشاً  القتاليشة«، 
أساسيات عمل جهاز مكافحة اإلرهاب 
، ألنشه يرفشع املسشتوى البدنشي والقتايل 
واملسشتوى النفشي ملنتسشبي الجهاز«.  
وأضشاف أن »جهشاز مكافحشة اإلرهاب 
أكد أهمية االسشتعداد القتايل واالستعداد 
النفشي خشالل التدريشب، باعتبشار ذلك 
رضوريشًا لتنفيذ املهام التشي توكل إليه، 
وهشي مهشام تدخشل ضمشن العمليشات 
الخاصشة التشي تتطلشب إعشداداً نفسشياً 
وبدنيشاً وقتاليشاً«، الفتشاً اىل أن »تجهيشز 
منتسبي جهاز مكافحة اإلرهاب يختلف 
عن بقية القوات األمنية، وذلك بحسشب 

املهشام التشي يكلشف بهشا ، وأن تدريشب 
منتسبي الجهاز استمر حتى مع وجود 
جائحشة كورونا«. وأششار اىل أن »رئيس 
مكافحة اإلرهاب وضع منذ مطلع العام 
الحايل خطشة رسيعة مدتها 3 سشنوات، 
بهدف رفع القدرات القتالية واالستعداد 
جهشاز  ملقاتشي  واللوجسشتي  القتشايل 
مكافحشة اإلرهشاب، وأن رئيشس الجهاز 
يجري باستمرار تقييماً وفق انعكاسات 
تلك الخطة عىل أداء منتسشبي الجهاز«. 
ولفشت اىل »قيام جهاز مكافحة اإلرهاب 
بعمليات نوعيشة خاطفة، وهي عمليات 
مبكشرة ملالحقشة بقايا فلشول عصابات 

داعشش اإلرهابيشة«، مؤكشداً أن »هشذه 
العمليشات تختلشف عشن العمليشات التي 
كان يقشوم بها الجهشاز يف أثناء عمليات 
التحرير،  كون العدو كان يحتل مناطق 
مشن العراق، ما يتطلشب زج الجهاز بكل 
ثقلشه لتحريشر األرايض، فيما لم يبق من 
اإلرهاب يف الوقت الحارض سشوى مفارز 
صغرة ومتفرقة ، تسشتلزم تكتيكاً آخر 
للتعامشل معهشا«. وتابع النعمشان: »بدأ 
جهشاز مكافحة اإلرهشاب بمتابعة فلول 
اإلرهاب ، وتم تنفيذ العديد من العمليات 

خالل العام الحايل .
التفاصيل ص2
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منتخبنا الوطني
 يبارش تدريباته.. والكوري 

يرشع بتحضرياته
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الصحة: العراق وصل إىل هناية املوجة الثالثة من »كورونا«
     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�دت وزارة الصحة، أمس الثالثاء، وصول العراق إىل نهاية 
املوجة الثالثة من جائحة كورونا.    

وقال املتحدث باس�م رئيس الوزراء، حسن ناظم، يف مؤتمر 
أعق�ب جلس�ة مجل�س ال�وزراء، إن »وكي�ل وزارة الصحة 
أكد ملجلس ال�وزراء وصول العراق إىل نهاي�ة املوجة الثالثة 
م�ن فريوس كورونا«، مضيف�اً أن »وكيل وزير الصحة دعا 
املؤسس�ات الحكومية إىل تقديم طل�ب فتح منافذ تلقيحية 
لتطعي�م موظفيها«.  وذكر ناظ�م أن »وزارة الصحة لديها 
خطة حول إدارة الزيارة األربعينية لتجنب انتش�ار الوباء«، 
الفت�ًا إىل أن »عمليات التلقيح يف تصاعد كبري وفتحت منافذ 

صغرية باملؤسسات الحكومية لتطعيم املوظفني«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن املتحدث باس�م مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس 
الثالثاء، أن املجلس أقر مرشوع قانون التجنيد اإللزامي 

يف البالد.
وقال ناظم يف مؤتمر صحفي، عقب الجلس�ة األسبوعية 
ملجلس ال�وزراء يف بغداد، إن »مجلس ال�وزراء وافق من 

حيث املبدأ عىل مرشوع قانون خدمة العلم«.
وأض�اف أن املرشوع س�يحال إىل مجلس النواب العراقي 

ملناقشته تمهيداً إلقراره، دون مزيد من التفاصيل.
وكان عض�و لجنة األم�ن والدفاع النيابي�ة عبد الخالف 
الع�زاوي ق�د كش�ف ع�ن وع�د قطع�ه رئيس ال�وزراء 
مصطفى الكاظم�ي القرار قانون الخدم�ة االلزامية يف 

البالد قبل انتهاء الدورة الربملانية الحالية.
وق�ال العزاوي إن »لجنة األمن والدفاع النيابية ناقش�ت 
تطبي�ق الخدم�ة االلزامية خالل لقائه�ا برئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي«، مش�رياً إىل إن »األخري وعد اللجنة 
بإرس�ال مس�ودة قانون الخدم�ة االلزامي�ة إىل مجلس 

النواب«.
وأض�اف أن »قان�ون الخدمة من القوان�ني املهمة وكان 
يفرتض إن يرس�ل مجل�س الوزراء مس�ودة القانون إىل 
الربملان لغرض مناقش�ته وإق�راره قبل انته�اء الدورة 

الربملانية«.
وتابع العزاوي، إن »هناك تأكيداً برملانياً عىل إقرار قانون 
الخدمة االلزامية، إال أن تأخر الحكومة بإرسال مسودة 

القانون سيؤجل إقراره إىل الدورة الربملانية املقبلة«.
وس�بق أن اعلنت لجنة االم�ن والدفاع يف مجلس النواب، 
جاهزية قان�ون الخدمة االلزامية يف الب�الد إلقراره من 
قب�ل الربمل�ان، وأك�دت اهمية ه�ذا القان�ون يف املرحلة 
الراهنة، واش�ارت إىل أن اقراره يحتاج اىل »ارادة وتوافق 

سيايس«.
واعلن�ت وزارة الدف�اع يف العام 2020 ارس�ال مس�ودة 
قانون التجني�د اإللزامي إىل ش�ورى الدولة لتدقيقه من 

الناحية القانونية.
وكانت الخدمة العسكرية إلزامية يف العراق حتى إسقاط 
النظام السابق عام 2003، وقيام الحاكم املدني األمريكي 
بول بريمر بحل الجيش العراقي الس�ابق وإعادة إنشاء 
جيش جديد يعتمد عىل التطوع وليس التجنيد اإللزامي.
بدورها، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراق 
يجب أن يعود بنحو يليق باس�مه وتأريخه الكبري، الذي 
يمثل مه�د الحضارات، فيم�ا رّحب بع�ودة زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر للمش�اركة يف االنتخابات، وذلك 

خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.    
وق�ال الكاظمي، وفقا لبيان ص�ادر عن مكتبه اإلعالمي 
وتلقت »املستقبل العراقي« نس�خة منه، إنه »نجحنا يف 
عقد مؤتمر بغ�داد للتعاون والرشاك�ة، وكانت أصداؤه 

كب�رية محلي�اً وإقليمياً وعاملي�اً، وهدفنا قب�ل كل يشء 
مراع�اة مصلح�ة العراق، وه�ذا ال يعن�ي أن يكون عىل 
حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية واإلقليمية، 

بل عىل وفق املصالح املشرتكة«.  
وأض�اف، أن »الع�راق يجب أن يعود بنحو يليق باس�مه 
وتأريخ�ه الكب�ري، الذي يمث�ل مهد الحض�ارات«، مبينا 
»حرصن�ا ع�ىل أن يتحك�م الع�راق بأمن�ه وسياس�ته 
واقتصاده بعيداً ع�ن أي تدخل، فال يمكن بأي حال من 
األحوال حكم العراق من قب�ل دولة أخرى، كما ال يمكن 
عزل العراق عن محيطه اإلقليمي والدويل، وهو ما نعمل 
علي�ه عرب توطيد عالق�ات التعاون املبني�ة عىل االحرتام 

املتبادل للسيادة«.  
وتاب�ع، »ليس غريباً أن يكون هنالك تنافس بني الفرقاء 
السياس�يني، ولك�ن من الغري�ب واملعي�ب أن يمّس هذا 
التناف�س العراق وش�عبه«، مضيف�اً، »ل�ن نجامل عىل 

حساب الوطن مهما كان الثمن«.  
وأش�ار إىل أنه »نخطو باالتجاه الصحي�ح وبثبات نحو 
مكافحة الفساد، وحققنا تقدماً كبرياً يف هذا امللف، رغم 
التدخالت السياسية«، مبينا، »كان للملف الخدمي أيضاً 
حص�ة مهمة م�ن برنامجنا الحكوم�ي، ونحن ننجز ما 

وعدنا بإنجازه«.  
 ولف�ت رئي�س ال�وزراء إىل أن�ه »ل�م يتب�َق ع�ىل إجراء 
االنتخابات س�وى أس�ابيع قليل�ة، وكل األوضاع مهيأة 
إلجراء العملية االنتخابية املبكرة، ونتطلع إىل املش�اركة 

الواسعة والفاعلة«.  
وبني، »حّث املواطنني عىل املشاركة باالنتخابات من قبل 

الفعالي�ات االجتماعية أمر يف غاية األهمية، فانحس�ار 
املش�اركة باالنتخابات الس�ابقة، كان من األسباب التي 

أدت ملشكالت عديدة«.  
وقال رئيس الوزراء، إن »عودة التيار الصدري للمشاركة 
باالنتخاب�ات، خطوة جي�دة أضافت زخم�اً لالنتخابات 
وأدعو كل املقاطعني إىل العودة واملشاركة يف االنتخابات«، 
مبينا »مس�تمرون بالعمل عىل تفعي�ل صندوق األجيال 
املقبلة، انطالقاً من الش�عور باملس�ؤولية تج�اه أبنائنا 

وأحفادنا«.  
وأض�اف، »نري�د أن نؤّم�ن مس�تقبل العراق بعي�داً عن 
االعتماد عىل اقتصاد غري مس�تدام، فالثروة النفطية لن 
تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث 

عن طاقات بديلة ونظيفة«.  
وخت�م، »توارثنا الث�روة النفطية من آبائن�ا، واملفرتض 
أن نط�ور هذه الرتكة العظيمة، ال أن نس�تنزفها فقط، 

ونحرم األجيال القادمة من خرياتها«.  
إىل ذلك، ويف س�ياق جلسة مجلس الوزراء، تم استعراض 
التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة 
تعزيز اإلجراءات الحكومية يف مجاالت الوقاية والسيطرة 
الصحية التوعوية، للحد من انتشار الفريوس، وإجراءات 
وزارة الصح�ة، يف مواجهة الجائح�ة، وتوفري الخدمات 

الطبية للمصابني، وجهودها يف تأمني اللقاحات.  
 وبعد مناقشته املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال، 

أصدر مجلس الوزراء القرارات اآلتية: 
أوالً/ إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة )100 لس�نة 

2021( بحسب اآلتي: 

1. أ. إق�رار خطة وزارة الكهرب�اء لتنفيذ مرشوع إنتاج 
الطاقة الكهربائية الشمس�ية وص�وال إىل قدرة إنتاجية 
)7.5( س�بعة ونص�ف غيغ�اواط، ووفق�اً للمودي�الت 
االقتصادي�ة التي تأخذ بع�ني االهتمام املعاي�ري الدولية 
املعتمدة من ناحية التطور التكنولوجي املتسارع يف هذا 

املجال. 
ثانياً/  تعديل الفقرة )2( من قرار مجلس الوزراء )295 

لسنة 2021( بالنحو اآلتي: 
- )مناقلة املبالغ غري املس�تخدمة كافة من تخصيصات 
اس�ترياد الطاقة الكهربائية، التي تقدر ب� 300000000 
دوالر، فقط ثالث مئة مليون دوالر، عىل حس�اب املوازنة 
التش�غيلية ل�وزارة الكهرباء لتغطية ج�زء من العجز يف 

تخصيصات رشاء الوقود. 
ثالثاً/ 

1- املوافق�ة ع�ىل زي�ادة رأس م�ال امل�رف الصناعي 
العراقي بمبلغ مقداره )150000000000( دينار، مئة 
وخمس�ون مليار دينار، اس�تناداً إىل أحكام املادة )10/ 
أوالً( م�ن قان�ون ال�رشكات العامة )22 لس�نة1997( 

املعدل.  
2- أخ�ذ وزارة املالي�ة اإلجراءات الالزم�ة لتنفيذ ما جاء 

آنفاً. 
خامساً/ 

1- تخويل املدير العام للهيئة العامة للرضائب، صالحية 
التفاوض والتوقيع باألحرف األوىل عىل مرشوع اتفاقية 
تجن�ب االزدواج الرضيب�ي، ومن�ع الته�رب م�ن دف�ع 
الرضائب املفروضة عىل الدخل ورأس املال، بني حكومة 
جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا، اس�تناداً 

إىل أحكام املادة )80/سادساً( من الدستور.
2- قي�ام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل الالزمة 
باس�م حكومة جمهورية العراق إىل املدي�ر العام للهيئة 
العام�ة للرضائ�ب، وفقاً للس�ياقات املعتم�دة، ورفعها 
إىل األمان�ة العام�ة ملجلس الوزراء؛ من أجل اس�تحصال 

توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء. 
سادساً/ املوافقة عىل مرشوع قانون خدمة العلم، الذي 
دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إىل مجلس النواب، 
اس�تناداً إىل أح�كام املادتني )61/البن�د أوالً، و80/البند 
ثانياً( من الدس�تور، مع األخذ بع�ني االهتمام ملحوظة 
الدائرة القانونية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء املثبتة 
بموجب مذكرتها ذات العدد )م د/ق/169/31/2/2 ل 

ق( املؤرخة يف 8 نيسان 2021. 
املالي�ة  وزارة  تخصي�ص  ع�ىل  املوافق�ة  س�ابعاً/ 
)500000000( دين�ار، خم�س مئ�ة ملي�ون دين�ار إىل 
املديرية العامة لش�ؤون الناجيات األيزيديات التابعة إىل 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية من احتياطي الطوارئ 
للس�نة املالية/2021، اس�تناداً إىل أحكام املادة )5( من 

قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية/2021.

احلكومة تعمل على تفعيل »صندوق األجيال«.. والكاظمي يؤكد إكمال متطلبات االنتخابات ويدعو إىل »مشاركة واسعة«

جملس الوزراء يصوت عىل إعادة »التجنيد اإللزامي«

العدد )2441(   1     أيلول    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر ممثل املرجعي�ة الدينية العليا 
الش�يخ عبد امله�دي الكربالئي، من 
وع�دم  املجتم�ع  ته�اون  خط�ورة 
اكرتاثه باإلصالح والتغيري للمجتمع 
ولآلخرين.  وقال الش�يخ الكربالئي 
»الش�عور  ان  فيدي�و،  تس�جيل  يف 
باملس�ؤولية م�ن قبل الف�رد تجاه 
نفس�ه ومجتمعه، وشعور املجتمع 
باملس�ؤولية تج�اه نفس�ه هي من 
ال�روح  ع�ىل  الحف�اظ  مقوم�ات 
االصالحي�ة يف املجتم�ع«.  وأضاف، 
أن »الش�عور بع�دم االهتمام وعدم 
االك�رتاث بإص�الح املجتم�ع ت�كاد 
أن تصب�ح ظاه�رة مجتمعي�ة لدى 
مجتمعنا، ومنط�ق الكثري من أبناء 
املجتمع أن�ه ال يك�رتث وال يهتم ملا 
يدور حول�ه س�واء كان ذلك خطري 
تجاه نفسه أو مجتمعه«.  وأوضح 
»اإلم�ام  ان  الكربالئ�ي،  الش�يخ 

الحس�ني )عليه الس�الم( يف حركته 
اإلصالحي�ة يريد أن يعط�ي مقوماً 
وكل  ف�رد  كل  أن  وه�و  أساس�ياً 
مجتم�ع حتى يحاف�ظ عىل صالحه 
واس�تقراره وقيم الخري واإلنسانية 
ال ب�د أن يك�ون ل�ه تح�رك دائ�م، 
وهذا التحرك ال يحصل إال إذا ش�عر 
األنس�ان كفرد واإلنس�ان كمجتمع 
باملسؤولية عن اآلخرين«.  وأشار اىل 
أن »اإلمام الحس�ني )عليه السالم( 
يري�د ان يش�عر اآلخري�ن أن صالح 
الفرد لوحده ال يكفي، وهذا الصالح 
قابل للزوال بفعل املؤثرات الداخلية 
والخارجية، بل ال بد ان يكون هناك 
تحرك إلدامة هذا الصالح، وال يكون 
ذل�ك إال بتح�رك الف�رد واملجتمع«.  
حاج�ة  املرجعي�ة،  ممث�ل  وأك�د 
املجتمع اىل تحرك النخبة للدعوة اىل 
الخري يف جميع املجاالت وتستش�عر 
املس�ؤولية تجاه املجتم�ع وتتحرك 

دائماً للحفاظ عىل هذا الصالح.

املرجعية ختذر من عدم اكرتاث املجتمع 
باإلصالح والتغيري: صالح الفرد ال يكفي

      بغداد / المستقبل العراقي

لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  بمتابع�ة 
الرشطة الفريق عماد محمد محمود، اعلنت 
وزارة الداخلي�ة عن القاء القبض عىل متهم 
بالقت�ل يف منطق�ة الزعفراني�ة بالعاصمة 

بغداد.
وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي 

نس�خة منه، ان دوريات نج�دة الزعفرانية 
تمكنت م�ن إلق�اء القبض عىل قات�ل، جاء 
ذل�ك أثر نش�وب مش�اجرة ضم�ن منطقة 

الزعفرانية، أدت اىل قتل احد الطرفني. 
واض�اف البي�ان، »ع�ىل الف�ور ت�م إش�عار 
الس�يطرة املركزي�ة من قب�ل آم�ر الدورية 
وتطوي�ق مكان الح�ادث من قب�ل دوريات 
النجدة، والقبض عىل القاتل بحوزتة السالح 

املس�تعمل بالجريمة آلة جارحة )س�كني(، 
وتسليمه اىل مركز الرشطة أصوليا«. 

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثالثاء، بمقتل 
شخص اثر خالف نش�ب بينه وبني منتسب 
امن�ي ع�ىل »دي�ن« يف منطق�ة الزعفراني�ة 
بالعاصمة بغداد«، وبني ان احد االش�خاص 
قتل عىل يد منتس�ب يف فوج حماية املنشآت 
»طعن�ا بس�كني« بمنطق�ة »الزعفراني�ة«، 

بسبب خالف عىل دين »2000« دوالر.
من جانب آخر، افادت وكالة وزارة الداخلية 
لش�ؤون الرشطة القبض ع�ىل متهم بالقتل 

وآخر بالتزوير يف العاصمة بغداد
 وبين�ت الوكال�ة يف بي�ان مقتض�ب تلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ان�ه »تم 
القب�ض عىل متهم بالقتل وآخر بتزوير صك 

بقيمة 128 مليون دينار يف بغداد«.  

القبض عىل متهمني بالقتل وآخر بالتزوير يف بغداد
مبتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف جهاز مكافحة اإلره�اب، أمس الثالث�اء، عن وضعه 
خطة تس�تمر لثالث سنوات تخص منتس�بيه، فيما أشار اىل 

منعه انتقال األموال لإلرهابيني بالتنسيق مع جهتني.
وأوض�ح املتحدث باس�م الجه�از صباح النعم�ان يف تريح 
صحفي أن »رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب الفريق الركن عبد 
الوهاب الس�اعدي أكد اس�تمرار التدريب الفردي والجماعي 
ملنتس�بي الجهاز ، والتدريب عىل مختل�ف الفنون القتالية«، 
مبيناً أن »التدريب من أساسيات عمل جهاز مكافحة اإلرهاب 
، ألن�ه يرف�ع املس�توى البدن�ي والقت�ايل واملس�توى النفيس 
ملنتس�بي الجهاز«.  وأض�اف أن »جهاز مكافحة اإلرهاب أكد 
أهمية االس�تعداد القتايل واالس�تعداد النفيس خالل التدريب، 
باعتب�ار ذلك رضوري�اً لتنفيذ امله�ام التي ت�وكل إليه، وهي 

مه�ام تدخل ضم�ن العمليات الخاص�ة التي تتطل�ب إعداداً 
نفس�ياً وبدنياً وقتالياً«، الفتاً اىل أن »تجهيز منتس�بي جهاز 
مكافح�ة اإلره�اب يختلف عن بقي�ة القوات األمني�ة، وذلك 
بحس�ب املهام التي يكلف بها ، وأن تدريب منتس�بي الجهاز 
استمر حتى مع وجود جائحة كورونا«. وأشار اىل أن »رئيس 
مكافحة اإلرهاب وضع منذ مطلع العام الحايل خطة رسيعة 
مدتها 3 س�نوات، به�دف رفع القدرات القتالية واالس�تعداد 
القت�ايل واللوجس�تي ملقاتيل جه�از مكافحة اإلره�اب، وأن 
رئيس الجهاز يجري باس�تمرار تقييماً وفق انعكاس�ات تلك 
الخط�ة عىل أداء منتس�بي الجه�از«. ولف�ت اىل »قيام جهاز 
مكافح�ة اإلرهاب بعملي�ات نوعية خاطفة، وه�ي عمليات 
مبك�رة ملالحق�ة بقايا فل�ول عصاب�ات داع�ش اإلرهابية«، 
مؤك�داً أن »ه�ذه العملي�ات تختلف عن العملي�ات التي كان 
يق�وم بها الجهاز يف أثن�اء عمليات التحرير،  كون العدو كان 

يحت�ل مناطق من الع�راق، ما يتطلب زج الجه�از بكل ثقله 
لتحرير األرايض، فيم�ا لم يبق من اإلرهاب يف الوقت الحارض 
سوى مفارز صغرية ومتفرقة ، تستلزم تكتيكاً آخر للتعامل 
معها«. وتابع النعمان: »بدأ جهاز مكافحة اإلرهاب بمتابعة 
فل�ول اإلره�اب ، وتم تنفيذ العديد م�ن العمليات خالل العام 
الحايل ، استهدفت بقايا الفلول اإلرهابية، واسفرت عن إلقاء 
القبض عىل إرهابيني وقتل أعداد كبرية من   قياديي عصابات 
داع�ش اإلرهابية، فضالً عن متابعة تمويل اإلرهاب وغس�يل 
األموال، ال�ذي يأخذ حيزاً كبرياً يف جه�از مكافحة اإلرهاب«، 
موضحاً »وجود تنسيق منذ سنوات مع البنك املركزي ولجنة 
غس�يل األموال، وتم من خالل العمل املشرتك الحد من تمويل 
اإلره�اب ، وانتق�ال األم�وال خ�ارج العراق، وأن�ه توجد لدى 
جهاز مكافحة اإلرهاب اسرتاتيجيته خاصة تتعلق بمكافحة 

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب«.

كش�ف عض�و اللجنة املالي�ة النيابي�ة جمال 
كوجر، أمس الثالثاء، عن حجم الدين الداخيل 
والخارج�ي للعراق، بلغ ما يق�ارب 72 مليار 
دوالر، مؤكًدا أن االقرتاض الخارجي تم إيقافه 

يف قان�ون موازن�ة 2019. وق�ال كوج�ر، يف 
تريح صحفي إن »الدين العراقي الخارجي 
بلغ م�ا يق�ارب 22 ملي�ار دوالر، فيم�ا يبلغ 
الدي�ن الداخيل م�ن البنك املرك�زي واملصارف 

الحكومي�ة قرابة 50 ملي�ار دوالر«.   وأضاف 
كوجر أن »الحكومة لجأت إىل االقرتاض يف عام 
2014 نتيجة انخفاض اس�عار النفط العاملية 
التي عصفت يف اقتصاد البالد، وكذلك لتسديد 

روات�ب املوظفني وتكلفة الح�رب ضد تنظيم 
داعش االرهابي«. وب�ني كوجر أن »الحكومة 
ال يمكنه�ا التوجه نحو االق�رتاض الخارجي 

ألن ذلك تم ايقافه يف قانون موازنة 2019«.

أعل�ن مجل�س القض�اء األع�ىل، أم�س 
الثالثاء،عن تشكيل فريق تحقيق لرصد 
محاوالت تزوي�ر االنتخابات.وذكر بيان 
للمرك�ز اإلعالم�ي يف مجل�س القض�اء 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن 
»املجلس شكل فريَق عمٍل يضّم عدداً من 
قضاة التحقي�ق واملحققني القضائيني، 
وبالتعاون مع الجه�ات األمنية التابعة 
للس�لطة التنفيذي�ة، لرص�د مح�اوالت 
البع�ض بتزوي�ر االنتخاب�ات والتالعب 
بطاق�ات  ورشاء  الناخب�ني  ب�إرادة 
االنتخابات«. وأض�اف أن«الفريق بارش 
بمهاّم�ه، حي�ث ت�م توقي�ف ع�دٍد من 
املتهمني الجاري التحقيق معهم حالياً«.
وحذر مجلس القضاء وفقاً للبيان »كلَّ 
من تس�ّول له نفسه التفكري باستخدام 
الوسائل املخالفة للقانون يف االنتخابات 
الترشيعية القادمة، إذ سوف ُتَتخذ أشد 
اإلج�راءات القانونية بح�ق من يرتكب 

هذه الجريمة«.

جهاز مكافحة اإلرهاب يكشف »تكتيك جديد« ملالحقة »داعش«

املالية الربملانية تكشف حجم الدين الداخيل واخلارجي للعراق

القضاء يعلن توقيف
 عددًا من املتهمني بمحاولة 

تزوير االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت اللجنة االمنية العليا لالنتخابات، اليوم الثالثاء، عن اجراءات لتأمني 
املرش�حني. وذكر بيان للجنة االمنية تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
انه »اس�تكماالً لالجراءات التي اتخذتها اللجن�ة االمنية لالنتخابات والتي 
تهدف اىل انج�اح العملية الديمقراطية واكمال اجراءات اقامتها يف ترشين 
االول املقبل عىل اتم وجه ومن اجل حماية وس�المة املرشحني لالنتخابات 
القادمة وتأمني مس�اكنهم ومق�رات عملهم اصدرت اللجن�ة، اوامرها اىل 
االجهزة االمنية املعنية ما يمهد لقيام اللجان االمنية الفرعية يف املحافظات 
كافة ملتابعة ملرشحني وأعداد موقف كامل باسمائهم وعناوينهم وتفاصيل 
اخ�رى لغ�رض التش�اور معه�م للوص�ول اىل افض�ل الطرق الت�ي تؤمن 
س�المتهم من الناحية االمني�ة«. واضاف، ان »اللجن�ة، وجهت امر قاطع 
املس�ؤولية يف املنطقة س�واء يف محل سكن املرش�ح او مكان عمله لتقديم 
االسناد للمرشحني عند الحاجة او اخبار االجهزة االمنية عن اي معلومات 
تهدد س�المة املرشح وعائلته«، مش�ريا اىل ان »التوجيهات شملت باهمية 
حماي�ة التجمع�ات واالحتفاالت االنتخابية للمرش�حني بعد التنس�يق مع 
رئي�س اللجنة االمنية الفرعي�ة يف كل محافظة«. واكد، عىل »تفعيل الجهد 
االس�تخباري للقطعات االمني�ة املعنية لجمع املعلومات والتحري بش�ان 

التهديدات الحقيقية للمرشحني التخاذ اجراءات الحماية املناسبة لهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية واألخطاء العسكرية 
والعملي�ات اإلرهابي�ة ط�ارق املندالوي، ان مؤسس�ة الش�هداء تعمل عىل 
إنجاز السجل الوطني املوحد للمفقودين، فيما اشار اىل ان الحكومة تعمل 

عىل إعداد مسودة قانون االختفاء القرسي.
وش�دد املندالوي يف بيان بمناس�بة اليوم الدويل لضحايا االختفاء القرسي 
ال�ذي تحتف�ي به األمم املتح�دة يف الثالثني من آب م�ن كل عام عىل أهمية 
قوان�ني العدالة االنتقالية التي تنفذ بنودها مؤسس�ة الش�هداء، اس�تنادا 
لقان�ون رقم 2 لس�نة 2016 وجرب ال�رضر وتحقيق االنتص�اف للضحايا 
وذويه�م ممن مورس�ت بحقهم جرائ�م االختفاء الق�رسي وهم بعرشات 
االالف ومنه�م  ل��22 ألف ش�اب كردي فييل بعد ان ت�م تهجري ذويهم اىل 
 الجمهورية اإلس�المية اإليرانية بني أعوام 1980 - 1990 والزال مصريهم 

مجهوال ».

اللجنة االمنية لالنتخابات تتخذ اجراءات 
لتأمني سالمة املرشحني

املندالوي: مؤسسة الشهداء تعمل عىل إنجاز 
السجل الوطني املوحد للمفقودين

        بغداد / المستقبل العراقي

صال�ح  محم�د  مظه�ر  كش�ف 
لرئي�س  االقتص�ادي  املستش�ار 
الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
الثالثاء، عن إع�داد مرشوع قانون 
جديد للرضائ�ب ليكون أكثر عدالة 

ويحدِّد املشمولني به.
وق�ال صال�ح يف تري�ح صحفي 
إنَّ »الرضائ�ب مورد مه�م للدولة، 
والعراق أقل بلدان العالم يف تحصيل 
الرضائ�ب، وهي تصل ما بني 2 - 1 
إىل »رضورة أن تك�ون  %«، داعي�اً 
هن�اك عدالة رضيبي�ة، كونها أمراً 
مهم�اً«. وأض�اف أنَّ »الحكومة يف 
ضوء ترشيع قانون جديد للرضائب 
عىل املس�توى الفني، وإذا ما أكمل 
س�وف يذهب القان�ون إىل مجلس 
ش�ورى الدولة ثم يرفع إىل مجلس 
ال�وزراء ليص�ادق علي�ه وبعده�ا 
يذه�ب إىل الربمل�ان«. وأش�ار إىل أنَّ 

»املوضوع يحتاج إىل وقت الس�يما 
مع ظروف االنتخابات وعدم وجود 
وق�ت للربمل�ان الح�ايل«، مبين�اً أنَّ 
»الرضيبة يجب أال تكون متعسفة 
وإنما مس�اهمة بس�يطة تش�جع 
الن�اس ع�ىل الدفع ولي�س التهرب 
منها، كما يج�ب أن تكون معقولة 
ومس�احتها واس�عة، كم�ا يج�ب 
أن تك�ون هن�اك إعفاءات الس�يما 
لرشيحة الفقراء؛ أي يجب أن تكون 
عادل�ة«.  وب�نيَّ صال�ح أن�ه »البد 
من تبس�يط اإلج�راءات الرضيبية 
وش�مولها بمس�احات واس�عة، إذ 
إنَّ املكلف بالرضيب�ة يعدها واجبا 
وطني�ا ولي�س عبئ�ا اجتماعي�ا«، 
مش�رياً إىل أنَّ »ثقاف�ة الرضائب يف 
العراق غري صحيحة، واملفرتض أن 
تذهب الرضائب لسد حاجات داخل 
املجتم�ع، لذل�ك يجب توف�ر عدالة 
رضيبية ويجب أن تؤخذ من منابع 

مشمولة بها«.

مستشار: احلكومة تعمل عىل إعداد قانون 
جديد للرضائب »أكثر عدالة«
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

ناقش املهندس باس�م نعيم العكييل مدير عام الرشكة 
العام�ة لتج�ارة الحبوب م�ع مدراء الف�روع و املواقع 
الشلبية استعداداتها الس�تقبال موسم تسويق الشلب 

للموسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ .
وتم خالل االجتماع الذي ح�ره معاوني املدير العام 
و ع�دد من مدراء االقس�ام ذات العالقة  االس�تماع اىل 
احتياجات الفروع و املواقع والسبل التي تعطي املوسم 
التس�ويقي التميز و النجاح فيما يخص استالم الشلب 
من الفالحني و تصنيع الشلب يف مجارشنا او املجارش 
االهلية ، ونريده ان يكون موسم شعاره العدالة بكافة 

مفاصلها .
وق�ال إن لقائن�ا اليوم نري�د من خالله ان نس�تعرض 
ونناق�ش موض�وع )الرز املس�تورد( ال�ذي كان ضمن 
مفاص�ل عملن�ا واهمي�ة ع�ودة للرشك�ة وه�و اح�د 
نشاطات الرشكة منذ التاسيس، ونحن نعمل ونتواصل 
مع جميع االطراف يف الوزارة لضمان اعادة مس�ؤولية 
استرياد الرز وتوزيعه ضمن حدود رشكتنا ولن نرتاجع 

يف املطالبة عن اي حق من حقوق الرشكة. 

العكييل اكد أن لدينا تواصل و مناقشات مع السيد 
الوزير العادة الرز كنشاط خاص بتجارة الحبوب 
» واثم�ن ح�رص موظفين�ا التمس�ك بحقوقهم 
» واب�ني للجمي�ع نحن نعم�ل من اجل اس�رتداد 
حقوقكم و نعم�ل ونتحاور بهدوء وصمت يف هذا 

املوضوع. 
وطم�ن مدير ع�ام الرشك�ة جمي�ع العاملني يف 
املواقع ان الرز املحيل هو من مس�ووليتنا و سيتم 
تصنيعه يف مجارش�نا الحكومي�ة و االهلية ويتم 
توزيعه ضمن مفرادت البطاقة التموينية ) السلة 

الغذائية ( من قبل مخازن الرشكة .
العكييل وجه العاملني بالحد واالبتعاد عن اسلوب 
التهج�م و الطعن يف النرش عرب صفحات التواصل 
االجتماعي، ونوكد انن�ا نتابع ماينرش ونتمنى ان 

يك�ون النرش و العرض بناء و ان يكون هذا الطرح بما 
يس�هم يف النهوض بالرشك�ة ومفاصله�ا وان )يقف( 
النرش يف حدود وان يكون�وا منصفني يف النرش والطرح 

وان يكون بعيد عن التشهري والتازم.
وعن استمرار رصف الدعم الخاص بالبطاقة التموينة، 

أكد العكييل انها مستمرة ولن تحجب عن موظفينا.

وطالب مدير ع�ام الرشكة من مدراء الفروع و املواقع 
اس�تعراض م�ا ترونه مناس�با م�ن اف�كار ورؤى قبل 
ال�رشوع بإعداد الضوابط واه�م  الفقرات التي تودون 
ان تدرج يف الضوابط والتعليمات هذا املوس�م و ممكن 
له�ذه االضاف�ات ان تمن�ح الضوابط الق�وة و النجاح 

ولتكون بدون اي سلبيات. 
وت�م كذل�ك اس�تعراض مناقش�ة موض�وع االكي�اس 

الخاصة بتسويق الشلب املكيس و االكياس التي 
تس�تخدم يف تعبئه الرز املح�يل املنتج يف املجارش 

االهلية .  
واس�تعرض العكييل وناقش الضوابط التعاقدية 
م�ع املجارش االهلي�ة و الغاية م�ن ادراج بعض 
الرشوط، كما وتم مناقشة مشاكل الكشف الفني 
واك�د عىل رضورة ان تكون املجارش االهلية ذات 
جودة عالية لتومن لن�ا انتاج رز متميز وان نبعد 

كافة املجارش التي ال تتمتع بالكفاءة. 
ووج�ه ادارات الف�روع ان تبارش بالكش�ف عىل 
املجارش االهلية بداية الش�هر للوقوف عىل مدى 
مالئمة املجارش للعمل لتكون جاهزة للعمل من 
االن، اما املجارش غري املؤهلة تمنح فرصه مدتها 
شهر يتم خالله انجاز الفقرات والنواقص التي تم 

تأشريها من قبل اللجنة الفنية املكلفة. 
وكما وناقش مع ممثيل قس�م س�واق اس�طول النقل 
والورش�ة ممن حظر اللقاء كاف�ه املحاور التي تنهض 
بعمل االس�طول. ويف ختام اللقاء طالب مدراء الفروع 
ايج�اد حل ملخلفات االنت�اج يف املجارش الحكومية اوال 

باول واالرساع يف بيعها لالستفادة من مردوها املادي.

مدير عام جتارة احلبوب يناقش استعدادات موسم الشلب والرز مع الفروع واملواقع
أكد االستمرار باملطالبة بإعادة الرز ملخازن الشركة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر التخطي�ط خال�د بت�ال، أمس 
الثالث�اء، أن الحكومة تعم�ل اآلن عىل إعداد 
عدد من القوانني االقتصادية، التي ستسهم 

يف دعم القطاع الخاص.    
وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، أن�ه »عق�د مجل�س تطوي�ر 
القطاع، برئاس�ة وزير التخطيط، خالد بتال 
النج�م، الي�وم، الثالث�اء، اجتماع�ه الدوري 
لش�هر آب ٢٠٢١، وأك�د الوزي�ر يف مس�تهل 
االجتماع الدور الحي�وي للقطاع الخاص، يف 

عملي�ة تحقيق التنمية والنهوض باالقتصاد 
الوطني«.  

وب�ني الوزي�ر، أن »ه�ذه األهمي�ة تتطل�ب 
تقدي�م املزي�د من الدع�م لهذا القط�اع، من 
خالل القانون الذي يجري العمل عىل إعداده 
بن�اء ع�ىل ال�رؤى واملقرتحات الت�ي قدمها 
املعنيون من ممثيل القطاع الخاص نفسه«، 
مشرياً إىل »رضورة تبنى التوجهات التنموية 
الت�ي تدع�م الدبلوماس�ية االقتصادية عىل 

املستويني الداخيل والخارجي«.  
ولفت الوزير إىل أن »الحكومة تعمل اآلن عىل 
إع�داد عدد م�ن القوانني االقتصادي�ة، التي 

ستس�هم يف دعم القطاع الخاص، فضال عن 
العمل عىل تبسيط اإلجراءات بغية خلق بيئة 

استثمارية جاذبة«.    
وتاب�ع البي�ان، »وناق�ش مجل�س تطوي�ر 
القضاي�ا  اجتماع�ه،  يف  الخ�اص  القط�اع 
املدرجة عىل جدول االعم�ال من بينها آليات 
تنمي�ة القط�اع الزراعي، وتطوي�ر العمل يف 
قطاع�ات الس�ياحة والتأم�ني واملطاحن يف 

العراق«.  
وختم البي�ان، »كما ناقش املجتمعون اآللية 
املعدلة لعمل مجلس تطوير القطاع الخاص، 

وآليات دعم القطاع الصناعي الخاص«.

وزير التخطيط: احلكومة تعمل عىل حزمة قوانني جديدة 
لدعم القطاع اخلاص

    بغداد / المستقبل العراقي

توقع عض�و لجنة الصحة والبيئة النيابية 
حس�ن خالطي، أم�س الثالث�اء، ان تكون 
املوجة الوبائية القادمة }الرابعة{ يف العراق 

أضعف من سابقتها }الثالثة حالياً{.
 وق�ال خالطي »بع�د ان مررنا بزيادة غري 
مس�بوقة باملوجة الوبائية الثالثة خرجنا 
من ذورته�ا وتمت الس�يطرة عىل الوضع 
وتم التعام�ل مع الزيادة الكبرية والحاالت 

الشديدة«.
وبني، ان »عودتنا اىل التس�جيل املعتدل من 
اإلصاب�ات يدفعنا اىل االلت�زام باإلجراءات 

الوقائية بشكل أكرب«.

وأضاف خالطي »أعداد كبرية من املواطنني 
تلقوا التطعيم باللقاحات املضادة لفريوس 
كورون�ا، ووصل�ت اىل 3 مالي�ني مواط�ن 
فضال ع�ن املرىض الذين اصيبوا وش�فيوا 
م�ن الوب�اء واكتس�بوا مناع�ة وعدده�م 
بح�دود املليون�ي مواط�ن ل�ذا نتمكن من 
القول ان املوجة القادمة س�تكون أضعف 

من سابقتها ال أرشس منها«.
يش�ار اىل ان العراق س�جل حتى اآلن أكثر 
م�ن ملي�ون و88٠ الف إصاب�ة و٢٠764 
حال�ة وف�اة بجائح�ة كورون�ا منذ تفيش 
الفريوس يف البالد وفق�ًا لوزارة الصحة يف 
آخر إحصائية لها للموق�ف الوبائي أمس 

األثنني.

الصحة الربملانية: موجة »كورونا« 
القادمة أضعف هلذه األسباب

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيأة النزاهة، أم�س الثالثاء، عن صدور حكم 
بالحبس ملدير بلدية خالف واجباته الوظيفية يف بابل، 
فيما أشارت إىل أن املدان خالف بنود عقد لتجهيز آليات 
دون علم الجهة املس�تفيدة.وذكرت الهيأة يف بيان لها 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن »محكمة جنح 
ة بالنظر يف قضايا النزاهة أصدرت قراراً  الحلة املختصَّ
يقيض بحبس مدير بلديَّة املس�يب الس�ابق ملدة سنٍة؛ 
استناداً إىل أحكام املادة )33١( من قانون العقوبات«.
وأوضح�ت أن »تفاصي�ل القضيَّ�ة تش�ري إىل إق�دام 
املدان خالل ترؤس�ه لجنة اس�تالم العج�الت يف العقد 
املربم ب�ني محافظة باب�ل والرشكة العام�ة لصناعة 
السيارات، باس�تبدال آليات العقد من حجم )١٠( م3 
إىل )8(م3، دون علم الجهة املس�تفيدة )مديريَّة بلديَّة 
اإلس�كندريَّة(؛ وذلك بقصد تحقيق منفعٍة ش�خصيٍَّة 

عىل حساب املال العام، وبصورٍة مخالفٍة للقانون«.
وتابع�ت الهيأة أن »املحكمة ونتيج�ة املتوفر من أدلٍة 
وإثباتاٍت؛ وصلت إىل القناعة التامة بمقرصيَّة املدان، 
وق�ررت الحكم علي�ه، اس�تناداً إىل مقتضي�ات املادة 
الحكميَّ�ة، فيما أعطت الحق للجه�ة املتررة بطلب 
التعويض حال اكتس�اب الق�رار الدرج�ة القطعيَّة«.
وأعلنت الهيأة يف ٢5 من نيس�ان املايض عن مصادقة 
محكمة اس�تئناف بابل االتحاديَّة بصفتها التمييزيَّة 
ع�ىل ق�رار الحك�م الص�ادر بحقِّ ُمدي�ر بلديَّ�ة الحلة 

األسبق، الرتكابه مخالفة بشكل متعمد.

النزاهة: احلبس ملدير 
بلدية يف بابل خالف 

واجباته الوظيفية

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، أم�س الثالث�اء، 
استعدادها لدراسة مرشوع الجامعة العراقية الصينية والتعاون 

يف عدد من املجاالت العلمية واألكاديمية بني بغداد وبكني.
وناق�ش وزي�ر التعلي�م خ�الل اس�تقباله الوكيل األق�دم لوزارة 
الخارجية نزار الخري الله نتائج املشاورات التي أجرتها الخارجية 
العراقي�ة م�ع نظريتها الصيني�ة ضمن إطار العالق�ات الثقافية 
مش�ريا اىل أن مؤسس�ات التعلي�م الع�ايل العراقي�ة حريصة عىل 
التع�اون العلم�ي واألكاديم�ي بني الجانبني والس�يما م�ا يتعلق 
بأبحاث مكافحة التصحر وتكنولوجيا الطاقات املتجددة وتعزيز 
العالقات والتبادل العلمي بني املؤسس�ات الجامعية واإلفادة من 
الخربات الصينية ورس�م منظور التعاون يف مجال املنح الدراسية 
املتبادلة.وأوضح أن وزارة التعليم العايل تبدي استعدادها للتفاهم 
والتنسيق يف ضوء السياقات والقنوات الرسمية املعتمدة لدراسة 
م�رشوع الجامعة العراقي�ة الصينية وتحدي�د التخصصات التي 
تخدم العالقات الثنائية.ويف هذا الس�ياق اس�تعرض وكيل وزارة 
الخارجي�ة املش�اورات مع الجان�ب الصيني ومس�ارات التفاهم 

املعتمدة بني البلدين.

التعليم تؤكد استعدادها لدراسة 
مرشوع اجلامعة العراقية الصينية

    بغداد / المستقبل العراقي

وزعت الحكومة املحلية يف محافظة ميس�ان، أمس الثالثاء، ١35 
قطعة أرض سكنية يف قضاء املجر الكبري جنوب املحافظة ، للذين 

ساهموا بشكل مبارش يف التصدي لوباء كورونا«.
وشمل التوزيع منتسبي بلدية املجر واألجهزة األمنية من الرشطة 
وامل�رور والدف�اع املدن�ي، كون ه�ذه الرشائح مثل�ت خط الصد 
األول يف مواجه�ة جائحة كورونا«.وقال محافظ ميس�ان رئيس 
لجن�ة توزيع قطع األرايض »عيل دواي« إن منتس�بي الصحة من 
ابن�اء القضاء املذكور لم يش�ملوا بالتوزيع بس�بب عدم ارس�ال 

معامالتهم، داعيا صحة املحافظة لإلرساع بإرسال املعامالت«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت ف�رق الرقابة الصحي�ة يف الكرخ، أمس الثالث�اء، عثورها 
ع�ىل كميات كبرية من املواد غري الصالحة لالس�تهالك البرشي يف 

معملني إلنتاج الحلويات يف مدينة الكاظمية شمايل بغداد.    
وذك�ر بي�ان للدائرة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه 
»اس�تناداً اىل توجيه�ات مدي�ر ع�ام دائ�رة صحة بغ�داد الكرخ 
جاس�ب لطي�ف عيل الحجام�ي، قامت ش�عبة الرقاب�ة الصحية 
بالدائرة وبمتابعة مدير الش�عبة س�يف هش�ام عيل، وبالتنسيق 
م�ع جهاز االم�ن الوطني العراق�ي- مديرية االم�ن االقتصادي- 
مديرية أمن شمال بغداد وأمن الكاظمية والقوة املاسكة لالرض، 
بحمل�ة رقابية مش�رتكة يف منطقة الكاظمية، حي�ث تم العثور 
عىل معملني متجاوزي�ن لصنع الحلويات يعمالن من دون إجازة 

صحية ومخالفني للرشوط والضوابط الصحية«.  
وأض�اف أن�ه »تم العثور خ�الل الحملة عىل م�واد وحلويات غري 
صالحة لالس�تخدام البرشي تم إتالفها وفق محر إتالف أصويل 
بحض�ور أصح�اب العالقة، وت�م اتخاذ االجراء املناس�ب بحقهم 

وفق القانون وحسب الضوابط«. 

حكومة ميسان توزع 135 قطعة أرض 
سكنية للمتصدين لوباء »كورونا«

الرقابة الصحية تباغت معملني إلنتاج 
احللويات يف الكاظمية

    بغداد/ المستقبل العراقي

تواصل وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة، العمل بمرشوع مجاري سامراء الكبري 
يف محافظة صالح الدين، عن طريق املديرية العامة للمجاري احدى تشكيالت الوزارة.

وذك�ر املرك�ز االعالم�ي يف ال�وزارة، ان امل�رشوع ُيعد احد اهم مش�اريع البن�ى التحتية 
الس�رتاتيجية يف املحافظة، وسيسهم يف تحسني الواقع الخدمي والبيئي، فضالً عن انتاج 
مياه معالجة صالحة لالس�تخدام الزراعي. موضحاً ان املرشوع يتضمن انشاء شبكات 
مي�اه ثقيل�ة وامطار، ومحطات رفع وخط�وط ناقلة و وحدة املعالج�ة املركزية، حيث 

تستمر االعمال بتنفيذ الخطوط الناقلة لالمطار والرصف الصحي باقطار مختلفة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة االس�تثمار، أم�س الثالث�اء، 
ع�ن توجهه�ا نحو املش�اريع غ�ري النفطية 
يف املحافظ�ات، فيم�ا قررت من�ح إعفاءات 
وإنشاء مشاريع استثمارية يف نينوى.وقالت 
رئيس الهيئة، سها النجار يف ترصيح صحفي 
إن »خطة هيئة االس�تثمار هي التوجه نحو 

املش�اريع غ�ري النفطية«، مبين�ة أن »هناك 
تركيزا عىل املش�اريع الس�كنية باإلضافة اىل 
والسياحية«.وأضافت،  والصناعية  الزراعية 
أن »الهيئة ركزت عىل املشاريع االستثمارية 
يف املحافظ�ات أيض�ًا«، مبين�ة أن »إعفاءات 
س�وف تمنح اىل محافظة نينوى، فضالً عن 
طرح مش�اريع اس�تثمارية لتعويضهم عن 

الخراب الحاصل يف املحافظة«.

االعامر تتحدث عن »وتائر اعامل متصاعدة« 
يف مرشوع جماري سامراء الكبري

هيئة االستثامر تعلن توجهها
إىل املشاريع »غري النفطية«

أمانة بغداد: محلة رفع التجاوزات 
ستدخل اىل الشوارع الفرعية

جنايات ميسان تصدر 12 حكاًم ملدان 
اشرتك برسقة أسالك وحموالت كهربائية

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت أمان�ة بغ�داد، أمس الثالث�اء، عن اس�تمرار حمل�ة رفع التج�اوزات يف 
العاصمة« الفتتة إىل انها س�تدخل يف جميع األماكن حتى الفرعية منها.  وذكر 
اعالم امانة بغداد ان »حملة إزالة ورفع التجاوزات مستمرة وهنالك الكثري منها 
يف العاصمة«. واضاف، كما »سيتم العمل بتوجيه االنذارات لجميع املتجاوزين 
وإزال�ة التج�اوزات يف جميع األماكن حتى الفرعية منها«.  يش�ار اىل ان حملة 
كربى لرفع تجاوزات أنطلقت يف العراق عقب استشهاد مدير بلدية كربالء عبري 
الخفاج�ي، يف ال�١٠ من آب الح�ايل عىل يد أحد املتجاوزين خ�الل تنفيذ حملة 
الزال�ة التجاوزات يف املحافظة. وتحول�ت الجريمة، من قضية جنائية إىل حملة 

كربى إلزالة التجاوزات انترشت يف مختلف املحافظات العراقية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جنايات ميس�ان، 
أم�س الثالث�اء، اثن�ي ع�رش حكماً 
بالحبس الشديد ملدان اشرتك برسقة 
األسالك واملحوالت الكهربائية العائدة 
للرشك�ة العام�ة لتوزي�ع الكهرباء 
يف املحافظة.وذك�ر املرك�ز اإلعالمي 
ملجلس القض�اء األعىل يف بيان تلقت 

املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه أن 
»مجموع األحكام التي صدرت بحق 
املدان بلغ ستة وثالثني سنة وبواقع 
ثالث سنوات لكل جريمة من الدائرة 
املذكورة، »الفتاً إىل أن«األحكام بحق 
امل�دان س�تنفذ بالتعاقب«.وأض�اف 
أن »املحكم�ة وج�دت األدل�ة كافية 
لتجري�م امل�دان وفقاً ألح�كام املادة 

444 من قانون العقوبات«.

حمافظ البرصة: عىل احلكومة تطبيق النظام 
االحتادي وفقًا للدستور

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

ع�زا رئيس الحكومة املحلية ملحافظة البرصة أس�عد العيداني، أمس 
الثالث�اء، أس�باب مطالب�ة الس�كان بتش�كيل إقليم خ�اص بهم إىل 
ش�عورهم بالتهميش، داعي�ا الحكومة االتحادي�ة إىل تطبيق النظام 

االتحادي الذي نص عليه الدستور الدائم يف البالد.
وق�ال العيدان�ي، يف كلمة له خ�الل اس�تضافته يف ملتق�ى الرافدين 
الحواري، إن املواطنني يف محافظة البرصة طالبوا باإلقليم لشعورهم 

بالتهميش عىل الرغم من أن البرصة عاصمة العراق االقتصادية.
وأضاف أن الدستور حدد ان النظام العراقي اتحادي يدار بالالمركزية 

وعىل الدولة العراقية ان تكون قوية لفرض هذا األمر.
كما لفت العيداني إىل ان البرصة تعاني من أزمة ملوحة املياه، ولغاية 
الن ل�م نجد اي مرشوع اتحادي بهذا الخص�وص، موضحا أن العمل 

مقترص عىل املشاريع التي أُنجزت بجهود محلية يف هذا اإلطار.
ويع�رب مواطنون م�ن البرصة ع�ن االمتعاض من املس�توى املرتدي 
ملشاريع الوزارات، معتربين أن الحلول الحقيقية تبدأ بإعطاء البرصة 
الصالحي�ات واالموال الكافية للنهوض بإعم�ار املحافظة، مادفعهم 
للمطالب�ة بإقام�ة اقليم الب�رصة لتف�ادي الرج�وع اىل املركز يف كل 

صغرية وكبرية.
وص�ّوت مجلس محافظة البرصة يف الع�ام ٢٠١9، باألغلبية املطلقة 
ع�ىل تحويلها إقليماً، داعياً املحافظات الراغب�ة إىل االلتحاق باإلقليم 

املزمع. وانطلق�ت دعاوى إقليم البرصة يف وق�ت مبكر بعد االجتياح 
األمريك�ي للعراق يف ٢٠٠3، لكنه�ا لم تتكلل بالنجاح ألس�باب عدة، 
منها عدم موافقة الحكومة االتحادية يف بغداد عىل السري باإلجراءات 

القانونية إلعالن اإلقليم.
وينص الدس�تور العراق�ي الدائم عىل حق »كل محافظ�ة أو أكثر، يف 
تكوين إقليم بناء عىل طلب باالس�تفتاء عليه«. وتتم العملية بإحدى 
طريقت�ني: »طل�ب م�ن ثل�ث األعض�اء يف كل مجل�س م�ن مجالس 
املحافظ�ات التي تروم تكوين اإلقلي�م، أو طلب من ُعرش الناخبني يف 

كل محافظة من املحافظات التي تروم تكوين اإلقليم«.

البنك املركزي يتحدث عن »مارشال العراق« 
ويعلن نجاح مبادرة اإلسكان

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البنك املرك�زي، أمس الثالث�اء، عن نجاح 
مبادرة اإلسكان التي استوعبت مشكلة السكن، 
فيما أشار إىل أن مرشوع )مارشال العراق( وّفر 

فرص عمل للنساء وأعاد تشغيل املعامل.    
وق�ال نائب املحافظ احس�ان ش�مران اليارسي 
يف ترصي�ح صحف�ي إن »البنك أطل�ق مبادرتني 
تخ�ص اإلس�كان األوىل ب��5 تريليون�ات دين�ار 
واألخ�رى برتلي�ون دينار ليك�ون مجموعهما 6 
ترليون�ات دين�ار«، مبيناً أن »املب�ادرة األوىل من 
خالل امل�رصف العقاري لرشاء وحدات س�كنية 
يف املجمع�ات أو خارجه�ا، إضاف�ة إىل املب�ادرة 
الثانية يف صندوق اإلسكان لتمويل بناء الوحدات 
الس�كنية من قبل الجمهور التي ش�هدت اقباال 

واسعا عليها«.  
وأض�اف، أن »مبادرة اإلس�كان تعترب من انجح 
املب�ادرات، ألنها اس�توعبت مش�كلة الس�كن«، 
مش�رياً إىل أن »مبادرة االسكان التي تمتد اىل ٢٠ 
سنة من دون فوائد، باستثناء عمولة بسيطة«.  
للمص�ارف  ترلي�ون  واح�د  »اطلقن�ا  وتاب�ع، 

األهلي�ة لتلبي�ة مختلف طلب�ات الجمه�ور بما 
فيه�ا االس�كان، اضافة اىل مب�ادرات للقطاعني 
الزراعي والصناعي«، موضحاً أن »هذه املبادرة 
ع�ززت من�ذ ع�ام ٢٠١5 ولغاي�ة اآلن الس�يولة 
واعطت فرصا للجمهور للتعويض عن الوظائف 
الحكومي�ة م�ن خ�الل التمويل واالس�تثمارات 

والتشغيل«.  

وأك�د الي�ارسي ان »م�رشوع مارش�ال العراق 
اعط�ى امال بتش�غيل وتمك�ني النس�اء واعادة 
تش�غيل املعام�ل«، الفت�ا اىل ان »امل�رشوع كبري 
ومازال مستمرا«.  وعن احتياطي البنك املركزي، 
ذك�ر نائب محافظ البنك املركزي، أن »احتياطي 
البنك املركزي من العملة الصعبة وصل حتى اآلن 

اىل 6٠ مليار دوالر«.
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جتهيزبيوت بالستيكية
حمافظة االنبار 

)  2021  ( لسنة   )MH-FFA-ANB –Ph4( مناقصة رقم
تعلن جمعية أيادي الرحمة اإلنس�انية وهي منظمة غري حكومية وغري ربحية  عن إجراء مناقصه تجهيز مس�تلزمات بيوت بالستكية   
يف مناط�ق )هيت/الفرات و الرمادي/جزي�رة الرمادي( يف محافظة االنبار, ضمن برنامج تعزيز الصمود بالرشاكة مع برنامج االغذية 

العاملي  يف العراق.
الية التجهيز :

آلية التجهيز تكون عن طريق  مرحلتني موزعة عىل منطقتني, تش�مل تجهيز املس�تفيدين املش�ركني يف نش�اط النقد مقابل التدريب 
بعنارص البيوت البالس�تيكية. حيث ان هذة البيوت البالس�تيكية س�تمكن املس�تفيدين من من البدء بمرشوع يكون مصدر دخل لهم 
وألرسهم.  .  مع مالحظة ان الكميات املطلوبة املبينة يف الجدول ادناه هي  تقريبية و قابلة للزيادة او النقصان حسب عدد املستفيدين 

. و يتم تسليم املواد املجهزة اىل مواقع املستفيدين ) و يتكفل من ترسوا عليه املناقصة  تكاليف والية النقل اىل املواقع املشار اليها.(
آلية التس�ديد تكون بعد ثالثة اس�ابيع من تأريخ تس�ليم فواتري املواد املجهزة، حيث يقوم املجهز بتقديم وصل باملواد التي تم تجهيزها 
بعد نهاية التوزيع اىل  جمعية ايادي الرحمة االنس�انية ليتم التحاس�ب عليها وتس�ديد قيمتها عن طريق حوالة مرصفية اىل حس�اب 

املجهز .
مدة العقد شهر واحد , من تاريخ توقيع العقد.

العنارص املطلوب تجهيزها:

مالحظة:
برجى ملئ الجدول اعاله للتقديم عىل املناقصة.

االعداد قابلة للتغيري حسب حاجة الربنامج وعدد املستفيدين .
مواقع توزيع البيوت البالستيكية:

مالحظة:
الجدول اعاله يحتوي عىل اعداد البيوت البالستيكية التي يجب ان تسلم يف كل موقع ,

يمكن تغيري االعداد لكل منطقة وذلك يكون بطلب من جمعية ايادي الرحمة االنسانية, باالعتماد عىل اعداد املستفيدين.
الجدول الزمني الجراءات املناقصة والتنفيذ :

- تبدأ فرة التقديم من تاريخ )  30 أب 2021 ( لغاية الساعة الثالثة ظهرأ من يوم 7  ايلول 2021 .
- تبدأ فرة فتح العطاءات والتقييم يف تاريخ 8 ايلول 2021.

- يتم توقيع العقد يف يوم 9 ايلول 2021 يف املقر الرئييس للجمعية يف بغداد او يف مكتب االنبار .
- ع�ىل الجهات التي ترس�وا عليه�ا املناقصة, املبارشة بتزويد املواد بعد توقيع العقد وحس�ب طلب امر ال�رشاء وبفرة ال تتجاوز ال 3 

ايام.
الية التقديم عىل املناقصة :

عىل الرشكات الراغبة يف أملشاركة بهذة املناقصة تقديم العطاءات اما يف مقر الجمعية الكائن يف الكرادة - تقاطع املسبح - الفرع املقابل 
للمرصف التجاري العراقي – هاتف )07817359194(  او يف مكتب الجمعية الكائن يف الرمادي  فلكة الفرسان- شارع فاكره _هاتف 
)07906244154( ويقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم وعليه اس�م الرشكة ,اس�م مقدم العطاء ورقم املناقصة و ظرف يحتوي عىل 

الوثائق التاليه :
العرض الفني:-

الوثائق الرسمية للمجهز.
خطة التنفيذ والقدرة عىل تجهيز االجهزة واملعدات مبينا مصدر ومنشاء املواد  وخطة نقل املواد.

العرض التجاري:-
قائمة باملواد املجهزة تبني مناشئها, العالمة التجارية للسلعة.

صور من املواد املطلوبة ومواصفاتها.
الوثائق املطلوبة من الرشكات:

شهادة التسجيل مع البيان التأسييس ومحرض اجتماع الرشكة.
براءة ذمه من الرضيبة لعام 2020.

امليزانية العمومية للرشكة لعام 2020 مصدقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
هوية غرفة تجارة.

مستمسكات املدير املفوض او املخول عنه مع كتاب التخويل.
تفاصيل الحساب املرصيف للرشكة.

عنوان الرشكة.
هاتف وايميل الرشكة

مالحظات مهمة:-
تكون األولوية يف اختيار العرض للمجهزين املحليني يف محافظة االنبار.

ال يتم قبول العطاء يف حال نقص يف الوثائق املطلوبة.
ال يتم أستالم العطاء بعد انتهاء مدة اإلعالن.

اليحق التقديم باكثر من عطاء يف املناقصة نفسها. 
procurement@mercyhands.org  : لغرض الحصول عىل معلومات اكثر يرجى التواصل عىل الربيد االلكروني

info@mercyhands.org
التزامات من ترسوا علية املناقصة:

تتحمل الجهة املنفذة تكاليف نقل املواد
يتكفل من ترسوا عليه املناقصة استحصال املوافقات االمنية لغرض نقل املواد

تلتزم الجهة املجهزة باالسعار واملواد التي يتم تحديدها اىل جمعية ايادي الرحمة وبرنامج االغذية العاملي.  . 
تقوم جمعية ايادي الرحمة بدفع املستحقات للرشكة املنفذة بعد استالم كل املواد وال توجد دفعات اولية. 

طريقة دفع املس�تحقات تك�ون عن طريق حوالة مرصفية. وتكون عملية الدفع بعد تقديم الوص�والت االصلية ومطابقتها مع تقرير 
املرصوفات من قبل الجهة املمولة للربنامج.

س�تقوم جمعية ايادي الرحمة بتقييم اداء الجهة املنفذة وفقا للمعايري التالية: اس�عار السلع, توفري السلع املطلوبة, الجودة, الخدمة, 
االمتثال لرشوط التنفيذ. 

للمعلومات واالستفسار الرجاء مراسلتنا عىل الربيد االلكروني )procurement@mercyhands.org info@mercyhands.org  (, سيتم 
االجابة عىل جميع استفساراتكم خالل مدة اقصاها 24 ساعة عدا ايام الجمعة والسبت.

الكمية لكل المواصفاتالمادة ت
مستفيد

عدد 
المستفيدين

الكمية 
الكلية

المنشأ 
والماركة

سعر المفرد. 
د.ع

المجموع 
د.ع

1
عمود الفوالذ الطري 
ذو السمك )12مل( 
)عمود بناء املس(

10 6 متر
2000 200أعمدة

عمود

200 غطاء نايلون 2
ميكرون

 40
8000 كغم200كغم 

اسالك الربط3
اسالك 

تستخدم في  
البناء

200 كغم1200 كغم

المجموع

عدد البيوت البالستيكية الموقع القضاء
40 البو ذياب

30رمادي الطرابشه 
30 الجرايشي
30 زويه شرقيه

30هيت زويه غربيه
40 تل اسود

كتاب الدعوة / االعالن )دعوة عامة( 
اىل : السادة 

Radiographic system film + CR single film+م : تجهيز اجهزة  
57/2021/38R رقم املناقصة Dental chair Unit

رقم كتاب الدعوة )54( 
1� ي�ر )وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية 
واملس�تلزمات الطبية )كيماديا( بدعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني 

وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز 
Radiographic system film + CR single film+ تجهيز اجهزة(

Dental chair Unit + الكمية جهاز واحد لكل نوع(
مع مالحظة ما ياتي :

 1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات 
اضافية االتصال )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتس�ويق 
االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة ) كيماديا( / قس�م االع�الم الدوائي 
والعالق�ات العام�ة  � الطاب�ق الخامس مق�ر وزارة الصح�ة الربيد 
www. واملوق�ع االلكرون�ي لكيماديا dg@kimadia.iq االلكرون�ي

kimadia.iq ) م�ن 8:30 لغاي�ة 2:30 اي�ام الدوام الرس�مي( وكما 
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

2 � متطلبات التاهيل املطلوبة : ) املتطلبات القانونية والفنية واملالية 
وكما مذكور يف وثائق املناقصة( 

3 � بام�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم  
طل�ب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيان�ات العطاء وبعد دفع 
قيم�ة البيع للوثائ�ق البالغة )يتم بيع املناقص�ات يف الرشكة العامة 
لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية )kimadia(/ القسم املايل / 
الطابق الس�ادس وبمبلغ مليون دين�ار للمناقصة التي تبلغ قيمتها 
ملي�ون دوالرا او اق�ل ومبل�غ مليونان دين�ار للمناقص�ة التي تبلغ 

قيمتها اكثر من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم اهمال العروض 
� اج�ور الوثائ�ق القياس�ية لالجه�زة الطبي�ة والخدمي�ة )$500( 

خمسمائة دوالر 
� يع�اد ثم�ن رشاء وثائ�ق املناقص�ات اىل املناقص�ني يف الحالت�ني 

التاليتني
أ � حالة الغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او 

العطاء االحتكاري
ب � عن�د الغ�اء املناقصات للس�نة الس�ابقة واالع�الن عنها مجددا 

وبتسلسل جيد
� الع�روض الت�ي تصل من خالل الربيد الريع ف�ان املجهز مطالب 
بتقدي�م املبلغ املذك�ور اعاله ويمكن قبل�و املبلغ بع�د تاريخ الغلق 
ب�رشط ان تكون قبل البدء بدراس�ة العروض وبخالفه س�يتم الغاء 

العرض
� يحق ملقدم العطاء الذي سبق له  االشراك يف املناقصة املعاد اعالنها 
ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع وثائق العطاء للمناقصة املعاد 
اعالنه�ا ويف حالة تعديل اس�عار رشاء هذه الوثائ�ق فيتحمل مقدم 
العطاء الفرق بني السعرين يف حالة زيادة السعر ويرفق مع عطاءه 

الوصلني االول والثاني 
1 �   يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي : ) وزارة الصحة  / البيئة  
/ الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( /  
الطابق الس�ادس  / لجنة اس�تالم وفتح العطاءات / باب املعظم / 

بغداد / العراق  (
هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدال�ة ذات اربعة خطوط يف املوعد املحدد )2021/9/30( العطاءات 
املتأخ�رة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحض�ور مقدمي 
العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور يف العنوان االتي ) وزارة 
الصح�ة  / البيئة  / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات 
الطبية )كيماديا(/ الطابق السادس / لجنة استالم وفتح العطاءات 
/ ب�اب املعظم / بغداد / العراق / هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف 

النقال: 07705419074
هاتف البدالة :  4158401,5,7,8

بدال�ة ذات اربع�ة خط�وط ( يف الزم�ان والتاري�خ )يف بداي�ة الدوام 
الرسمي 2021/10/3(

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الزبيدية 
العدد: 535/ب/2020
التاريخ :2021/8/30

اىل / املدعي عليه / سلطان حمزه كعيم
اعالن

يف  535/ب/2020  املرق�م  الغياب�ي  بالحك�م  تبلي�غ  م/ 
2020/11/1 الصادر من محكمة بداءة الزبيدية 

بالنظر ملجهولية محل اقامتك و لعدم وجود عنوان دائم او  
مؤق�ت لك بالنظر إلقامة  الدعوى املرقمة 535/ب/2020 
م�ن قب�ل املدعي حس�ن ثجيل كري�م بأن ل�ه بذمتك مبلغ 
قدره مليوني دينار و قد صدر قرار غيابي بالزامك بتاديتك 
للمدع�ي حس�ن ثجيل كري�م مبلغ ق�دره مليون�ي دينار  
وتحميلك الرس�وم و املصاريف  و ملجهولية محل اقامتكم 
اقت�ي تبليغك�م بالحكم الغيابي املرق�م 535/ب/2020 
الص�ادر بتاري�خ 2020/11/1 و لك�م ح�ق االعراض و 
االس�تاناف و التمييز خالل املدة القانونية استنادا ألحكام 
امل�واد 177و185و203  م�ن قانون املرافع�ات املدنية 83 
لس�نة 1969 و تعديالت�ه و بخالفة يعترب القرار متكس�ب 

الدرجة القطعية عند انتهاء املدة القانونية 
القايض

عالء حيدر ناجي
������������������������������������������������

إىل ال�رشكاء دني�ا عزي�ز احمد حس�ون كمونه و حس�ني 
وسجاد وأمري اوالد عيل محمد رشيف

توجب عليكم الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النجف وذل�ك لتثبيت اقراركم باملوافقه عىل قيام رشيككم 
طاه�ر عزي�ز احمد حس�ون كمون�ه بالبناء ع�ىل حصته 
املش�اعه يف القطع�ه املرقم�ه 3188/1066  حي الس�عد 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج 
الع�راق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك باالعراض مستقبال

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مكتب املدير 
العدد : 670 

التاريخ : 16 / 3 / 2021 
املوضوع / تغيري لقب 

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) عالء وطنان صياد (  الدع�وى لتبديل ) لقبه 
واخوت�ه ( من) الدليم�ي ( اىل ) الس�لطاني ( فمن لديه حق 
االعراض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة 

رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�������������������������������������������������
جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2021/2144

التاريخ : 2021/8/31
اىل / املنفذ عليه / ضيف يونس ناجي

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من جه�ة ذات اختص�اص انك 
مجه�ول مح�ل االقام�ه وليس ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت 
اومخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس�تناداً للمادة )27( 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ الكوت خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون :
منفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
اوصاف املحرر:

)دين(

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الدجيل 
رقم االضبارة : 271 / ت / 2020 

التاريخ : 31 / 8 / 2021 
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الدجي�ل العق�ار تسلس�ل 84 / م 24 
دور قصب�ة س�ميكة / يف قضاء الدجيل العائ�د للمدين وليد 
حميد مجي�د املحجوز لق�اء طلب الدائن جاب�ر عبود علوان 
عىل قدر س�هام املدي�ن البال�غ 000 / 590 / 4 دينار اربعة 
ماليني وخمسمائة وتسعون الف دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة من 
املائ�ة من القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
منفذ العدل 

عيل حسني عيل 
املواصفات :

1-موقعه ورقمه : 84 / م 24 دور قصبة س�ميكة / قضاء 
الدجيل .

2-جنسه ونوعه : قطعة ارض مشيد عليها دار سكن .
3-حدوده واوصافه : كما مؤرش يف الخارطة .

4-مساحته : 50 / 327 م .
5-الشاغل : ال يوجد .

6-القيم�ة املق�درة : 000 / 000 / 5 خمس�ة مالي�ني دينار 
حصة املدين يف العقار اعاله .

�������������������������������������������������
فقدان

فق�د مني س�ند العقار املرقم 60163  / 3 حي النداء بأس�م 
العراقية نهله فاضل حمزه فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .
�������������������������������������������������

فقدان
فق�دان الهوي�ه الصادرة من دائ�رة رشكه توزي�ع املنتجات 
النفطيه بأس�م )عصام جاسم محمد موىس(فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:789/ش /2019

التاريخ: 2021/8/31
إىل املدعى عليه/ عبد املجيد قتيبة عادل

م/ نرش مجهول محل أقامة
بتاريخ 2019/12/30 أصدرت محكمة األحوال الشخصية 
يف س�امراء ويف الدع�وى املرقم�ة ۷۸۹/ش/۲۰۱۹ ق�رارا 
غيابيا بحقك قابال لالعراض والتمييز واملتضمن رد دعوى 
زوجت�ى املدعي�ة )أزهار ف�وزي مه�دي( الدعائها هروبك 
اىل جان�ب العدو وبالنظ�ر لثبوت مجهولية مح�ل أقامتك 
حس�ب ورقة التبليغ بالحكم الغيابي واملرشوح عليها من 
قب�ل القائم بالتبلي�غ املتضمن ارتحال�ك إىل جهة مجهولة 
ومرفقه أش�عار مختار حي الش�هداء ۲ واملصدق من قبل 
قائمقامي�ة قضاء س�امراء عليه قررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بقرار الحكم أعاله ويف حال 
ع�دم االع�راض أو التمييز خالل ش�هر م�ن تاريخ النرش 

فسوف أتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك
مع التقدير....

القايض
كاظم متعب داود

������������������������������������������������
فقدان 

فقد س�ند العقار املرقم 50704/3 حي النداء باس�م جرو 
سلومي نوييس من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار

������������������������������������������������
إىل الرشكاء محمود حس�ني اليذ و عالء حسني عيل اقتىض 
حضورك�م إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرق�م 3657/3 ح�ي العروبه خالل ع�رشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

احمد نعمه جابر

فقدان 
فقد وصل قبض  مديريه بلديه الحي 

االسم حامد نجم صالح 
املبلغ 105.000

بتاريخ 2021.1.27
رق�م الوص�ل 759318 م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه إىل جهة 

اإلصدار
������������������������������������������������

اعالن 
مناقشة رسالة الطالب ) صفاء غازي كاظم( 

اس�تنادا اىل كت�اب وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي 
املرق�م ج م /3687  العلم�ي  جه�از االرشاف والتقوي�م 
يف 2005/12/22 وبن�اءا ع�ىل م�ا ج�اء يف اجتم�اع لجنة 
الدراسات العليا التخصصية / فرع الفقه واصوله بتاريخ 
2021/7/14 وما اقره مجلس كليتنا يف جلس�ته التاسعة 
ع�رش املفتوح�ة املنعق�دة بتاري�خ 2021/7/29 للع�ام 
الدرايس 2020 � 2021 وبعد ان اجاز املقوم العلمي رسالة 
طالب املاجس�تري صف�اء غازي كاظم املوس�ومة باحكام 
الظواه�ر االجتماعية يف الفقه االس�المي ومصادقة امانة 
مجلس عمادة كلية الدراسات العليا بكتابها د ع س 2275 
يف 2021/8/23 لذا وحس�ب ما ورد اعاله س�يتم مناقشة 
رس�الة الطال�ب صفاء غازي كظ�م املوس�ومة ب احكام 
الظواهر االجتامعية يف الفقة االس�المي عن طريق اللجنة 

املركزية من :
1 � أ ) عبد الزهرة لفته عبيد( رئيسا

2 � أ م د ) حميد جاسم الغرابي( عضوا
3 � أ م د ) سهام عيل حسني ( عضوا

4 � أ د هادي حسني الكرعاوي عضوا ومرشفا
ويكون موعد املناقش�ة يوم الثالثاء املصادف 2021/9/7 
ع�ىل قاعة كلي�ة الفقه جامعة الكوفة الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا لذا تقرر نرش اع�الن موعد املناقش�ة يف جريدتني  

محليتني رسميتني

)

)التوقيع ( 
)الصيدالين عيل حسن البلداوي( 

)املدير العام / رئيس جملس االدارة(
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العراق.. دولة االستحقاق التارخيي
           قاسم موزان

تنطلق هذه املقالة من بديهية فحواها يشري 
اىل أن العراق دولة قائمة بذاتها وحضارتها 
غائ�رة يف الق�دم، فه�ي مه�د الحض�ارات 
االنس�انية وش�كلت ق�وة تأث�ري الفتة بني 
الحض�ارات القديمة االخ�رى، وانجزت عرب 
مراحل تاريخه�ا االنجازات العظيمة، اال أن 
الغب�ن الجغ�رايف جعل هذا البل�د املعطاء أن 
يقع غ�ري مرة يف دائرة الرصاع�ات املهلكة، 
حي�ث تعاقبت ع�ى احتالل�ه امرباطوريات 
ودول طامع�ة يف خريات�ه اوال ثم اس�تعباد 
ش�عبه ثاني�ا. ولع�ل النم�وذج العثماني يف 
حك�م العراق كان األس�وأ ع�رب تاريخه من 
الخراب والدمار لقرون طويلة، فبعد انهيار 
الدولة العثماني�ة جاءت القوات الربيطانية 
اىل احتالل العراق وحسب اتفاقية سايكس 
بيكو 1916 لتقاس�م اله�الل الخصيب بني 
بريطانيا وفرنس�ا. واصبح البلد من نصيب 
بريطانيا العظمى ليخرج العراق من خراب 
ال�والة اىل فض�اء الحري�ة املزع�وم. وكان 

العراقي�ون يأمل�ون باالس�تقالل، اال انه لم 
يتحقق يشء يف هذا الصدد، قوبل االستعمار 
بمواجه�ات  الغ�رب  الق�ادم م�ن  الجدي�د 
العش�ائر العراقي�ة يف ث�ورة العرشين، التي 
مهدت بعد نجاحه�ا اىل صياغة نموذج اخر 
يف السياسة، مفاده بأن من الصعوبة حكم 
العراق بش�كل مبارش او فرض اش�راطات 

عى شعبه.
تأسست الدولة العراقية يف مؤتمر القاهرة، 
ال�ذي عقدته اململكة املتح�دة يف اذار مارس 
1921ع�ى خلفي�ة نج�اح ث�ورة العرشين 
وتكب�د الق�وات الغازية الخس�ائر الكبرية، 
وأقر بموجبه انش�اء دولة ذات حكم ملكي 
وت�م تأس�يس مجل�س تأس�ييس برئاس�ة 
عبد الرحم�ن النقيب، ثم رئي�س للحكومة 
االنتقالي�ة م�ن مهامه�ا تنصي�ب ملك عى 
الع�راق، ويف 23 آب 1921 اصب�ح  ع�رش 
االم�ري فيصل بن حس�ني ملكا ع�ى العراق 
بعد اجراء استفتاء ش�عبي، وهذه صفحة 
جدي�دة يف تاريخ العراقي�ني الذى مىض عى 

مروره مئة عام. 

كان�ت ب�وادر ايجابية افرزه�ا العهد امللكي 
الجديد بتش�كيل الوزارات الت�ي لم يعرفها 
العراقيون س�ابقا، لتس�يري ش�ؤون الدولة 
وكذلك تاسيس مجليس نواب اعيان بانتخاب 
ديمقراطي اويل، كما اقر بتش�كيل االحزاب 
السياسية عى االنماط الغربية ملراقبة االداء 
الحكومي، ووفق هذه النجاحات الالفتة تمَّ 
يف العام 1924 التصديق عى معاهدة 1922، 
التي اقرت باستقالل العراق ودخوله عصبة 

االمم املتحدة وحسمت قضية املوصل.
اال ان تل�ك الف�رة املمتدة ب�ني 1921 لغاية 
العام 1958»س�قوط امللكي�ة« لم تخل من 
الرصاع�ات السياس�ية والخالف�ات البينية 
واالنقالبات الدموية واالنتفاضات الشعبية 
املعارضة لالتفاقيات املجحفة مع بريطانيا، 
لرسيخ وجودها وتقييد العراق بمعاهدات 
تحرم�ه م�ن اس�تثمار ثروات�ه، وادى تعدد 
رؤساء الوزراء اىل اضعاف الدولة، ثم تنامى 
الش�جب لدى الشعب لتجهض هذه اململكة 
بث�ورة 14 تم�وز 1958 وج�رى بعده�ا ما 

جرى من مآٍس وكوارث.

التمزق األرسي والسياسة
ديفيد بروكس 

هن�اك 27% عى األق�ل من األمريكي�ني منفصلون 
ع�ن عضو من أرسهم، وتش�ري أبح�اث إىل أن نحو 
40% م�ن األمريكيني عانوا من االنفصال يف مرحلة 
ما. وأكثر صور االنفصال ش�يوعاً هو بني األطفال 
البالغ�ني وبني أحد اآلب�اء أو كليهما، وهو انفصال 
يبدأ عادة من ناحية األبناء. وتوصلت دراسة ُنرشت 
عام 2010 إىل أن احتماالت قيام عالقة مشاكس�ة 
بني اآلباء واألبناء البالغني يف الواليات املتحدة تعادل 
ضعف�ّي احتماالت حدوث ه�ذا بإرسائي�ل وأملانيا 
وانجل�را وإس�بانيا. وكت�ب »كارل بيليمر«، عالم 
االجتم�اع يف جامع�ة كورنيل- وه�و مؤلف كتاب 
»الص�دوع: األرس املمزق�ة وكيفي�ة إصالحه�ا«- 
يقول: إن األطفال يف هذه الحاالت يش�ريون غالباً 
إىل قس�وة تعامل اآلباء وتفضيلهم ألحد األبناء عى 
اآلخر أو الطالق أو ضعف التواصل أو العداء املتزايد 
ال�ذي غالبا ما ينفج�ر يف نقطة ال�ذروة. واآلباء يف 
هذه الحالة يش�عرون غالبا بالحرية التامة بسبب 
اتهام�ات األبناء له�م. فهم يتذك�رون غالبا منزل 
طفول�ة مختلفا، تماماً ويتهم�ون أطفالهم برسد 
ملفق ملا حدث. وينبع جانب من سوء التفاهم من 
حقيقة أن كلنا يبن�ي الحقائق بطريقته الخاصة، 

لك�ن جانب�ا آخ�ر م�ن املش�كلة، كما أش�ار »نيك 
هاس�الم« من جامعة ملبورن، ه�و أن هناك فيما 
يب�دو تح�والً جيلياً يف النظ�ر إىل ما يعترب إس�اءة. 
فاملمارس�ات التي كانت تبدو عملي�ة تربية أبوية 
عادية ألح�د األجيال أصبح ُينظ�ر إليها باعتبارها 
إس�اءة وتس�لط وصدمة لجيل آخ�ر. وهناك كثري 
من اإلساءة العاطفية الحقيقية، لكن االختصايص 
النفيس »جوشوا كوملان« كتب يف مقال يف صحيفة 
»ذي اتالنتي�ك« يق�ول »أظه�رت أبحاث�ي يف اآلونة 
األخرية وعم�ي اإلكلينكي عى مدار العقود األربعة 
املاضي�ة أن املرء قد يكون والدا فاضال لكن أطفاله 
قد ال يريدون أن يكون لهم به عالقة حني يكربون«. 
لكن كل األط�راف املعنية لديها الكثري من الغضب. 
فاألطفال يش�عرون أنهم مضطرون للعيش بركة 
طفول�ة تعرضوا فيها لإلس�اءة. واآلباء يش�عرون 
بأنه�م مرفوضون من الش�خص الذي أحبوه أكثر 
من أي واحد يف العالم، ويش�عرون بقلة الحيلة إزاء 
هذه املشكلة. هناك غضب وحزن واكتئاب لدى كل 
األطراف، وهناك عطالت وحفالت عيد ميالد مؤملة، 
والجيل التايل يك�رب دون أن يعرف من هم أجداده. 
ولم يفكر أحد حت�ى يف قياس انفصال األرس حتى 
وقت قريب نس�بيا. وج�ادل كومل�ان- وهو مؤلف 
كت�اب »قواع�د االنفصال«- ب�أن الثقاف�ة األكثر 

فردي�ة تعني تغري وظيف�ة األرسة. فقد كان ينظر 
إىل األرسة ذات ي�وم باعتباره�ا رابطة من الواجب 
وااللتزام املتبادل فيها، واآلن ينظر إليها باعتبارها 
الش�خيص.  الطم�وح  لتحقي�ق  انط�الق  منص�ة 
وهن�اك املزيد من التس�امح تج�اه االنفصال عن 
األش�خاص املرضي�ن فيم�ا يب�دو بحي�اة امل�رء. 
ورصحت »بيكا بالند« التي أسس�ت جماعة الدعم 
 »Stand Alone والدفاع الربيطانية »س�تاند آل�ون
لهيئة اإلذاعة الربيطانية »اآلن، استطيع أن أعطي 
أولوية الحتياجاتي بدال من محاولة إصالح األمور 
الخارج�ة عن نطاق س�يطرتي. نعم، أن�ا غاضبة 
ألنن�ي حصلت عى األم الت�ي ال أريد«. وهناك أيضا 
مش�كلة اهتم�ام اآلب�اء الكبري باألبن�اء. فاآلباء يف 
وس�ط الطبق�ات األعى تعليم�ا يس�تثمرون وقتا 
وجهدا أكرب يف أطفالهم. وأش�ار مس�ح ل� »معهد 
الدراس�ات املتقدمة يف الثقاف�ة« إىل أن ثالثة أرباع 
اآلباء ممن لديهم أطفال يف عمر املدرسة قالوا إنهم 
يري�دون أن يصبحوا أفض�ل األصدقاء ألطفالهم يف 
نهاي�ة املط�اف. وبعض األطفال ي�رون فيما يبدو 
أنهم بحاجة إىل االنفصال عن اآلباء لكي يكون لهم 
حياتهم الخاصة. ويف بعض الحاالت األخرى، يلقي 
األطفال بالالئمة عى اآلباء يف أنهم لم ينجحوا كما 

كانوا يأملون. 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل / الراهن جواد كاظم عبد محسن 
نوع التبليغ / نهائي

التسلسل او رقم القطعة : 44486 / 3 ميالد 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف

الجنس: دارين 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مق�دار الدي�ن / 62105500 ديناراً  اثنان وس�تون 
مليون ومائة وخمسة الف وخمسمائة ديناراً 

اسم الدائن املرتهن /مرصف الصناعي
تاريخ االستحقاق /  24 / 11 / 2016 

وصف س�جل التأمين�ات العيني�ة / 12 اب / 2016 
مجلد 6 مداينة

محل االقامة املبني بالعقد / 
بنتيجة املزايدة الجارية بتاريخ 11 / 8 / 2021 احيل 
العق�ار املوصوف اعاله قطعياً ببدل ) 62105500 ( 
ديناراً بعه�دة ) املرصف الصناع�ي ( وبالنظر لعدم 
اقامت�ك يف املح�ل املبني بالعق�د وانه لي�س لك محل 
اقام�ة معل�وم فتعترب بذل�ك مجهول مح�ل االقامة 
فعليه قررن�ا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 
) 30 ( يوم�اً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا 

االعالن واال فسيجري تسجيله بأسم املزايد االخري .
مديرية التسجيل العقاري يف النجف االوىل

�������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 13225 / 3  صدام

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 
الجنس: ثالثة دور

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 280 م2    
املش�تمالت :حصته مش�تملني / مطبخ و صحيات 
و يف االع�ى صال�ة و غرفة لكل مش�تمل و س�قوفه 

شيلمان
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الش�اغل : حي�در يحيى عب�د زيد و ك�رار يحيى عبد 
زيد 

مقدار البيع : حصته من العقار 140 سهم من اصل 
280 سهم

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف االوىل يف 
املزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن 
)حي�در يحيى عبد زيد و ك�رار يحيى عبد زيد ( لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرتهن ) م�رصف الصناع�ي( البالغ 
) 1600000( ملي�ون وس�تمائة ال�ف دين�اراً فعى 
الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 
)ثالثون( يوم�ًا اعتباراً من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة ) 90000000( تسعون مليون ديناراً  
وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم 

األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
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مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة املناذرة

العدد / 173/ب/2021
التاريخ 2021/8/2

اعالن
اىل املدعى عليها /  سيناء هشام رشيف

تبليغ حكم غيابي 
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2021/6/13 قرارها 
املرق�م 173/ب/2021 واملتضم�ن الزام�ك بتاديتك 
للمدع�ي ع�ي كاظ�م مطر  مبل�غ مقداره خمس�ة  
وثالث�ون ملي�ون دين�ار والثابت اس�تالمه بموجب 
مقاول�ة البي�ع املؤرخ�ة يف 2020/9/15 وتحميلك 
الرس�وم واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة  وبالنظ�ر 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واشعار مختار املنطقة لذا اقتىض تبليغك بصحيفتني 
رس�ميتني محليت�ني ولك حق االع�راض عى الحكم 
الغياب�ي خالل عرشة ايام من الي�وم التايل لنرش هذا 
االع�الن  وبخالف�ه تنتهي الفرة املح�ددة لالعراض 

عى الحكم الغيابي
القايض

عي حميد الحيدري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4231/ب2021/4

التاريخ 2021/8/31
اعالن

اىل / املدعى عليه )حيدر حسن ناجي( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 

CHFيطلب فيها الحكم
 بالزام�ك بتاديتك ل�ه واملدعى عليه االخ�ر بالتكافل 
والتضام�ن فيم�ا بينك�م مبلغا ق�دره 2100 $  عن 
القرض  املؤرخ 2019/8/19  ونظرا لثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  واش�عار 
مختار تب�وك هادي طاهر حبيب االس�دي  لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/9/16 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
�������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2019/449

التاريخ 2021/8/30
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الس�ماوة س�هام املدين فاضل 
عباس صال�ح  العقار تسلس�ل 61 م11 الجربوعية 
ال حافظ  الواقع يف الس�ماوة    العائد للمدين فاضل 
عب�اس صال�ح  املحجوز لق�اء طلب الدائ�ن )احمد 
شاهني حسني ( البالغ )  عرشة ماليني وثمانون الف 
دينار  (  فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوما تب�دأ من اليوم التايل والداللية 

عى املشري 
املنفذ العدل 

عدي حاتم صعيب الزريجاوي
مديرية تنفيذ السماوة

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : سماوة / الجربوعية االوىل 61 م 

11 الجربوعية وال حافظ ا 
2 � جنسه ونوعه : زراعية تسقى بالواسطة مملوكة 

للدولة حق الترصف للمدين 
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تمالته :  زراعية تس�قى بالواس�طة الجزء 
العائد للمدين من ضمن س�هامه دار سكنية تتكون 
من ثالث غرف نوم وهول وحمام وس�احة مكشوفة 

والدار مساحتها 300 مر 
5 � مساحته : اولك /1/ 96 دونم عموم العقار

6 � درجة العمران : دار املدين دون الوسط
7 � الش�اغل : املستاجر عي حامد حسني واملدين لم 

يسكن الدار املشيد عى جزء العقار
8 � القيم�ة املق�درة :حص�ة املدين ع�رشون مليون 

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

دار القضاء يف 
محكمة بداءة الوركاء 
العدد : 484/ب/2021

التاريخ 2021/8/30
اعالن

الق�رار الص�ادر م�ن محكم�ة ب�داءة  بن�اءا ع�ى 
  2021/6/29 يف  484/ب/2021  بالع�دد  ال�وركاء 
واملكتس�ب الدرجة القطعية واملتضمن ازالة ش�يوع 
املركب�ة املرقم�ة 7726أ مثن�ى حم�ل ن�وع كري�ت 
وي�ل مودي�ل 2012 الل�ون احم�ر رق�م الش�ايص 

LGWCA2170CC612615
تقرر اعالن  بيعها يف املزايدة العلنية ملدة ثالثون يوما  
اعتبارا من اليوم الثاني للنرش فعى الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة محكمة ب�داءة ال�وركاء يف تمام الس�اعة 
الثاني�ة عرشة ظهرا  مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة 10%  من القيمة املقدرة للمركبة والبالغة 
6,000,000 س�تة مالي�ني دينار عراق�ي فقط وعند 
انته�اء امل�دة املذك�ورة س�تجري االحال�ة القطعية 
وفق�ا لالص�ول مع العل�م ان الدف�ع نق�دا والداللية 
عى املش�ري واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض

حسنني فاضل عي 
قايض محكمة بداءة الوركاء

اوصاف املركبة : 
املركب�ة املرقم�ة 7726أ مثن�ى حم�ل ن�وع كري�ت 
وي�ل مودي�ل  2012 الل�ون احم�ر رق�م الش�ايص 

LGWCA2170CC612615

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4529/ب2021/3

التاريخ 2021/8/31
اعالن

اىل / املدعى عليه )عالء عبد الله مهدي( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 
CHFيطلب فيها الحكم

 بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدعى علي�ه االخ�ر بالتكافل 
والتضام�ن فيم�ا بينك�م مبلغ�ا ق�دره 2000 $  ع�ن 
القرض  امل�ؤرخ 2019/2/3  ونظ�را لثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي  يف محكمة 
بداءة ابي غرق  واشعار مختار قرية بني سالة 1 ناحية 
ابي غرق   ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/9/12 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4531/ب2021/3

التاريخ 2021/8/31
اعالن

اىل / املدع�ى عليهم�ا )حي�در رعد ن�ارص ورعد نارص 
دويج( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
 اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

يطلب فيها 
 بالزامكم�ا بتاديتكم�ا له بالتكاف�ل والتضامن بينكما 
واملدع�ى عليه االخر  مبلغ�ا قدره 2776 $  عن القرض  
امل�ؤرخ 2019/2/13  ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامتكما حسب رشح املبلغ القضائي  يف محكمة بداءة 
الجباي�ش  واش�عار مخت�اري منطقة  ال�رساي 2 عي 
صباح عبد ومختار منطقة حي الشهداء 1 احمد رايض 
مه�ودر  لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/9/12 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعن�د ع�دم حضوركما او ارس�ال م�ن ينوب 
عنكما سوف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4524/ب2021/3

التاريخ 2021/8/31
اعالن

اىل / املدعى عليه )جعفر عباس فنجان ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 
CHFيطلب فيها الحكم

 بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدعى علي�ه االخ�ر بالتكافل 
والتضام�ن فيما بينكم مبلغا قدره 600 $  عن القرض  
امل�ؤرخ 2019/4/30  ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي  يف محكمة بداءة 
ابي غرق   واشعار مختار منطقة التحرير حسن جري 
عجي�ل  لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/9/12 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4155/ب2021/4

التاريخ 2021/8/31
اعالن

اىل / املدعى عليه )كمال نارص حسني( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 
CHFيطلب فيها الحكم

 بالزام�ك بتاديتك له واملدعى عليه�م االخرين بالتكافل 
والتضام�ن فيم�ا بينك�م مبلغ�ا ق�دره 12600 $  عن 
القرض  امل�ؤرخ 2018/5/21  ونظرا لثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي  يف محكمة 
ب�داءة النارصي�ة  واش�عار مختار الش�علة 2 يف قضاء 
الش�طرة املدع�و كريم كامل ش�ايع  لذا تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
2021/9/8 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد : 780/ش/2021

التاريخ 2021/8/30
اىل املدع�ى عليه�ا / عقيل�ة ب�راك حن�ون مجهول�ة محل 

االقامة
اعالن

اق�ام املدعي حيدر عب�ادي ريكان الدع�وى املرقمة 780/
ش/2021 وموضوعه�ا قطع نفقة مس�تمرة  وان موعد 
املرافع�ة فيها يوم 2021/9/13 الس�اعة الثامنة صباحا 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
رس�ميتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك او حضور من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا  

لالصول
القايض

 باسم يوسف الزيادي

�������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 4297/ب2021/1
التاريخ : 2021/8/31

اىل املدعى عليه / حسني رحيم كاظم 
اق�ام املدعي عام�ر كامل ج�رب  الدعوى البدائي�ة املرقمة 
اع�اله والت�ي تطل�ب فيه�ا الحكم باع�ادة  الح�ال اىل ما 
كان علي�ه قبل التعاقد بخصوص القطع�ة املرقمة 1912 
ح�ي النور  ولثب�وت  ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي االنص�ار عدنان 
حس�ني الطالقاني لذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك  اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور يف موعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 2021/9/20 وعن�د عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

�������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر

الدعاوى التجارية يف النجف
العدد : 8/ تجارية/2019

التاريخ 2021/8/30 
اىل / املدعى عليه )تحسني هاشم محمد ( 

اق�ام املدعي )يوس�ف يعقوب عبد املدي�ر املفوض لرشكة 
الرساج املتحدة للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة اضافة 
لوظيفته ( الدعوى املرقمة اعاله  والذي يطلب فيها الحكم 
بالزام�ك واملدع�ى عليه�م االخري�ن بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�ا ق�دره خمس�ة وع�رشون ملي�ون دوالر امريك�ي 
كتعوي�ض ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف رئاسة محكمة استئناف الكرخ واشعار 
مختار ناحية املنصور العامرية محلة 640 محمود جسام 
عب�د الله محمد علي�ه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة  املصادف يف 
يوم 2021/9/13  وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك  قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

خالد جابر عبيد

�������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر

الدعاوى التجارية يف النجف
العدد : 8/ تجارية/2019

التاريخ 2021/8/30 
اىل / املدعى عليه )عي هاشم محمد ( 

اق�ام املدعي )يوس�ف يعقوب عبد املدي�ر املفوض لرشكة 
الرساج املتحدة للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة اضافة 
لوظيفته ( الدعوى املرقمة اعاله  والذي يطلب فيها الحكم 
بالزام�ك واملدع�ى عليه�م االخري�ن بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�ا ق�دره خمس�ة وع�رشون ملي�ون دوالر امريك�ي 
كتعوي�ض ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف رئاسة محكمة استئناف الكرخ واشعار 
مختار ناحية املنصور العامرية محلة 640 محمود جسام 
عب�د الله محمد علي�ه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة  املصادف يف 
يوم 2021/9/13  وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك  قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

خالد جابر عبيد

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

اىل الرشيك / اشواق جاسم محمد 
اقتىض حض�ورك اىل م�رصف صندوق االس�كان العراقي 
فرع النجف وذلك للموافقة عى اس�تالم س�لفة والخاصة 
بالعق�ار املرق�م 247/20 م 46 عباس�ية مناصف�ة م�ع 
الرشيك حس�ني هادي لفته صحيب مدة اقصاها خمس�ة 

عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق
وبعكسه سوف تصدر السلفة وفقا للضوابط الالزمة

إىل الرشيك وسام رصاع كاظم 
توج�ب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف وذلك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه ع�ى قيام رشيك 
محمد كريم عيدان بالبناء عى حصته املش�اعه يف القطعه 
املرقمه 59498/3 حي النداء خالل مده خمسه عرش يوما 
داخل العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال

�������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة

العدد : 781/ش/2021
التاريخ 2021/8/30

اىل املدع�ى عليه�ا / عقيل�ة ب�راك حن�ون مجهول�ة محل 
االقامة

اعالن
اق�ام املدعي حيدر عب�ادي ريكان الدع�وى املرقمة 781/

ش/2021 وموضوعه�ا قط�ع اجرة حضان�ة  وان موعد 
املرافع�ة فيها يوم 2021/9/13 الس�اعة الثامنة صباحا 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
رس�ميتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك او حضور من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا  

لالصول
القايض

 باسم يوسف الزيادي

�������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 5704/ش2021/1
التاريخ 2021/8/31

اعالن
اىل املدعى عليه / عالء حسني كركور

اقامت املدعية )سليمة عبد الرضا محمود( الدعوى بالعدد 
5704/ش2021/1 امام هذه املحكمة والقايض بالتفريق 
للهج�ر  وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار حي الكريشات 2 / الكوفة  قررت 
املحكم�ة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
2021/9/14 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�م 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حميد جخم علوان

�������������������������������������������
تنويه 

يف   2438 بالع�دد  العراق�ي  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ورد 
2021/8/29 والخاص�ة بالدع�وى املرقم�ة 2021/950 
يف 2021/8/26 ذكر اس�م املتهم عع�ارف حمود  صيهود 
مهوس ال ش�مخي خطأ والصح هو عارف حمود صيهود 

مهوس ال شمخي لذا اقتىض التنويه

�������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 4750/ش2021/1
التاريخ 2021/8/31

اعالن 
اىل / املدعى عليه )مصطفى حاكم فاضل( 

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها بالدع�وى املرقمة 4750/
ش2021/1 يف 2021/7/26 غيابيا بحقك والقايض بتاييد 
حضان�ة الطف�ل مؤم�ل اىل املدعية بتول فال�ح عبد االمري  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واشعار مختار محلة حي امليالد  / النجف  قررت املحكمة 
تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق االع�راض عى الق�رار الغيابي خالل امل�دة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

حميد جخم علوان

�������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 4343/ب2019/1
التاريخ  :2021/8/29

اعالن
بناءا ع�ى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 3/39039 ح�ي الوف�اء  يف النج�ف  عليه 
تعل�ن هذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه 
اوصافه وقيمته ادناه فعى الراغبني بالرشاء مراجعة هذه 
املحكمة خالل )ثالثون( يوما من اليوم التايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من 
القيم�ة املقدرة  بموجب صك مص�دق المر  هذه املحكمة 
ب�داءة النج�ف وصادر من م�رصف الرافدي�ن  رقم )7( يف 
النجف  وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش 
من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعى املشري 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوصاف : العقار املرق�م 3/39039 حي الوفاء يف النجف 
عب�ارة عن عرصة فارغة تقع عى ش�ارع بعرض 10 مر 
املس�احة االجمالي�ة 200 م�ر مرب�ع وه�ي فارغة وغري 
مشغولة من احد وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 

82,000,000 اثنان وثمانون مليون دينار ال غريها
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

ُيعد الش�هر هذا، ش�هر اإلنجاز والتقدم. شهر 
مثمر وواعد، وتنقلب ملصلحتك كافة املعطيات 
واألم�ور وتحق�ق رغبة دفين�ة أو أم�ًا كبرياً، 
وُتظِه�ر براع�ة وش�جاعة يف مج�ال العم�ل. 
وينتظرك تغيري مهم يف حياتك. تمارس هواياتك 

بإصدار األوامر 

الشهر هذا، هو شهر الوفاق والبدايات. ستفتح 
لك أبواب الحظوظ والنجاح وستبدو لك الحياة 
مشجعة وترتفع معنوياتك وتحقق طموحاتك 
وأهدافك. تك�ون يف قمة الس�عادة والتفاؤل يف 
النص�ف الثاني من الش�هر، وتنطل�ق بكل قوة 

لتبدأ من جديد يف بناء مستقبلك املهني.

تب�دأ بفرتة جدي�دة وواع�دة وتنته�ي األزمات 
والعراقيل فتنطلق وتش�عر بديناميكية ال مثيل 
لها. تتلقى املفاجآت وتسعد باآلتي. ُتعد الفرتة 
هذه مناس�بة للمناقش�ات وملعالجة مشاكلك 
أو الدخ�ول يف منص�ب جديد. يدع�وك الفلك إىل 

املثابرة والسعي وإيجاد الحلول.

علي�ك معالج�ة األم�ور به�دوء وموضوعي�ة 
واملحافظ�ة ع�ى س�امتك وس�امة أعصاب�ك 
اآلخري�ن،  م�ع  عاقات�ك  وت�وازن  وه�دوءك 
وراء  اإلنج�راف  وع�دم  العم�ل  يف  وإنتظام�ك 
التحديات. تستعيد برسعة السيطرة عى زمام 

األمور وتكون حكيماً يف إتخاذ القرارات

ُيعترب الوقت هذا مناس�باً للكشف عن أوراقك، 
وح�ان الوقت للبحث يف خيارات جديدة تكافئك 
عى جهودك وتعبك وعى خياراتك. ال تس�تخف 
بأف�كارك خصوص�اً إذا كان�ت غريب�ة. تتمتع 
برسع�ة بديهية وبقدرة عى اإلقناع وعى طرح 

األفكار بمهارة. 

ش�هر س�بتمرب هو ش�هر البداي�ات الجميلة. 
ترغب يف ممارس�ة نفوذك وإعطاء رأيك وتنفيذ 
قرارات إدارية وتربوية وإقتصادية، ولن يردعك 
أي يشء. وق�د تتحدى بعض الزم�اء أو بعض 

املراجع أو أصحاب النفوذ.

تأخ�ري ثم إنفراج. ُيع�د الوقت هذا مميز وواعد 
وتلمع ش�خصيتك الجذابة وس�وف تستقطب 
إهتم�ام من حول�ك. تتضاعف مس�ؤولياتك يف 
الش�هر هذا، وتضطر إىل العم�ل اإلضايف إلنجاز 
ما هو مطلوب منك. وس�يكون هن�اك إنفراجاً 

كبرياً وتطورات إيجابية

ال تتهاف�ت ع�ى أي يشء يف الف�رتة ه�ذه وكن 
واعياً لكل ما يحصل. قد تراودك ش�كوك كثرية 
بش�أن بعض القرارات وقد تتع�رض إىل بعض 
املؤام�رات. يهتم م�ن حولك يف قضي�ة طارئة. 
تتس�لط األض�واء ع�ى قدرات�ك وع�ى طاقتك 

وحيويتك وعى أفكارك ووضعك املهني

لدي�ك الكثري من التواصل م�ع محيطك املهني، 
ويتحدث الفلك عن تجاوب وتعاطف مع قضية 
تخص�ك. تفكر يف اس�رتاتيجية مهني�ة جديدة 
ومميزة وتكون متفائاً جداً مع الحظوظ التي 
سوف تدعمك. س�يكون لديك الرغبة يف تحقيق 

النجاح ولخدمة اآلخرين

بداي�ة مبرشة، ونتائج جيدة لجهودك وألعمالك 
وزي�ادة يف اس�تثماراتك. ينتظ�رك الكث�ري من 
الفرص والحظوظ يف الشهر هذا. تمتلك القدرة 
وتكون متس�امح مع أف�كار اآلخرين، وتكون 
يف وضع تحس�د علي�ه. تكون أم�ام الكثري من 

التحديات التي تجعل منك شخصاً مهماً

إنطل�ق أيه�ا الدلو. أنت مغرم بش�كل خاص يف 
تبادل األفكار مع اآلخرين وتميل إىل إلقاء نظرة 
ش�املة عى كل األم�ور يف الفرتة هذه بش�كل 
إيجاب�ي. ق�د تبحث بحماس عن ط�رق جديدة 
إلنجاح أعمالك. قد يكون لديك س�فر  وتواصل 

مع اشخاص جدد. 

حاول أن تس�تفيد من تجارب�ك املاضية، وضع 
خططاً للقيام بتغي�ري جذري يف العمل، وحاول 
إعتم�اد أس�اليب جدي�دة. تنعم يف الش�هر هذا 
بالكثري من الف�رص الجيدة وتقفز من خالها 
إىل النجاح وتنتقل إىل مرحلة مهمة عى الصعيد 

املايل واملهني.

العذراء

احلوت

فائدة جديدة لتناول الشوكوالتة
 توصل باحث�ون من جامعة ليفربول إىل 
فائدة جديدة لتناول الش�وكوالتة يمكن 
أن تساعد األش�خاص يف منتصف العمر 
عى ممارس�ة الرياض�ة وإعطاء نتيجة 

مثالية قبل التمارين.
مركب�ا  أن  الباحث�ون  اكتش�ف  فق�د 
نش�طاً يف ال�كاكاو يزيد م�ن تدفق الدم 
ويجعل ممارس�ة الرياضة أسهل بسبب 
امتصاص أرسع لألكس�جني، بحسب ما 

نرشته »دييل ميل« الربيطانية.

وُوجد أن ه�ذه املركبات مفيدة بش�كل 
خاص ل�رواد صاالت األلع�اب الرياضية 
يف منتص�ف العمر، نظراً ألن معدل زيادة 
اس�تهاك األكس�جني يف بداي�ة التمرين 

يتباطأ مع تقدم العمر.
مرك�ب  أن  إىل  الباحث�ون  أش�ار  كم�ا 
الفافانول، الذي يتوافر بش�كل طبيعي 
يف العدي�د من النباتات من بينها الش�اي 
والتف�اح وأن�واع مختلف�ة م�ن الت�وت 
وحبوب الكاكاو بنس�ب جي�دة، له تأثري 

مفيد عى الصحة.
أعمار 40 و60 عاماً

ع�ى  اختباراته�م  الباحث�ون  وأج�رى 
مجموع�ة م�ن البالغني األصح�اء الذين 
ت�رتاوح أعماره�م ب�ني 40 و60 عام�اً، 
ملدة خمس�ة أس�ابيع، وت�م خالها دفع 
إىل  الدراس�ة  يف  املتطوع�ني  املش�اركني 
حاالت إرهاق متفاوتة باستخدام دراجة 
تمرين ورصد أقىص كمية من األكسجني 

يمكن أن تستخدمها أجسامهم.

أفضل الزيوت للعناية بالشعر وتطويله
ال يمك�ن اعتب�ار زي�ت واحد أن�ه أفضل 
الزي�وت لتطوي�ل الش�عر والعناي�ة ب�ه 
وتكثيفه، إال أن بعض الزيوت تعمل عى 
تحسني صحة الش�عر، بعد املداومة عى 
اس�تخدامها لفرتة وبط�رق محددة، ويف 

هذا التقرير نستعرض أبرزها.
الزيوت العطرية

زيت النعناع
بع�ض الزي�وت العطري�ة تس�اعد ع�ى 

تطوي�ل الش�عر وتكثيف�ه والعناية به، 
كزي�ت النعناع، الذي يس�اعد عى تعزيز 
نمو الش�عر، إذا تعرضت له فروة الرأس 
بوت�رية منتظم�ة، م�ا ينش�ط ال�دورة 

الدموية .
ويضاف زيت النعناع العطري، ملا يسمى 
بالزي�وت الحامل�ة كزيت ج�وز الهند أو 
زيت اللوز، وتدلك ف�روة الرأس باملزيج، 
وي�رتك عى الش�عر مل�دة 5 دقائ�ق قبل 

غسله بالطريقة املعتادة.
زيت الزعرت

قد يساعد استخدام زيت الزعرت عى منع 
تساقط الشعر وعاج ومحاربة الثعلبة، 
ويستخدم بنفس طريقة استخدام زيت 
النعن�اع بم�زج قطرت�ني من�ه م�ع أحد 
الزي�وت الحاملة، ثم تدلي�ك فروة الرأس 
إال أن�ه يرتك مل�دة 10 دقائق، قبل غس�ل 

الشعر بالطريقة املعتادة.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
4 حبات تفاح أخرض

بعض أوراق النعناع الطازج
عصري 2 ليمونة حامضة

لرت ماء بارد) 4 أكواب(. - رشة قرفة
سكر حسب الرغبة. - مكعبات ثلج.

خطوات التحضري:
مرشوب دايت مميز يس�اعد عى خس�ارة الوزن  و املحافظة  عى رش�اقتك و 
إعطائ�ك طاقة لتكم�ى يومك إليكى س�يدتى عصري التف�اح األخرض بالقرفة 

الدايت ذو املذاق اللذيذ الرائع و إليكى الطريقة  .
تحضري عصري التفاح األخرض بالقرفة الدايت

قرشي التفاح )يفضل بقرشه( و قطعيه مكعبات  .
أضيف�ي مكعب�ات التف�اح األخرض م�ع أوراق النعن�اع و املاء امل�ربد و عصري 

الليمون و إرضبي يف الخاط  حتى يتجانس الخليط. .
وزعي عى األكواب وضعي مكعبات الثلج والس�كر حسب الرغبة ورشة قرفة 

عى الوجه  .

عصري التفاح األخرض بالقرفة الدايت
وجبات تساعدك عىل إنقاص الوزن

البعض يحمل وجبة العش�اء مس�ؤولية زيادة ال�وزن، إال أن هذا 
األم�ر لي�س صحيًحا دائًم�ا، فتناول وجب�ات زائدة يف الس�عرات 
الحرارية خال اليوم بش�كل زائد عن حاجة الجسم، يؤدي لزيادة 

الوزن.
كم�ا يؤثر مقدار النش�اط البدني، ومعدل ح�رق الدهون الخاص 
بكل ش�خص يف زي�ادة الوزن أو نقصانه، إضاف�ة لنوع الوجبات 
التي يتناولها الش�خص يومًي�ا، ويف هذا التقرير نس�تعرض أبرز 

الوجبات التي تناسب العشاء وتساعدك عى إنقاص الوزن.
البيض

يمك�ن تحض�ري وجبة م�ن البيض املخف�وق مع الخض�ار، مثل: 
الطماط�م، والفلفل، إذ تعد هذه الوجبة صحية وتمنح اإلنس�ان 

شعوراً بالشبع والطاقة لوقت طويل.
السلطة الخرضاء

تعد السلطة الخرضاء من أفضل الوجبات التي يمكنك تناولها إذا 
كنت تخضع لنظ�ام غذائي إلنقاص ال�وزن، فالخرضاوات قليلة 
الس�عرات الحرارية وتساعد عى عملية الهضم، إضافة الحتوائها 

عى األلياف التي تمنح شعوًرا بالشبع.
الربوتينات

يمكن تناول الربوتينات الخالية من الدهون، كاللحوم الحمراء أو 
الدجاج أو السمك، ألنها تمنح اإلنسان شعوًرا بالشبع عى عكس 

الكربوهيدرات والدهون، وتساعد يف بناء العضات.

 السلمون املشوي
يمكن تحضري الس�لمون املشوي عى وجبة العشاء، وذلك بطهيه 
بطريقة لذيذة لتصبح الطبقة الخارجية ذهبية اللون ومقرمشة، 
فهو يعد مليًئا بالدهون الصحية والجيدة لإلنس�ان، مما يس�اعد 

عى خسارة الوزن.
 شوربة العدس

يس�اعد تناول وجبة عش�اء تحتوي عى ش�وربة العدس يف منح 
ال�دفء لإلنس�ان خصوًصا يف ف�رتات الش�تاء الباردة، كم�ا أنها 
تحتوي عى األلياف والربوتينات، وتمنح اإلنسان الشعور بالشبع 
لفرتات طويلة، وتقلل من فرصة تناول الطعام غري الصحي ليًا.

شوربة الطماطم
يمكن تحضري ش�وربة الطماط�م اللذيذة والصحي�ة، كما يمكن 
إضاف�ة قط�ع الدجاج، وقط�ع األف�وكادو، والكزب�رة الطازجة، 
وعصري الليمون لصنع ش�وربة لذيذة وشهية، يمكن تناولها عى 

وجبة العشاء.
برغر التونة

يمك�ن تحضري برغ�ر التونة ع�ى وجبة العش�اء وإضافة بعض 
الخرضاوات إليه، كما ينصح بوضع رشائح من األفوكادو.

الكينوا
تحتوي الكينوا عى العديد من العنارص الغذائية التي يحتاج إليها 

الجسم، مثل مضادات األكسدة التي تسمى الفافونويد.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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منتخبنا الوطني يبارش تدريباته.. والكوري يرشع بتحضرياته
             المستقبل العراقي/ متابعة

خاض منتخبن�ا الوطني لكرة القدم مس�اء االثنني، 
اوىل وحدات�ه التدريبي�ة ع�ى ملعب باج�و الكائن يف 
العاصمة الكورية الجنوبية س�يئول تحضرياً ملالقاة 
منتخبه�ا بع�د غ�د الخمي�س يف افتت�اح التصفيات 
اآلس�يوية النهائية للمجموعة االوىل املؤهلة ملونديال 
قط�ر 2022، بينم�ا وص�ل ام�ري العم�اري محرتف 
هاملستاد السويدي وفرانس بطرس احد ركائز نادي 
فيبور اف اف الدنماركي اىل مطار انجون وتم نقلهما 
مب�ارشة اىل الحجر الصحي يف مركز سوتيتس�و ملدة 
12 ساعة بعد اخذ العينات من كل العب بغية التأكد 
من عدم وج�ود أي إصابة بف�ريوس كورونا عى أن 
يلتحق�ا بالفريق الثالث�اء . واتخذ منتخبنا من فندق 

ماي فيلد مقراً ل�ه خالل ما تبقى من فرتة اقامته يف هذا 
البلد حيث ُخص�ص جناح معزول للوف�د العراقي، بينما 
ال تزال الحرية تعتيل وج�وه الالعبني واملدربني واالداريني 
جميعاً الذين تس�اءلوا إن كانت االج�راءات التي يطبقها 
الجان�ب الك�وري تدخل ضم�ن نظام الفقاع�ة الصحية 
ام ع�ى غرار الربوتوكول الصحي ال�ذي طبق يف البحرين 
خالل التصفيات املزدوجة لكأس العالم يف شهر حزيران، 

ورس دهش�تهم  هو ان عملية اخ�ذ العينات من الالعبني 
يجب ان تجري يف مقر إقامة املنتخبات ال ان يرتجل العبو 
اس�ود الرافدين من الحافالت وان يقف�وا يف طوابري امام 
احدى الخيم الطبية املش�ّيدة يف الش�ارع اىل جوار املشتبه 
بإصابته�م من س�كان العاصمة س�يئول، فضال عن ان 
األش�خاص الذي�ن كلفوا بمرافق�ة املنتخب م�ن االتحاد 
الكوري ال يرتدون السرتات الصحية الخاصة ضد كوفيد- 
19 انم�ا فقط كمامات وال احد يعلم ان كانوا مالمس�ني 

او حت�ى مصاب�ني بالفع�ل !.من جان�ب اخر، بارش 
املنتخب الكوري الجنوبي اوىل وحداته  التدريبية يوم 
ام�س يف مركز باج�و التدريب�ي  يف مقاطعة جيونغ 
جي شمال العاصمة تحس�با ملباراتي العراق ولبنان 
بقي�ادة املدرب الربتغ�ايل باولو بينت�و بغياب العبيه 
املحرتف�ني وابرزهم نجم ن�ادي توتنهام هوتس�بري 
س�ون هيونغ الذي يش�تبه ب�ان تكون لدي�ه إصابة 
خفيفة يف أوتار الركبة وبانتظار التحاق ابرز نجومه 
عى غرار قلب دفاع فنربخشة الالعب كيم مني جاي 
، والع�ب الوس�ط هوانغ هي تش�ان ، الذي انضم إىل 
نادي و لفرهامبت�ون و اندرارز يف الدوري اإلنكليزي 
املمت�از ع�ى س�بيل اإلع�ارة م�ن اليبزي�ك االملاني ، 
واملهاج�م هوانغ أوي-ج�و ، الذي يلع�ب يف إف يس 
جريوندان دي بوردو الفرنيس ، بينما تم وضع العب 
الوسط جونغ وو يونغ ، محرتف نادي السد القطري ، يف 
الحج�ر الصحي لغاية االثنني املقب�ل بعد أن ثبتت إصابة 
أح�د الركاب ع�ى متن رحل�ة جوية كان متواج�دا فيها 
بفريوس كورونا ، وتم استبعاد الالعب ودعوة العب خط 
وس�ط غامبا أوس�اكا جو يس جونغ كبديل ليونغ، كذلك 
قرر املدرب الربتغايل ترحيل املهاجم تش�و غوي س�ونغ ، 

من املنتخب تحت 23 عاما اىل الفريق االول .

»5« أوسمة ملونة حصيلة املالكمة 
يف بطولة آسيا

             المستقبل العراقي/ متابعة

أنهى منتخبنا للناش�ئني والش�باب مش�اركته يف بطولة آسيا 
باملالكمة، التي اختتمت امس يف مدينة دبي االماراتية، بحصيلة 
جيدة بلغت 5 اوس�مة ملونة. وقال نائب رئيس اتحاد املالكمة 
املرك�زي: ان املالك�م محم�د أنور خ�ر يف نزاله ضم�ن الدور 
النهائ�ي لوزن )57 كغم(، امام منافس�ه الكازاخس�تاني عبد 
الكريم، الذي يعد بطل اسيا، بفارق النقاط ليكتفي بالفضية.

واضاف ع�يل عبد الزهرة جواد ان الحصيل�ة النهائية ملنتخبنا 
بفئتي الناشئني والشباب بلغت 5 اوسمة ملونة بواقع فضيني 
لعباس قاسم )46 كغم( ومحمد أنور )57 كغم(، و3 نحاسية 
عن طريق إسحاق جعفر )51 كغم( وعباس فاضل )48 كغم( 
ومريم محمد البديري )60 كغم(.واشار اىل ان املشاركة القارية 
كانت مثالي�ة والنتائج مميزة، اذ تفوق�ت قبضاتنا عى بلدان 
متقدم�ة يف اللعبة ونافس�ت دول اوزبكس�تان وكازاخس�تان 
والهند وايران، من اجل املراكز االوىل واالوسمة امللونة، مبينا ان 
مالكمينا استفادوا كثريا من خالل هذه البطولة التي اسهمت 

يف تعزيز سمعة اللعبة عى املستوى االسيوي.واوضح جواد ان 
15 دولة ش�اركت يف البطولة االسيوية وهي البحرين وسوريا 
وايران والهن�د وفلس�طني والكويت واالمارات وكازاخس�تان 
واوزبكستان ومنغوليا وقريغيس�تان والنيبال وطاجيكستان 
وس�ريالنكا، فض�ال عن الع�راق، بواقع )152 مالكم�ا( يف فئة 

الناشئني، و)141 شابا(، و)84 فتاة(.

حتديد موقف كافاين 
من االنضامم لربشلونة

يوفنتوس يضم بديل 
رونالدو

              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م فابريزيو رومانو، خبري سوق االنتقاالت يف أوروبا، 
الج�دل ح�ول إمكاني�ة انتق�ال األوروجوياني إدينس�ون 
كافان�ي، مهاج�م مانشس�رت يونايت�د، إىل برش�لونة هذا 

الصيف.
وترددت أنباء قوية يف وس�ائل اإلعالم اإلسبانية، تفيد بأن 
برش�لونة قد يلجأ لخيار كافاني يف الس�اعات األخرية من 

املريكاتو، لتدعيم خط هجومه.
وكتب رومانو، عرب حسابه عى »فيس بوك«: »كافاني لن 

ينضم إىل برشلونة«.
وأكد: »لن يرحل عن مانشسرت يونايتد يف الساعات األخرية 

من سوق االنتقاالت«.
وختم: »الرغبة مش�رتكة بني مانشسرت يونايتد وكافاني، 

بشأن استمرار التعاقد«.
وتعاق�د مانشس�رت يونايت�د رس�مًيا، أمس الثالث�اء، مع 
الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، مهاج�م يوفنتوس، لقيادة 

هجوم الشياطني الحمر هذا املوسم.

النورس حممد سعد: أطمح لتمثيل منتخبنا الشبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعد املوهوب محمد سعد من الالعبني 
الش�باب الذي�ن ينتظره�م املس�تقبل 
الواع�د يف عالم كرة الق�دم، بعد األداء 
الجي�د ال�ذي قدمه مع فري�ق الزوراء 

ضمن دوري الفئات العمرية.
وق�ال الالعب س�عد: انه مثل ش�باب 
الفئ�ات  دوري  يف  مؤخ�را  ال�زوراء 
جي�دة  مس�تويات  وق�دم  العمري�ة 
للفري�ق،  التدريب�ي  امل�الك  باش�ادة 
واس�هم اىل جان�ب زمالئ�ه يف وصول 

االبيض للمربع الذهبي.
واض�اف انه يس�عى ملواصل�ة رحلته 
الكروية ضمن صفوف الزوراء والسري 
عى خطى النجوم الذين مثلوا النوارس 
س�ابقا، ويتطلع لتمثيل الفريق األول 

مستقبال.
وعن اب�رز أحالمه يف عالم املس�تديرة 

اش�ار اىل ان ارت�داء القميص الوطني 
ان  متمني�ا  الع�ب،  الي  كب�ري  رشف 
دوري  يف  قدم�ه  ال�ذي  األداء  يك�ون 
الفئات العمرية بوابة لتمثيل منتخبنا 
الش�بابي، وينتظ�ر دع�وة م�ن قب�ل 
امل�درب عماد محم�د من اج�ل اثبات 
جدارت�ه واحقيت�ه بالدفاع ع�ن الوان 

الكرة العراقية يف املحافل الخارجية.
وبش�أن مش�واره الري�ايض ذك�ر ان 
بدايت�ه الكروي�ة كانت ع�ام 2015 يف 
مدرس�ة الالعب الدويل الس�ابق غانم 
عريبي، بارشاف املدرب هشام محمد، 
بعد ذلك مثل  أش�بال ن�ادي الكهرباء، 
وت�درب تح�ت قي�ادة  حلم�ي جهاد 
وش�اكر محمود وعيل حس�ني، مبينا 
ان ادارة الكهرب�اء تعاق�دت معه ملدة 
خمس�ة اع�وام، ولك�ن بع�د ف�رتة ال 
تتجاوز السنة انتقل اىل ناشئة الزوراء 
تح�ت ارشاف املدرب�ني عام�ر قاس�م 

وكريم جاس�م، وكان دوره اساس�يا 
يف تشكيلة النوارس يف مباريات دوري 
الناشئني، اذ أجاد اللعب يف مركز صانع 
االلع�اب، ونتيج�ة للمس�توى املمي�ز 

الذي قدمه مع الفري�ق تم ترحيله اىل 
فئة الش�باب للموسم 2020 - 2021،   
ولعب تحت قيادة املدرب عبد املحسن 

محمد والكابتن مصلح.

استبعاد أوباميكانو من معسكر فرنسا
              المستقبل العراقي/ متابعة

لن يتمكن ديدييه ديش�امب، املدير الفني ملنتخب 
فرنس�ا، من االعتماد عى املدافع الش�اب دايوت 
أوباميكانو يف مبارياته ال��3 املقبلة بالتصفيات 

املؤهلة لكأس العالم 2022.
 وأعل�ن املوقع الرس�مي لالتح�اد الفرنيس لكرة 

القدم، عن خروج دايوت أوباميكانو من معسكر 
الديوك بس�بب معاناته من إصابة عى مس�توى 

العضلة الخلفية.
 وأش�ار البي�ان إىل تعرض ال�دويل الفرنيس لهذه 
اإلصابة خالل مشاركته مع فريقه بايرن ميونخ 
ضد هريتا برلني يف البوندس�ليجا، السبت املايض، 

مما استوجب استبداله بني شوطي املباراة.

 وق�رر الجه�از الفن�ي ملنتخ�ب فرنس�ا إع�ادة 
أوباميكان�و إىل الن�ادي الباف�اري، لتلقي العالج 
يف ميون�خ، ليتم اس�تبداله بكليمين�ت لينجليت، 
مدافع برش�لونة. يذكر أن بطل العالم س�يواجه 

البوسنة، أوكرانيا وفنلندا أيام 1، 4 و7 أيلول/
س�بتمرب املقبل ضمن التصفيات املؤهلة 

ملونديال قطر.

إشبيلية يرفض عرض تشيليس
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال مونت�ي املدير الري�ايض إلش�بيلية، إن 
ناديه اإلسباني رفض عرض تشيليس للتعاقد 

مع املدافع جول كوندي ألنه ليس مقنعا.
وارتب�ط الع�ب منتخ�ب فرنس�ا )22 عام�ا( 
بتكهنات حول انتقاله لبطل أوروبا خالل فرتة 
االنتق�االت الحالية، لكن لم يتوص�ل الناديان 

التفاق.

وأبل�غ مونت�ي مؤتم�را صحفي�ا: »العرض 
األول والرس�مي الوحيد من تشيليس كان يوم 
األربع�اء لك�ن املبلغ لم يكن مرضي�ا أو كافيا 

لنا«.
وأضاف: »تحدثت مع وكيل الالعب مع اقرتاب 
انتهاء فرتة االنتقاالت وازدياد صعوبة مغادرة 
الالعب. أعطينا مهلة لتش�يليس حتى يوم 20 
لكننا اس�تمعنا لهذا العرض رغم وصوله يوم 
25«.وأش�ار مونت�ي إىل أن�ه ح�اول التوصل 

م�رن  التف�اق 
الن�ادي  م�ع 
لكنه  اإلنجليزي 
لم يل�ق ردا عى 

مقرتحه.
وأكد املدير الريايض 

»تلقين�ا  إلش�بيلية: 
عرضا رسميا من تش�يليس ورفضه إشبيلية 

رسميا وهذا كل ما يف األمر«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي يوفنت�وس، تعاقده رس�مًيا م�ع اإليطايل 
الشاب مويس كني، مهاجم إيفرتون اإلنجليزي، لينضم 

للفريق خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وذكر يوفنتوس يف بيان عرب موقعه الرسمي، أنه تعاقد 
م�ع كني صاحب ال��21 عاًما عى س�بيل اإلع�ارة ملدة 

موسمني تنتهي يف صيف عام 2023.
البيانكون�ريي س�يدفع 7 مالي�ني ي�ورو  أن  وأض�اف 
إليفرت�ون مقاب�ل الحص�ول ع�ى خدمات ك�ني، حيث 
سيدفع اليويف 3 ماليني يورو يف املوسم األول، و4 ماليني 

باملوسم الثاني.
يش�ار إىل أن يوفنت�وس ضم مويس ك�ني، ليكون بديال 
للربتغايل كريس�تيانو رونالدو، هداف الفريق الذي رحل 

رسميا لينضم إىل صفوف مانشسرت يونايتد.
وأعل�ن يونايتد عن ع�ودة رونالدو للن�ادي اإلنجليزي، 
ال�ذي فاز مع�ه ب�8 ألق�اب كربى ب�ني 2003 و2009، 
يوم الجمعة املايض بعد اتفاق مبدئي دون الكش�ف عن 

تفاصيل مالية.
وكان يوفنتوس تعاقد م�ع رونالدو مقابل 100 مليون 
ي�ورو من ريال مدريد يف 2018 وف�از مع الفريق بلقب 

الدوري اإليطايل مرتني وبكأس إيطاليا مرة واحدة.

استبعاد تورجان هازارد من تشكيلة بلجيكا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن منتخ�ب بلجي�كا لكرة الق�دم، اس�تبعاد تورج�ان هازارد 
جناح بروس�يا دورتمون�د، من املباريات الدولية القادمة بس�بب 
اإلصابة.واخت�ري الالع�ب البالغ عم�ره 28 عام�ا بقائمة املدرب 
روبرتو مارتينيز األس�بوع املايض ملواجهة إس�تونيا وجمهورية 

التش�يك وروس�يا البيضاء بتصفيات كأس العالم يف الفرتة من 
الثاني وحتى الثامن من س�بتمرب أيلول.وذكر حساب املنتخب 
البلجيكي عرب »تويرت«: »هازارد ليس جاهزا وترك التش�كيلة 

هذا الصباح. س�يواصل التعايف مع ناديه«.وسجل هازارد 8 
أهداف يف 39 مباراة دولية مع بلجيكا، وكان ضمن الفريق 

الذي وصل لدور الثمانية يف بطولة أوروبا 2020.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حسني عامر: ثقتنا كبرية بمنتخب الركبي النسوي
            المستقبل العراقي/ متابعة

اك�َد م�درب منتخبنا الوطني النس�وي 
للركبي حسني عمار ان املنتخب يواصل 
تدريباته اليومية تحضريا لبطولة غرب 
اس�يا لس�باعيات الركبي التي س�تقام 
يف قط�ر .وقال عم�ار: ان ثقت�ي كبرية 
بالعبات املنتخب يف تحقيق نتائج جيدة 
يف البطول�ة رغم صعوبة املهمة بس�بب 
وجود منتخبات متط�ورة ولها خربة يف 
اللعبة وس�بقتنا يف مشاركات خارجية، 
مبين�ا ان ه�ذه اول مش�اركة دولي�ة 
خارجية ملنتخب النس�اء الذي لم يسبق 
له املش�اركة فضال عن عدم خوضه اي 
مباراة ودية بس�بب غياب  الدعم املادي 

. واش�ار اىل ان التدريب�ات انطلق�ت 
متأخ�رة ج�دا بس�بب ع�دم وجود 
ملعب للتدرب وبعد مناش�دات لجنة 
الركبي التي تحدت الصعاب ووفرت 
لنا ملعبا بصعوبة للتدريب يف وزارة 
الش�باب والرياض�ة يوم�ني وكلي�ة 
الرتبية البدنية يف جامعة بغداد ثالثة 

ايام .
املش�اركة  ه�ذه  ان  عم�ار  وتاب�ع 
س�تكون تاريخي�ة ملنتخب النس�اء 
كونه�ا اول بطول�ة خارجي�ة لهن، 
موضحا ان لعبة الركبي جديدة العهد 
يف الع�راق، وان اغلب البلدان العربية 
واالس�يوية س�بقتنا ومارستها منذ 

سنني طويلة .

مجهورية  العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
اعالنمديرية تنفيذ م/الصدر

تبي�ع ه�ذه املديرية )مديري�رة تنفيذ م/ الصدر( العق�ار تسلس�ل 2 / 1835 م4 وزيرية والواقع 
يف بغداد/الحبيبية/محل�ة)523( زقاق)1( دار)90( والعائد للمدين�ني )زياد وقيس وعمار ومالك 
ونهل�ة وبت�ول وفاطمة ونجالء واعتماد وماهر وروان وفراس اوالد جالل حميدي وجميلة حس�ن 
عب�د الله وفوزية ذياب محمد عيل ونجاة عباس محمد( واملحجوز لقاء طلب الدائن )نداء جاس�م 
حميدي( البائع )90.081.915( تس�عون مليون وواحد وثمانون الف دينار وتس�عمائة وهمس�ة 
عرش دينار ما عدا رس�م التحصيل واتعاب املحاماة فعى الراغ�ب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة )30( ثالثون يوما تب�دأ من اليوم التايل لن�رش هذا االعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة )10%( عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم 
التس�جيل والداللية عى املشرتي علما بان موعد املزايدة يف اليوم الثالثون من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن ويف حال مصادفة اليوم الثالثون من اليوم التايل لنرش االعالن عطلة رس�مية فس�يصار اىل 
اج�راء املزاي�دة يف اليوم ال�ذي يليه عى ان يكون دوام ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا ومكان 
الجراء املزايدة يف مبنى هذه املديرية الواقع يف م/الصدر )قطاع 5( حلف سوق االوىل/بناية املجمع 

العديل يف م الصدر وللراغب يف املزيد من التفاصيل مراجعة هذه املديرية.
املواصفات:�

1- موقعه ورقمه:� بغداد/ن�واب الضباط/الحبيبية/محلة)523( زقاق)1( دار)90( ورقمه 2 / 
1835 م4 وزيرية.

2- جنسه ونوعه:� دار ملك رصف.
3- حدوده واوصافه :� كما مثبت يف صورة قيد وخارطة العقار.

4- املش�تمالت:� العقار عباره عن دار س�كن مكون من طابقني والطابق االول يحتوي عى كراج 
خارجي وحديقة وصالة داخلية بمس�احة )3.5م × 6م( تقريبا وترك جانبي بمس�احة )1.5 × 6 
م( تقريبا واس�تقبال بمس�احة )7م × 3.5م( تقريبا وغرفة نوم عدد )2( اثنان االوىل )4م × 6م( 
تقريب�ا والثاني�ة )4م × 3م( تقريبا ويوج�د منور داخيل بمس�احة )1م × 2.5م( تقريبا والطابق 
الثاني يحتوي عى غرفة نوم عدد )3( االوىل بمس�احة )4م × 4م( تقريبا والثانية بمس�احة )7م 
× 3.5م( تقريبا والثالثة بمس�احة )3.5م × 3.5م( تقريبا ويوجد مخزن بمس�احة )8م × 2.5م( 
تقريبا وحمام بمس�احة )1.5م × 2.5م( تقريبا وحمام بمساحة ) 1.5م × 2.5م( تقريبا وسقف 
الطاب�ق االول م�ن الخرس�انة الحديدية والس�منت )الصب املس�لح( ونصفة االخر م�ن الطابوق 
والشيلمان )عكاده( وسقف الطابق الثاني من الشيلمان والطابوق )عكاده( والبناء من الطابوق 
والسمنت وارضية الطابق االول من البورسلني وارضية الحمام يف الطابق االول يف الطابق االول من 
ال�كايش العادي والجدارن مكس�وة بالجص والبورك )بياض( ويوج�د )بالكون( يف واجهة العقار 
بمساحة )8م × 2.5م( تقريبا والشبابيك من الحديد واالبواب من الخشب وارضية الطابق الثانية 
من الكايش العادي وارضية الطابق االريض مترضرة بالكامل وارضية الطابق الثاني دون الوس�ط 

وجدران الطابق االول وسقف الطابق الثاني مترضرة ودرجة العمران دون الوسط.
5- مساحته :� 231 م2.

6- درجة العمران :� دون الوسط.
7- الشاغل :� الدائنة نداء جاسم حميدي ةترغب بالقباء بعد البيع بصفة مستأجر.

8- القيمة املدرة :� 250.000.000 مائتان وخمس�ون مليون دينار لعموم العقار ارضا وبناءا مع 
االخذ بنظر االعتبار موقع العقار والقيمة السوقية.
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عىل هامش مؤمتر بغدادفنون االستغالل 

كاظم عوفي البديري

لالس�تغالل اش�كال وانواع متعددة منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطر 
ج�داً وبأي حال فأنها تلتقي بنتيجة واحدة وهي تجرد الروح البرشية من 
محتواه�ا األخالق�ي والتطبع بالطباع الش�يطانية بأف�كار مصلحية عىل 
حس�اب الغري الذي يقع يف ش�باك هذه الش�بكات التي تتعدد اهدافها ما 
بني مادية او أخالقية وغريها مس�تغلني بذلك بساطة الشخص املقابل او 
عدم الدراية بمجريات االمور او اس�تغفاله من اجل الحصول عىل مصالح 
دنيوية دنيئة.  فأما  االستغالل املادي والذي يلقي بضالله عىل عامة الناس 
وجمي�ع الطبق�ات والذي ب�دأ التنافس ما ب�ني اصحاب النف�وس الدنيئة 
عىل كيفية ابتداع الطرق الحديثة باس�تخدام اس�اليب التكنلوجيا لرتويج 
األخب�ار الكاذبة واس�تغالل الف�رص واملواقف لُتعيد صياغته�ا بتفاصيل 
نفعي�ه تعود بمردودات ربحية عالي�ة بعيدة كل البعد عن القيم املجتمعية 
الس�ائدة وذلك بالتالعب بوف�رة املواد الغذائية يف األس�واق من خالل قيام 
بع�ض التجار بتعم�د تخزينها وع�دم بيعها ُليس�اهم يف اس�تمرار زيادة 
اس�عارها كما وان خوف بعض املواطنني من شحتها او قلة وعي البعض 
يؤدي اىل تس�ابق بعضهم لرشائها وتكديس�ها حتى يف حال عدم حاجتها، 
وبالحالتني فان الجميع سيساهم يف دعم االخبار املروجة ويؤكدها، ولعلنا 
نشهد اليوم زيادة مفاجئة يف اسعار املواد الغذائية دون سابق انذار مجرد 
اخباراً )فيس بوكيه( استند عليها التجار اقلقت الوضع واربكته واحدثت 
طفرة يف اس�عار بعض املواد والتي حتماً وان عاودت النزول فأنها ال تعود 
لسعرها االول، وهذا نجاح لهذه املجاميع يف مبتغاها يف اصعب رضف يمر 
به العالم اجم�ع وبلدنا نتيجة هذا الوباء اللعني والذي راح ضحيته العديد 
مم�ن كان وجودهم متمماً للتكام�ل االرسي يف املجتمع ولكن ال اعرتاض 
ع�ىل امر الله. اما النوع االخر من االس�تغالل وهو األخالق�ي والذي يمثل 
اخطر انواعها ملا له مس�اس بسمعة البرش وكرامته ووضعه االجتماعي، 
فقد تس�عى بعض املجاميع من النس�اء والرجال باستغالل عفوية بعض 
الفتيات الالتي يستخدمن مواقع التواصل االجتماعي ودخولهم يف كروبات 
خاصة ذات اس�ماء رنانة وجذابة لبعض الفئات العمرية للبنات حيث يتم 
اس�تدراجهم من خ�الل التعليقات والدخول عىل الخ�اص وتبادل الحديث 
بأس�اليب تدريجية ومقنعة للتالعب بعقولهن وخلق حالة نفسية تذمريه 
من واقعهن البيتي او كذا مما يولد حاالت فكريه تهوريه تصاحبها افعاالً 
ال ارادي�ه مع انع�دام الرقابة األبوية والتي تؤدي يف نهايتها اىل انحراف تام 
ال يمكن الس�يطرة عليه قد ي�ؤدي بالنهاية اىل هروبهن وايوائهم يف منازل 
وش�قق للدعارة. اما الش�باب وبذات االتجاه قد يتم اس�تغاللهم من قبل 
اس�اتذة يف األج�رام واس�تدراجهم ليتم ترويضهم نفس�ياً يف خل�ق افكاراً 
اجرامي�ة انحرافيه واس�تغالل بعضهم بأعمال جنس�ية ش�اذة والبعض 
يف عملي�ات ارهابية او ترويجي�ة ألمور مخالفة تماماً للع�ادات والتقاليد 
املجتمعية والتي َسُتكون بمطافها األخري مجاميع اجرامية متخصصة يف 

مجال اجرامها ومؤثرة يف السلم املجتمعي.

يب�دوا ان هن�اك توجه جاد لدعم الحكومة العراقي�ة، يظهر ذلك من خالل 
اهتم�ام االم�م املتح�دة وامري�كا واالتحاد االورب�ي بمتابع�ة ومراقبة ما 
سيحدث خالل االنتخابات القادمة، حتى اعتقدت اوساط كبرية ان االمور 
مرتبه مس�بقاً، لذلك نرى ان جوهر املس�ائل تتوقف عىل النوايا، س�واء يف 
وضوح السلوك والسرية وواقعية واستقامة املنهاج الحكومي وما تقدمه 

من توضيح تعلنه عىل حقيقته.
عق�د مؤتمر التع�اون والرشاك�ة مع دول الجوار وفرنس�ا رغ�م اختالف 
الطموح�ات والتطلعات وحجم املوارد وتباي�ن املصالح. فعند عقد املؤتمر 
االن حي�ث كان�ت اجتماعاتهم تثري الش�جون واالس�تغراب بحيث تعطي 
مساحة للتأويل، ويف جميع االحوال تبدوا اجتهاداتهم مقنعة، ففي االمس 
القريب كانت اجواء الخصومات والعداء بحيث اصبحت اقرب اىل استباحة 
القتال مع بعضها بمختلف الحجج والوسائل واألساليب، غري ان هناك رس 
ظ�ل مخفياً وهو آفة الطمع باالخر وخضوع البعض الجندات وتوجيهات 

خارجية.
عموم�اً اذا كانت النوايا صادقة وكان الجميع قد اقتنع ان االحرتاب مدمر 
للجميع… وعىل الجميع ادارة اللعبة باسلوب مغاير… غري ان واقع اللعب 
الس�ابق عىل املكشوف قد خلف مآيس وترك محن ونكبات ودمار ومجازر 
وضحايا… وال زال االرهابيون من س�جناء وهم م�ن مواطني بعض دول 
الج�وار ومن كان�وا مدانون بمئات الضحايا… ومع ان القانون قد حس�م 
امره�م بالقص�اص الع�ادل فه�م ال زالوا ينتظ�رون مصريه�م… وربما 
سيخرجون الن الضحايا من مواطنينا حسب مفهوم النظام ال اعتبار وال 
قيمه لهم… وما يهم الطبقة املهيمنة هو االستئثار بالسلطة واملال العام، 
وعلين�ا ان ال نفاج�ئ عند االفراج ع�ن جميع من دمروا البلد واس�تباحوا 

اراضيه وهم االرهابيون القتلة واالنتحاريني.
كم�ا ان املصال�ح واالطم�اع ومحاولة اخذ م�كان االخر -مع انه اس�تلب 
جزء من اراضي�ه اقتطعها دون وجه حق- نتيجة ترصفات اجرام طاغية 
العرص املقبور فلماذا يعاقب ش�عب ه�و يف الحقيقة من اكرب ضحاياه…

عندما خرست دول املحور الحرب العاملية الثانية ومنها )املانيا.. إيطاليا.. 
اليابان( لم تسلب اراضيها… حتى الصني أعيدت لها الكثري من اراضيها.

فماذا بعد املؤتمر وحماس فرنس�ا وتهليل بعض ال�دول العربية؟ مع اننا 
اول املطالبني بوحدة ابناء االمة، لكن من حقنا ان نس�ال عن اس�باب عدم 
حض�ور س�ورية العروب�ة اذا كانت ايران ح�ارضة.. ثم كلم�ة ال بد منها 
وه�ي هل ستس�عى دولة الكويت بدعم سياس�ة الع�راق بموضوع ميناء 
الفاو والطريق الس�رتاتيجي؟ كما نطالب دولة الكويت بس�حب ما بداخل 
الحقائب التي وزعت علنا عىل بعض املسؤولني العراقيني ونرشتها وسائل 
االعالم املختلفو… وبرصاحة نحن نعلم ما بداخل تلك الحقائب )الشيطان 
يكم�ن يف تل�ك الحقائ�ب(… ونحن ندعوا إلخ�وة حقيقية وحياة س�عيدة 

لشعب يستحقها…. ولنرى.

شاب عراقي يصنع طائرة مسرية مشاهبة ألخرى يعتمدها اجليش األمريكي
عراق�ي  ش�اب  يج�د  ل�م   
لتحقي�ق  فرص�ة  مخ�رتع 
الطائرات  بتصني�ع  حلم�ه 
املسرية يف بلده، ولم يحظى 
حتى باالهتم�ام أو رخصة 
األمني�ة  الس�لطات  م�ن 
يف  األوىل  تجربت�ه  الختب�ار 
هذا املضمار، إال أنه نجح يف 
العراق  تحقيق ذلك خ�ارج 
ش�هادة  ذل�ك  ع�ىل  لين�ال 
أكاديمية رفيعة من جامعة 

بريطانية مرموقة.
موقع الجزيرة نت القطري، 
س�لط الض�وء ع�ىل قص�ة 
حي�در  الكربالئ�ي  الش�اب 
الذي اس�تغرق  الحس�يني، 
لصناع�ة  كام�اًل  عام�اًل 
مش�ابهة  مس�رية  طائ�رة 
الجيش  يعتمده�ا  لطائ�رة 

لك�ن  االس�تطالعية،  مهمات�ه  يف  األمريك�ي 
فرحت�ه بإنجازه�ا لم تدم طويال بس�بب عدم 
منح الس�لطات األمنية رخصة ط�ريان لها إال 
بعد مرور ثالث س�نوات. الحسيني دفعه حبه 

للطائرات املسرية إىل تحويل جزء من منزله إىل 
ورشة صغرية لصنع هذه الطائرات.

فمن الورشة التي تجد بالكاد موطئ قدم فيها، 
يخرج 200 نوع من الطائرات املس�رية، ليشق 
الحس�يني طريقه يف عالم مصنعي هذا النوع 

ويش�ارك  الطائ�رات،  م�ن 
يف مهرجان�ات ع�دة داخل 
العراق وخارج�ه، ويحصل 
ع�ىل ع�دة ش�هادات، ومن 
بينه�ا ش�هادة الدكت�وراه 
الفخرية من جامعة »ديانا 

إنتل« الربيطانية.
الحس�يني  إبداعات  وآخ�ر 
طائرة مستوحاة من طائرة 
استطالع أمريكية كانت قد 
سقطت يف مدينة السماوة، 
املثن�ى،  محافظ�ة  مرك�ز 
جنوب�ي العراق عام 2015، 
حيث استطاع الوصول إليها 
وإنج�از  قياس�اتها  وأخ�ذ 

طائرة مشابهة لها.
يش�ار إىل أن الحسيني قدم 
العديد  العراقية  للس�لطات 
من الطائرات املس�رية التي 
أس�همت إس�هاما كب�ريا يف تأمني مس�احات 
شاس�عة م�ن األرايض الرخ�وة أمني�ا، وكذلك 
حماي�ة أب�راج نقل الطاق�ة الكهربائي�ة التي 

تتعرض إىل هجمات مستمرة.

الكرة اجلميلة... والعربة املفيدة
أبو تراب كّرار العاملي

متابعات من هن�ا وهناك، حماٌس يف بقاع 
َشّتى، وجودنا يف عرص من الّتطّور والّتقّدم 
الّتكنولوج�ي يس�اهم يف إيص�ال الّصوت 
والّص�ورة إىل مس�احات أوس�ع وبطريقة 
أرسع، تفاع�الٌت مع مجريات املنافس�ات 
قد تأخذ أشكاالً مختلفة، أهالً بكم يف عالم 

الّرياضة عموماً... وكرة القدم خصوصاً.
ب�ني الHome والRome، ذهب�ت ال�كأس 
األوروبّي�ة إىل الّثاني�ة، َش�ّدوا به�ا أبطال 
أوروب�ا الج�دد إىل عاصمتهم بع�د غيابهم 
عن الّتنافس العاملي األخ�ري )كأس العالم 

.)201٨
وقبل ذل�ك، وبعيداً عن »الق�اّرة العجوز«، 
إىل حيث املواجهة الحامية يف نهائي »كوبا 
أمريكا«، حي�ث الّضيوف حس�موا املنازلة 
وعادوا بدورهم باللّق�ب إىل الّديار غانمني 
بع�د غي�اب لي�س بالقص�ري ع�ن منّصة 

الّتتويج القاّري.
ع�ىل هام�ش هاَت�نينْ املوقعَت�نينْ اللَّت�نينْ ال 

ُيس�تبَعد أن تكونا ق�د َحِظَيت�ا بمتابعات 
�َ�نْ القاّرَت�نينْ اللَّت�نينْ ش�ّكلتا  عاب�رة لَِنفنْ
ميداَن�ينْ املواجهَتنينْ مع س�ياقات تفاعلّية 
ناِق�ل،  إع�الٍم  ش�غوفة،  جماه�ري  م�ن 
إعالِمّي�ني منترشي�ن، مراقب�ني ال ُيخفون 
مراقب�ات  ِه�رون  ُيظنْ ُمَحلِّل�ني  آراءه�م، 
كذائّية ومش�اهدين َذوي عي�ون مختلفة 
وتموضع�ات متضارب�ة: ه�ل م�ن درس 

ُمستفاد؟
قد نخ�رج بخاطرة... ومفاده�ا أّن العالم 
بأق�وام  بقاع�ه  وامت�أت  اّتس�ع  مهم�ا 
وب�رش، وتنوّعت حضارات�ه، وطرح القوم 
خالفاتهم عىل أبس�طة البح�ث، ولم تخُل 
األجواء الّتناقش�ّية من توّتر وِحّدة وصوالً 
إىل مستوى متطرّف يبعد عن حوار العقالء 
وال يبع�د ع�ن العن�ف، بل ق�د يالمس هذا 
األخ�ري ويّتخذ منه مخرج�ًا وأداًة لتنفيس 
الغي�ظ، وال ننىس الّتموضعات الّسياس�ّية 
ع�ىل َط�ريََفنْ نقي�ض مع صعوب�ة قد تصل 
إىل شبه اس�تحالة للجمع وااللتقاء، إاّل أّن 
لًَة عامالً  الّرياض�ة تقتحم املش�هد ُمَش�كِّ

جمعوّي�اً ُيضف�ي روح الّتس�امح وتقّب�ل 
اآلخ�ر فاتح�اً املج�ال لعن�رص املش�اركة 

ليتصّدر املشهد مع جوهر إخائّي.
يف ح�رة الّرياضة، ال تس�تبعد أن يلتقي 
املتعاِكسان، وال ُتلنِْغ احتمال تفّرق املّتفَقنينْ 
)تفّرق ريايض وليس خصومة، أي كلٌّ مع 
فري�ق ]أو منتخ�ب[ مختلف ع�ن اآلخر(، 
وأينم�ا حّط الخيار فاملظلّ�ة الجامعة هي 
ال�ّروح الّرياضّية، تش�جيٌع مختلف، أُلنْفة 

راِبطة واحرتام متبادل.
فائ�دة رسيعة أخ�رى، وإن كانت معروفة 
أن  بالّتذك�ري:  ب�أس  ال  وبديهّي�ة، ولك�ن 
تلع�ب يف عق�ر دارك ويف محر جمهورك 
ال يعن�ي أب�داً أّنك ضمن�ت الف�وز، عاِمال 
األرض والجمه�ور ق�د يكون�ان مؤثَِّرينْن، 
الّظف�ر باالنتص�ار أوس�ع  أّن طري�ق  إاّل 
مج�االً وأعمق ماهّي�ًة، والكلمة الفصل... 

للمواجهة املبارشة.
ة وللحكاية َتِتمَّ

ِر أَنَّ  �ِد الذِّكنْ ]َولََق�دنْ َكَتبنَْن�ا يِف الزَُّبوِر ِمن َبعنْ
الُِحوَن[ َرنَْض َيرُِثَها ِعَباِدَي الصَّ األنْ

أعلن العالم النفس�اني الرويس س�ريغي كلوتش�نيكوف، أن الشغف املفرط 
بألعاب الهاتف الذكي والكمبيوتر، ليس فقط ضارا بالصحة، بل ويؤثر سلبا 

يف السلوك الشخيص.
وأوضح العالم يف حديث لراديو »سبوتنيك«، بأن هذه األلعاب تحفز عمليات 
اإلث�ارة يف الجه�از العصبي املركزي. لذلك يصبح من الصعب عىل الش�خص 

ترك اللعبة، التي قد تستمر فرتة أطول من التي توقعها الشخص.
 ويضي�ف، حتى بع�د وقف تش�غيل الجهاز، كقاعدة يس�تمر الش�خص يف 

التفكري باللعبة ما يمنعه من النوم خالل فرتة طويلة.
 ويقول، »يش�عر الش�خص بعد هذه العملية، بإثارة مفرطة ويستلقي عىل 
الرسير، وتظهر أمام عينيه الصور التي ش�اهدها عىل شاشة الهاتف الذكي 

أو الكمبيوتر. أي أنه من الناحية النفسية يصعب عليه ترك اللعبة«.
 ويضيف، وبالنتيجة ال يحصل الش�خص عىل قسط كاف من النوم، وعندما 

تتكرر هذه الحالة، تبدأ قلة النوم تؤثر يف سلوكه الشخيص.

عالـم رويس يوضح ارضار اهلاتف الذكي 
عىل السلوك الشخيص

اظه�رت دراس�ة أمريكية جدي�دة أن األح�وال الجوية ومع�دالت التلوث 
املرتفعة يمكن أن تؤدي إىل تدهور صحة القلب.

وج�د باحثو جامعة هارف�ارد أن درجات الحرارة املرتفعة خالل أش�هر 
الصي�ف يف مدين�ة أمريكي�ة كانت مرتبط�ة بمعدل أقل للتغ�ري يف معدل 

رضبات القلب، وهو املعدل الذي يشري إىل صحة القلب.
 ربطت دراس�ات س�ابقة بني انخف�اض معدل التغ�ري يف معدل رضبات 
القل�ب وزيادة خطر الوفاة بعد اإلصابة بنوب�ة قلبية.  قال الباحثون إن 
الح�رارة من املرج�ح أن تؤثر عىل عم�ل القلب عندما تكون مس�تويات 
األوزون مرتفعة.  وقال الباحث املس�ؤول عن الدراس�ة س�زاو رن: »مع 
أرجحية زيادة االحتباس الحراري وتشكيل األوزون، فإن هذا التفاعل قد 
يكون مهماً للصحة العامة«. ش�ملت الدراسة 694 رجالً بمتوسط عمر 
73 عاًما يعيش�ون يف بوسطن، وتم قياس التغري يف معدل رضبات القلب 

مرة واحدة عىل األقل بني نوفمرب 2000 وديسمرب 200٨.

كيف تؤثر حرارة الصيف 
عىل صحة االنسان

عاصفة شمسية هتدد بانقراض االنرتنت من احلياة البرشية
ح�ذر علم�اء فلكيون، ي�وم االثن�ني، من أن 
عواصف شمسية ش�ديدة ستتسبب بتوقف 

خدمة االنرتنيت يف العالم.
وبحسب وس�ائل إعالم غربية تابعتها وكالة 
ش�فق نيوز، ف�إن انبع�اث الكتل�ة اإلكليلية 
انفج�ار  وه�و   )coronal mass ejection(
هائل من الرياح الشمسية وغريها من بالزما 
النظائ�ر الخفيف�ة، واملجاالت املغناطيس�ية 
التي ترتفع فوق الهالة الشمس�ية، يمكن أن 
تلحق ال�رر بالش�بكات الكهربائية وربما 
تس�بب انقط�اع التي�ار الكهربائ�ي ألوقات 

طويلة.
والتداعي�ات له�ذه العواص�ف واالنفجارات 
ستش�مل كل م�كان م�ن سالس�ل التوري�د 
العاملي�ة والنق�ل إىل اإلنرتن�ت والق�درة عىل 

الوص�ول إىل نظ�ام تحدي�د املواق�ع العامل�ي 
)GPS(. ولكن مع ذلك، لم ُيستكشف التأثري 
ال�ذي يمك�ن أن يحدثه مث�ل ه�ذا االنبعاث 
الشم� يف البنية التحتية لإلنرتنت عىل وجه 
التحدي�د، إذ ُيظهر بحث جديد أن األرضار قد 
تكون كارثية، ال سيما عىل الكابالت البحرية 

التي تدعم اإلنرتنت العاملي.
جامع�ة  م�ن  جيوت�ي  س�انجيثا  وقدم�ت 
كاليفورني�ا، يف مؤتم�ر اتص�االت البيان�ات 
»سيجكومن 2021« بحثا بعنوان »العواصف 
لنهاي�ة  التخطي�ط  الخارق�ة:  الشمس�ية 
اإلنرتنت يف العالم«، وهو فحص للرر الذي 
يمكن أن تس�ببه سحابة رسيعة الحركة من 
الجسيمات الشمس�ية املمغنطة عىل شبكة 

اإلنرتنت العاملية.
ويش�ري بح�ث جيوت�ي إىل أن هن�اك فارق�ا 
بس�يطا إضافيا يف العاصفة الشمس�ية التي 
قد تتس�بب يف حالة التعتيم، وهو السيناريو 
الذي يس�تمر فيه انقطاع اإلنرتنت الجماعي 
حت�ى لو عادت الطاقة الكهربائية يف غضون 

ساعات أو أيام.

أك�دت دراس�ة جدي�دة أن تجنب مل�ح الطعام 
واس�تبداله بمكم�الت منخفض�ة الصودي�وم 
يمن�ع الس�كتات الدماغي�ة والنوب�ات القلبية 

واملوت املبكر.
ت�م التوصل إىل هذا االس�تنتاج م�ن قبل علماء 
من معه�د للعل�وم الحيوية يف والي�ة جورجيا 
األمريكية، الذين نرشوا نتائج الدراسة يف مقال 

نرش يف مجلة »نيو إنجالند« الطبية.
 يرتب�ط تن�اول كميات كب�رية م�ن الصوديوم 
وانخف�اض تناول البوتاس�يوم بارتفاع ضغط 
الدم وزيادة خطر اإلصابة بالس�كتة الدماغية 
وأم�راض القلب والوفاة املبك�رة. من املعروف 
أن بدائل امللح تخف������ض ضغط الدم، لكن 
تأثريها عىل أمراض القلب والس�كتة الدماغية 

والوفاة بقي غري واضح.
ش�ملت الدراس�ة 21 ألف بالغ مصاب بجلطة 
دماغية أو ضغط دم س�يئ السيطرة من 600 
قري�ة يف املناطق الريفي�ة يف خمس مقاطعات 
يف الصني. تم تزوي�د املتطوعني بكميات كافية 
من بدائ�ل امللح للطهي )ح�وايل 20 غراًما لكل 

شخص(.

الكشف الدور احلقيقي مللح الطعام يف املوت املبكر

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


