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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أم�س األربع�اء، الجلس�ة االعتيادي�ة السادس�ة 
والثالثني ملجلس الوزراء، ناقش فيها مس�تجدات 
األوض�اع يف الب�الد، وبح�ث املوضوع�ات املدرجة 
عىل جدول األعم�ال، وأصدر القرارات والتوصيات 
الالزمة بشأنها. وعبرّ الكاظمي خالل الجلسة، عن 
ثقته وتفاؤله بأن تكون االنتخابات املقبلة، سابقة 
عراقية من حيث النزاهة واختيار األفضل لشعبنا، 
مؤك�داً إنج�از كل متطلب�ات العملي�ة االنتخابية 
املح�اكاة  إىل  ومالياً.وأش�ار  ولوجس�تياً،  أمني�اً، 
الثالثة لعملية االقرتاع التي جرت، وكانت ممتازة 
وناجح�ة ب�كل املقايي�س، مؤك�داً أن االنتخابات 
املقبل�ة لن تهيم�ن عليها املحس�وبية وال التزوير 
والفس�اد مهما كلف األمر، وحثرّ جميع املواطنني 
عىل الذهاب لصنادي�ق االقرتاع، وإنهاء حقبة من 
الفس�اد لطاملا آذت البلد وأساءت له. وحذرّر رئيس 
مجلس الوزراء من مح�اوالت رشاء األصوات عب 
وعود كاذبة كالتعيين�ات الوهمية أو توزيع قطع 
أراض، داعياً املواطنني لعدم تصديقها، وشدد عىل 
أن إغراء املواطن باالدعاءات الكاذبة أمر مرفوض 
تماماً، وس�تتم مراقبة ه�ذه االدعاءات من قبلنا. 
الكاظم�ي مفوضي�ة  ويف خت�ام حديث�ه ش�كر 
االنتخابات والوزارات والجهات الس�اندة األخرى؛ 
لتهيئ�ة األج�واء إلج�راء االنتخاب�ات يف موعدها. 
وش�هدت الجلس�ة اس�تعراض التقري�ر الوبائي 
لجائحة كورونا، ومس�تجدات عم�ل لجنة تعزيز 
اإلجراءات الحكومية يف مجاالت الوقاية والسيطرة 

الصحية التوعوية.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت الوالي�ات املتح�دة، أم�س األربع�اء، من املس�اس 
ب�«عملي�ة التح�ول الديمقراط�ي املدن�ي« التي يعيش�ها 
الس�ودان، منذ الثورة الش�عبية التي أطاح�ت بنظام عمر 

البشري، يف أبريل 2019.
ومع تبقي نحو 50 يوما عىل نقل رئاس�ة مجلس السيادة 
للمدنيني يف ترشين الثاني املقبل؛ أكدت الخارجية األمريكية 
يف بيان، دعمها للحكومة االنتقالية التي يقودها املدنيون، 
وأدانت املحاولة االنقالبية التي تقول السلطات السودانية 

إنها أحبطتها، صباح الثالثاء.

وشهدت الس�اعات املاضية جدال كبريا وردود فعل واسعة 
بش�أن محاولة االنق�الب. وق�ال رئيس مجلس الس�يادة 
االنتق�ايل يف الس�ودان، عبد الفتاح البه�ان، إنه »ال توجد 
حكومة منتخبة يف البالد، وإن القوات املسلحة هي الوصية 
ع�ىل أم�ن الس�ودان ووحدته«؛ مش�ددا ع�ىل أن »ال جهة 

تستطيع إبعادها من املشهد خالل املرحلة االنتقالية«.
لك�ن بيان الخارجية األمريكية، ش�دد ع�ىل أن »اإلجراءات 
املناهضة للديمقراطي�ة، مثل تلك التي وقعت يف الخرطوم 
الثالث�اء؛ تق�وض دع�وة الش�عب الس�وداني إىل الحري�ة 
والعدال�ة، كما تع�رض الدعم الدويل للس�ودان؛ بما يف ذلك 

العالقات الثنائية مع الواليات املتحدة؛ للخطر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال مظه�ر محم�د صالح مستش�ار 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون املالية، 
أم�س األربعاء، إن تحس�ن اإلي�رادات 
النفطية، س�مح بتمويل عجز موازنة 

العام الجاري بعيداً عن االقرتاض.    
وأوض�ح صال�ح أن »س�قوف اإلنفاق 
وج�ه  ع�ىل  التش�غيلية  املوازن�ة  يف 
الخصوص، ما تزال عالية ومس�تنفذة 
لالي�رادات العام�ة بما فيه�ا االيرادات 
النفطية التي تحس�نت لتعوض العجز 

املخطط يف املوازنة العامة للسنة املالية 
2021، وتمويله بالزي�ادات يف إيرادات 

النفط بدالً من التوسع باالقرتاض«.  
وأض�اف، أن »اإليرادات غ�ري النفطية 
مازال�ت ه�ي األخ�رى دون املس�توى 
املخط�ط له�ا يف دعم إي�رادات املوازنة 
وتنوي�ع اإلي�رادات م�ن خ�ارج مورد 
النف�ط«.  وتابع صالح أن�ه »مع تزايد 
تلك السقوف االنفاقية ارتفاعاً ملصلحة 
املوازنة التش�غيلية، وهي ذات طبيعة 
اس�تهالكية يف الغال�ب، ف�إن الفرص 
املتاحة من تحس�ن إي�رادات النفط لم 

تزد الفس�حة الكافية لتش�غيل س�تة 
آالف مرشوع استثماري حكومي مقر، 
واغلبها معل�ق، وتزيد قيمتها عن مئة 
مليار دوالر«، مبيناً أن »تلك املش�اريع 
س�تأخذ طريقها الطبيع�ي إىل التنفيذ 
بغية تعظيم معدالت النمو االقتصادي 

يف البالد ورفع مستويات التشغيل«.  
وذك�ر أن »ما يت�م تخصيصه س�نوياً 
االس�تثمارية  املش�اريع  ألغ�راض 
الحكومي�ة يذه�ب أكث�ر م�ن نصف�ه 
والج�زء  الطاق�ة،  قط�اع  الس�تدامة 
الحف�اظ  رضورات  تمتص�ه  املتبق�ي 

عىل مش�اريع الخدم�ات البلدية بالحد 
األدنى«.  وأش�ار صالح من جانب آخر 
إىل أن »الفرص�ة املس�اعدة يف تقوي�ة 
النش�اط االس�تثماري ورف�ع معدالت 
تشغيل العاطلني، إضافة ملا هو متيرس 
سنوياً من اس�تثمار حكومي تتلخص 
بالف�رص  النه�وض  نح�و  بالذه�اب 
االس�تثمارية للقط�اع الخ�اص وه�و 
دور اسرتاتيجي تتواله الهيئة الوطنية 
لالس�تثمار اليوم ودوائر االس�تثمار يف 

املحافظات«.  
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جلنة تعويض املترضرين تصدر قوائم جديدة تضم مستحقي مخس حمافظات 
     بغداد / المستقبل العراقي 

لتعوي�ض  املركزي�ة  اللجن�ة  اص�درت 
املُترّضرين يف األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
أم�س األربعاء، قوائم جدي�دة مّمن صدرت 
لهم قرارات صحيحة غّطت 5 محافظات.    
وأص�درت اللجنة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، وجب�ة جديدة من 
أس�ماء املواطنني من محافظات: )نينوى، 
وص�اح الدين، واألنب�ار، وكركوك، ودياىل( 
ق�رارات صحيح�ة،  له�م  الذي�ن ص�درت 
بموجب القان�ون رقم )20 لس�نة 2009( 

املعدل.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ترأس رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
السادس�ة  االعتيادي�ة  الجلس�ة  األربع�اء،  أم�س 
والثاث�ني ملجلس ال�وزراء، ناقش فيها مس�تجدات 
األوض�اع يف الب�اد، وبح�ث املوضوع�ات املدرج�ة 
عىل جدول األعم�ال، وأصدر الق�رارات والتوصيات 
الازمة بش�أنها. وعّب الكاظمي خال الجلسة، عن 
ثقته وتفاؤله بأن تكون االنتخابات املقبلة، سابقة 
عراقية من حيث النزاهة واختيار األفضل لش�عبنا، 
مؤكداً إنجاز كل متطلبات العملية االنتخابية أمنياً، 

ولوجستياً، ومالياً.
وأشار إىل املحاكاة الثالثة لعملية االقرتاع التي جرت، 
وكانت ممت�ازة وناجحة بكل املقايي�س، مؤكداً أن 
االنتخاب�ات املقبلة لن تهيمن عليها املحس�وبية وال 
التزوي�ر والفس�اد مهما كل�ف األمر، وح�ّث جميع 
املواطن�ني عىل الذه�اب لصناديق االق�رتاع، وإنهاء 

حقبة من الفساد لطاملا آذت البلد وأساءت له. 
وح�ّذر رئيس مجلس ال�وزراء من مح�اوالت رشاء 
األص�وات عب وعود كاذبة كالتعيين�ات الوهمية أو 
توزيع قطع أراض، داعياً املواطنني لعدم تصديقها، 

وش�دد عىل أن إغ�راء املواط�ن باالدع�اءات الكاذبة أمر 
مرفوض تماماً، وستتم مراقبة هذه االدعاءات من قبلنا. 
ويف ختام حديثه ش�كر الكاظمي مفوضي�ة االنتخابات 
وال�وزارات والجهات الس�اندة األخ�رى؛ لتهيئة األجواء 

إلجراء االنتخابات يف موعدها.
وش�هدت الجلس�ة اس�تعراض التقرير الوبائي لجائحة 
كورون�ا، ومس�تجدات عم�ل لجن�ة تعزي�ز اإلج�راءات 
الحكومي�ة يف مج�االت الوقاي�ة والس�يطرة الصحي�ة 
التوعوية؛ للحد من انتش�ار الفريوس، ومناقش�ة جهود 
وزارة الصح�ة وإجراءاتها الصحي�ة والوقائية، ملواجهة 
الجائح�ة، ويف توف�ري اللقاح�ات للمواطنني ع�ب منافذ 
التلقيح، وكذلك اس�تعدادات ال�وزارة يف تقديم الخدمات 
ملواكب الزائرين يف مسرية أربعينية اإلمام الحسني )عليه 
الس�ام(. وناق�ش مجلس الوزراء يف جلس�ته مش�كلة 
الس�كن التي يعان�ي منها العراق منذ عق�ود. ومن أجل 
إيجاد الحلول الازمة لها، من حيث تأمني السكن الائق 
للمواطنني، واستحداث مدن جديدة يف املحافظات، أصدر 
مجلس الوزراء الق�رارات اآلتية: 1- تتوىل وزارة اإلعمار 
واإلس�كان والبلديات واألش�غال العامة، توزيع األرايض 
الس�كنية لجميع املواطنني يف املدن الجديدة التي تفرزها 
الوزارة، بموجب قرار مجلس الوزراء )70 لسنة 2019(، 
يف جميع املحافظ�ات العراقية عدا اإلقليم ضمن مبادرة 

)داري(.
2- ع�دم ش�مول املواطن�ني الذين س�بق أن حصلوا عىل 
قطع�ة أرض بموج�ب قوانني أو ق�رارات نافذة بأحكام 

هذا القرار.
3- اعتماد البنام�ج اإللكرتوني الذي ترشف عليه هيئة 
املستشارين، كآلية للتفاضل بني املواطنني للحصول عىل 

قطعة األرض واختيار املشمولني، واإلعان عن أسمائهم 
عىل أس�اس مجم�وع النقاط التي حصل�وا عليها يف كل 
محافظة، وعىل ش�كل وجبات وفقاً لقطع األرايض التي 

تستكمل تهيئتها.
4- تتوىل وزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات واألش�غال 
العامة، تأليف لجان فنية يف كل محافظة، لتدقيق بيانات 
املواطنني املتقدمني، ومن خال النافذة التي ستخصص 

لكل لجنة ضمن البنامج اإللكرتوني.
5- تتوىل وزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات واألش�غال 
العامة، بالتنس�يق بينها والهيئة الوطنية لاس�تثمار أو 
هيئ�ات االس�تثمار يف املحافظات، اإلع�ان عن الفرص 
االس�تثمارية لتطوي�ر امل�دن الجدي�دة، وإنش�اء البنى 
التحتية فيها واملرافق الخدمية والرتفيهية كافة يف هذه 

املدن.
6- تتوىل وزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات واألش�غال 
العام�ة، بالتعاون مع هيئة املستش�ارين إع�داد اآلتي: 
أ - آليات اس�تقطاب املطورين أو املستثمرين لكل مدينة 
جديدة، بما يضمن جعلها مدناً جاذبة للس�كن متكاملة 
التحتي�ة، والخدمي�ة، والرتفيهي�ة، والصحي�ة،  البن�ى 
وغريه�ا، تتوافر فيها أش�كال فرص العم�ل دون تحمل 
خزين�ة الدولة أعباء مالي�ة. ب - ضوابط تلزم املطور أو 
املس�تثمر بتنفيذ املراف�ق الخدمية العام�ة كافة ضمن 
املدن الجديدة، وتس�ليمها إىل الجهات القطاعية املعنية، 
وتمنحه�م حق االنتفاع من املناطق التجارية، الصناعية 
الخدمي�ة، جزءاً من األرايض الس�كنية، ونس�بة ال تزيد 
ع�ن 30% م�ن امل�دارس الواقعة ضم�ن امل�دن الجديدة، 
وفقاً ألحكام قانون االس�تثمار رقم )13 لسنة 2006(، 

وتعدياته واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
7- تلت�زم وزارت�ا املالية والزراعة، باس�تكمال إجراءات 

نق�ل ملكي�ة أرايض امل�دن الجديدة التي تم�ت املصادقة 
عىل تصاميمها، من املديرية العامة للتخطيط العمراني 
والواقع�ة خ�ارج ح�دود التصمي�م األس�اس، إىل أقرب 
مؤسسة بلدية تمهيداً إلدخالها ضمن التوسع املستقبيل 
لتلك البلدية، أو اس�تحداث بلديات أخ�رى وفقاً ألحكام 

قانون إدارة البلديات رقم )165 لسنة 1964( املعدل.
8- تتوىل وزارة العدل عب دوائر التسجيل العقاري، فتح 
ماحظيات للتس�جيل العقاري خاص�ة باملدن الجديدة، 
وأخ�ذ اإلج�راءات الازمة إلص�دار س�ندات طابو لقطع 
األرايض املف�رزة يف ه�ذه املدن بأس�ماء املواطنني الذين 

أُعلنت أسماؤهم.
9- تت�وىل املؤسس�ات البلدية يف املحافظات، فتح قس�م 
بل�دي خ�اص بهذه امل�دن الجدي�دة، لتس�هيل إجراءات 
تس�جيل األرايض الس�كنية بأس�ماء املواطن�ني وتقديم 
الخدم�ات البلدي�ة له�م. 10- يت�وىل امل�رف العقاري 
وصن�دوق اإلس�كان أخ�ذ اإلج�راءات الازم�ة؛ لتوف�ري 
قروض ميرسة طويلة األم�د للمواطنني، لبناء وحداتهم 

السكنية يف املدن الجديدة.
واس�تكمل مجلس الوزراء مناقشة املوضوعات األخرى 
املدرج�ة عىل ج�دول األعمال، وأص�در الق�رارات اآلتية 

بشأنها:
أوالً/ إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة )131 لس�نة 
2021( بشأن تعديل قرار املجلس الوزاري للطاقة )117 
لس�نة 2021(، ليكون بحس�ب م�ا يأتي: 1- اس�تمرار 
وزارة النفط/ رشكة توزيع املنتجات النفطية، بتس�ديد 
مستحقات رشكتي )كار وقيوان( عن العقدين الثاثية، 
بحس�ب قرار مجلس الوزراء )144 لسنة 2021(، وقرار 
املجلس الوزاري للطاقة )88 لسنة 2021(، يف ظل شحة 
التخصيص�ات املالي�ة ل�وزارة الكهرب�اء إىل 31 كان�ون 

الثاني 2021. 
االقتصادي�ة  الج�دوى  وج�ود  رشط  يض�اف   -2
لاستمرار بالعقود املبينة يف الفقرة )2(، من القرار 
املذك�ور آنف�اً عن�د نهاية ف�رتة التمديد م�ن وزارة 

الكهرباء. 
التخصيص�ات  تهيئ�ة  الكهرب�اء  وزارة  ت�ويل   -3
املالي�ة الكافية، لتس�ديد مس�تحقات رشاء الطاقة 
م�ن مختلف العق�ود، وتحقيق تخصيص؛ لتس�ديد 
الديون املرتتبة بذمة وزارة الكهرباء، ملصلحة وزارة 
النفط عن قيمة ما قد سدد خال الفرتات السابقة، 
بحس�ب قرارات مجلس ال�وزراء واملجلس الوزاري 

للطاقة ذات العاقة.
املالي�ة  وزارة  تخصي�ص  ع�ىل  املوافق�ة  ثاني�اً/  
)250000000( دين�ار، فق�ط مئت�ان وخمس�ون 
ملي�ون دين�ار، إىل وزارة الهج�رة واملهجري�ن م�ن 
احتياط�ي الطوارئ، اس�تناداً إىل أح�كام املادة )5( 
م�ن قان�ون املوازنة العام�ة االتحادي�ة لجمهورية 
الع�راق للس�نة املالي�ة/2021، وإضافته�ا إىل باب 
اإلغاثة واملعونة االجتماعية أو أبواب موازنة الوزارة 

املذكورة آنفاً كمصاريف إدارية. 
ثالثاً/  املوافقة عىل إه�داء املواد املترضرة والتالفة 
املثبتة يف محارض الشطب، املرفقة ربط كتاب املفوضية 
العلي�ا املس�تقلة لانتخاب�ات املرق�م بالع�دد )خ/21/ 
املوج�ودة يف  أيل�ول 2021،  امل�ؤرخ يف 18  ر. م/195( 
مخازن املفوضي�ة العليا املس�تقلة لانتخابات يف بغداد 
واملحافظات، والبالغ قيمتها الدفرتية )5701821348( 
ديناراً، فقط خمس�ة مليارات وسبع مئة وواحد مليون 
وثمان مئ�ة وواحد وع�رشون ألفاً وثاث مئ�ة وثمانية 
وأربعون ديناراً، إىل هيئة التصنيع الحربي، وذلك لحاجة 
الهيئ�ة املذكورة آنفاً، بحس�ب ما ج�اء يف كتابها املرقم 

بالعدد )ق/700( املؤرخ يف 16 أيلول 2021. 
رابع�اً/ الت�زام وزارة املالي�ة بقان�ون املوازن�ة العام�ة 
لس�نة 2019(،   6( االتحادي�ة  املالي�ة  اإلدارة  وقان�ون 
وق�رارات مجلس ال�وزراء عند إعداده�ا تعليمات تنفيذ 
قان�ون املوازن�ة لاع�وام القادم�ة، ع�ىل أن تتضم�ن 
التعليمات املذكورة نصوصاً قانونية تس�ّهل فقط تنفيذ 
نص�وص قانون املوازنة، دون معالج�ة األمور الخارجة 
ع�ن نصوص املوازن�ة وبضمنها موض�وع اإلهداء، عىل 
أن تنظ�م هذه األمور الخارج�ة بتعلميات موحدة ثابتة 

تجنباً لتكرارها يف تعليمات تنفيذ املوازنة يف كل عام. 

خامس�اً/ - املوافق�ة عىل تعدي�ل قرار مجل�س الوزراء 
)163 لس�نة 2021( بش�أن اعتماد خط األساس للبحر 
اإلقليم�ي العراق�ي الجديد، واعتماد اإلحداث�ي )R( بدالً 
من اإلحداثي )8( املتفق عليه يف محرض االجتماع املنعقد 
بتأري�خ 21 حزي�ران 2021، يف مق�ر وزارة الخارجي�ة؛ 
ليتس�نى لوزارة الخارجية إيداعه ل�دى األمم املتحدة. - 
توجيه تنبيه للجنة الفنية املكلفة برس�م خط األس�اس 

للبحر اإلقليمي العراقي لتوخي الدقة يف عملها.

جملس الوزراء يضع خطة لبناء مناطق سكنية وخطة لتوزيعها.. وحتذير للمواطنني: املرشحون ال يوزعون األراضي والوظائف

استحداث »مدن جديدة« للقضاء عىل أزمة السكن

العدد )2457(   23     أيلول    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

        بغداد / المستقبل العراقي

قال مظهر محمد صالح مستش�ار 
رئي�س مجلس ال�وزراء للش�ؤون 
املالية، أم�س األربعاء، إن تحس�ن 
اإلي�رادات النفطية، س�مح بتمويل 
عجز موازن�ة العام الج�اري بعيداً 

عن االقرتاض.    
»س�قوف  أن  صال�ح  وأوض�ح 
اإلنف�اق يف املوازنة التش�غيلية عىل 
وج�ه الخصوص، م�ا ت�زال عالية 
العامة بما  ومس�تنفذة لاي�رادات 
الت�ي  النفطي�ة  االي�رادات  فيه�ا 
تحسنت لتعوض العجز املخطط يف 
املوازنة العامة للسنة املالية 2021، 
وتمويله بالزيادات يف إيرادات النفط 

بدالً من التوسع باالقرتاض«.  
وأضاف، أن »اإليرادات غري النفطية 
مازالت هي األخرى دون املس�توى 
املخطط لها يف دعم إيرادات املوازنة 
وتنويع اإليرادات م�ن خارج مورد 
النف�ط«.  وتاب�ع صالح أن�ه »مع 
االنفاقي�ة  الس�قوف  تل�ك  تزاي�د 
ارتفاعاً ملصلحة املوازنة التشغيلية، 
وه�ي ذات طبيع�ة اس�تهاكية يف 
الغال�ب، ف�إن الف�رص املتاحة من 

تحس�ن إي�رادات النف�ط ل�م ت�زد 
الفس�حة الكافي�ة لتش�غيل س�تة 
آالف مرشوع اس�تثماري حكومي 
مقر، واغلبها معلق، وتزيد قيمتها 
ع�ن مئ�ة ملي�ار دوالر«، مبين�اً أن 
»تل�ك املش�اريع س�تأخذ طريقها 
الطبيع�ي إىل التنفي�ذ بغية تعظيم 
معدالت النم�و االقتصادي يف الباد 

ورفع مستويات التشغيل«.  
وذكر أن »ما يتم تخصيصه سنوياً 
االس�تثمارية  املش�اريع  ألغ�راض 
الحكومي�ة يذهب أكث�ر من نصفه 
الس�تدامة قطاع الطاق�ة، والجزء 
املتبقي تمتص�ه رضورات الحفاظ 
ع�ىل مش�اريع الخدم�ات البلدي�ة 
بالح�د األدنى«.  وأش�ار صالح من 
جانب آخر إىل أن »الفرصة املساعدة 
االس�تثماري  النش�اط  تقوي�ة  يف 
ورفع مع�دالت تش�غيل العاطلني، 
إضاف�ة مل�ا ه�و متي�رس س�نوياً 
م�ن اس�تثمار حكوم�ي تتلخ�ص 
بالذه�اب نحو النه�وض بالفرص 
االس�تثمارية للقطاع الخاص وهو 
الهيئ�ة  تت�واله  اس�رتاتيجي  دور 
الوطنية لاس�تثمار الي�وم ودوائر 

االستثمار يف املحافظات«.  

مستشار حكومي: ٦ آالف مرشوع حكومي معلق

        بغداد / المستقبل العراقي

عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً، أمس األربعاء، بحثت 
خال�ه توجيه�ات وزي�ر الداخلي�ة بمراع�اة حقوق 
اإلنس�ان وأهمية تطبيق العمل املهني خال التحقيق 

يف الحوادث والقضايا.    
وذك�رت وزارة الداخلية يف بيان تلقى »ناس« نس�خة 
من�ه، أن�ه »حس�ب توجيهات وزي�ر الداخلي�ة، عقد 
الوكيل األقدم حسني العوادي، ووكيل الوزارة لشؤون 
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�ود، الي�وم األربع�اء، 
اجتماعاً مع عدد من مدراء مكافحة اإلجرام يف بغداد 
واملحافظ�ات بحضور عدد من الضباط، وجرى خال 
االجتم�اع نق�ل توجيهات وزي�ر الداخلية يف موضوع 

مراعاة حقوق اإلنسان، وأهمية تطبيق العمل املهني 
خال التحقي�ق بالحوادث والقضاي�ا، وأن يكون اي 
تحقي�ق مبنياً ع�ىل أس�س ومعايري دولي�ة ووطنية 
وتوفري البيئة الازمة إلكمال اإلجراءات الرشطوية يف 

أي قضية أو حادث ما«.  
وأض�اف البي�ان، »وت�م التأكيد خ�ال االجتماع عىل 
أهمية التعامل اإلنساني والحسن مع املوطنني، وعىل 
احرتام املواطن وتقدي�م أفضل الخدمات له، وهذا ما 

أكد عليه دولة رئيس الوزارء يف أكثر من مناسبة«.  
وتابع، »كما ج�رى بحث الجهود الت�ي تبذلها وزارة 
الداخلي�ة يف تعزيز األمن واالس�تقرار يف جميع أنحاء 
الباد والعمل عىل الحد من انتشار الجريمة بمختلف 

صورها«.  

حددت مفوضي�ة االنتخابات، أمس األربعاء، 
للمرش�حني آخ�ر س�اعة يف موع�د انته�اء 

حماتهم الدعائية االنتخابية.
 وذك�ر بي�ان له�ا تلق�ت املس�تقبل العراقي 

نسخة منه، »قرر مجلس املفوضني السماح 
للمرشحني املصادق عىل أسمائهم النتخابات 
مجل�س الن�واب العراق�ي 2021 بالدعاي�ة 
االنتخابية لغاية الساعة السادسة من صباح 

يوم الس�بت املوافق 2021/10/9 ، اس�تناًدا 
اىل أح�كام املادة )22( من قان�ون انتخابات 
مجلس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020 
الت�ي نصت ع�ىل }الدعاي�ة االنتخابية الحرة 

ح�ق مكفول للمرش�ح بموجب أح�كام هذا 
القانون تبدأ م�ن تاريخ املصادقة عىل قوائم 
املرش�حني من قب�ل املفوضي�ة وتنتهي قبل 

)24( ساعة من بدء االقرتاع{«.

أصدرت لجنة إعادة املفس�وخة عقودهم، التابعة لهيئة الحشد 
الش�عبي، أم�س األربع�اء، توضيح�ا جديدا بش�ان اس�تمارة 
املفس�وخة عقوده�م. وذكرت اللجنة، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه »نن�وه بأنه ال إش�كال يف وج�ود بعض 
النقوصات لدى املفس�وخة عقودهم عند ملء االس�تمارة مثل 
االمر االداري أو الرقم األحصائي، ملن ال يتوفر لديه وترك الحقل 
فارغ ألن بعض حقول االس�تمارة هي اختياري�ة، مع االلتزام 
بم�لء املعلوم�ات الخاص�ة باملقات�ل«. ونبهت ع�ىل أن »املنفذ 
الوحي�د والرس�مي للتقديم لعودة االخوة املفس�وخة عقودهم 

اىل صفوف الهيئة هو االس�تمارة االلكرتونية املعدة من اللجنة 
املش�كلة من الهيئة لهذا الغرض وإن اي مس�ار آخر الستقبال 
الطلب�ات او تس�لّم امللف�ات او اي ش�كل آخر ال عاق�ة للهيئة 
ب�ه ولن تتعامل معه«. ويوم، أصدرت هيئة الحش�د الش�عبي، 
توضيحا بش�أن االس�تمارة اإللكرتونية الخاصة باملفس�وخة 
عقودهم.وج�اء يف التوضي�ح: »نظ�را لكثرة البيان�ات الواردة 
ومن اج�ل مراجعة ما ورد، س�يتم ايق�اف الروابط املخصصة 
مللء اس�تمارة العودة ألقل من 24 ساعة القادمة وسيتم اعادة 
االس�تمارة يف املوقع الرس�مي للحش�د الش�عبي ب�أرسع وقت 

ممكن لضمان حقوقكم ولفس�ح املجال امام اللجان املختصة 
للنظ�ر والتدقيق بطلباتك�م«، مضيفة: »كما أكدنا س�ابقا إن 
االس�تمارة االلكرتونية ستس�تمر حتى ال�30 من ش�هر أيلول 
الحايل«. وتابعت: »تعيد هيئة الحشد الشعبي التذكري بأن املنفذ 
الوحيد والرسمي للتقديم لعودة االخوة املفسوخة عقودهم اىل 
صف�وف الهيئ�ة هو االس�تمارة االلكرتونية املع�دة من اللجنة 
املش�كلة من الهيئة لهذا الغرض وإن اي مس�ار آخر الستقبال 
الطلبات او تس�لّم امللفات او اي ش�كل آخر ال عاقة للهيئة به 

ولن تتعامل معه«.

أعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد تحرير 
الخاط�ف،  واعتق�ال  مختطف�ة، 
باالبت�زاز  آخري�ن  متهم�ني  وثاث�ة 
االلكرتون�ي، وضب�ط ش�بكة لرتويج 
بي�ان  وذك�ر  املخ�درات.   وتعاط�ي 
للعملي�ات تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انه »ومن خ�ال املتابعة 
وتكثيف الجه�د االس�تخباري، وبناء 
ع�ىل معلومات دقيقة وبتنس�يق عاِل 
املس�توى ب�ني جه�از األم�ن الوطني 
ووكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات 
االتحادية وقس�م اس�تخبارات وأمن 
قي�ادة عملي�ات بغ�داد، وللح�د م�ن 
الجريم�ة املنظم�ة، تمكن�ت قوة من 
الل�واء الخامس رشط�ة اتحادية من 
الخاطف  تحرير مختطف�ة، واعتقال 

يف منطقة الغزالية غربي بغداد«. 
وأض�اف البي�ان ان »قطع�ات الفرقة 
الثاني�ة رشطة اتحادي�ة ومفرزة من 
جهاز األم�ن الوطن�ي، أعتقلت ثاثة 
متهم�ني باالبت�زاز اإللكرتون�ي بع�د 
كمني محكم نص�ب لهما يف منطقتي 
الغزالي�ة، والبي�اع«.  ولف�ت اىل ان�ه 
»وضمن الجهود االستخبارية وتعاون 
املواطنني تمكنت قوة من اللواء )15( 
م�ن ضبط ش�بكة مكونة م�ن )11( 
متهم�اً بينهم ام�رأة لرتويج وتعاطي 
املخدرات، يف احدى الش�قق يف منطقة 
الك�رادة، وت�م ضب�ط م�واد مخدرة، 

وأجهزة تعاطي، واسلحة مختلفة«. 
وأشار البيان اىل »إحالة امللقى القبض 
عليه�م واملواد املضبوط�ة إىل الجهات 

ذات االختصاص«.

الداخلية تعقد اجتامعًا موسعًا لبحث مراعاة حقوق اإلنسان أثناء التحقيقات

املفوضية حتدد »آخر ساعة« للدعاية االنتخابية

احلشد الشعبي تصدر توضيحًا جديدًا بشأن استامرة املفسوخة عقودهم

عمليات بغداد: حترير خمتطفة 
واعتقال متهمني باإلبتزاز

 مع شبكـة لتـرويـج املخـرات

        بغداد / المستقبل العراقي

وجهت الق�وة الجوية العراقية، أمس األربعاء، رضب�ات مدمرة عىل فلول 
عصابات داعش االرهابية يف وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وذك�ر بي�ان لخلية اإلع�ام األمن�ي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
:«بتخطي�ط وإرشاف من قب�ل قيادة العمليات املش�رتكة، وبتنيس�ق مع 
االس�تخبارات العس�كرية وخلية االس�تهداف التابعة اىل قي�ادة العمليات 
املش�رتكة ، نفذت طائرات القوة الجوي�ة العراقية ثاث رضبات مدمرة يف 
وادي ش�اي ضمن قاطع عمليات كركوك، بواسطة طائرات السوخوي 25 

استهدفت خالها أوكار لإلرهابيني«. 
وأض�اف »فيم�ا نفذت طائ�رات أف 16 رضبات أخرى، أجه�زت فيها عىل 
م�ا تبقى من هذه األوكار، وقد ش�وهدت اعمدة الدخان تتصاعد واصوات 

انفجرات مدوية يف املكان«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أمس األربعاء، ان الخطة االمني�ة الخاصة بزيارة 
أربعينية اإلمام الحسني }ع{ دخلت حيز التنفيذ.

 وقال املتحدث باسم الوزارة اللواء خالد املحنا ان »الخطة الخاصة بالزيارة 
االربعيني�ة دخلت حيز التنفيذ والقوات األمنية انترشت يف القواطع األمنية 

فضا عن تجهيز قوة احتياطية تستخدم يف حاالت الطوارئ«. 
وأش�ار اىل ان »الخط�ط الخدمية وفرق الدفاع املدن�ي انترشت يف مواقعها 

وكل بدأ بالخطة«. 
ويش�هد العراق منذ أيام توافد حش�ود الزائرين من داخ�ل وخارج العراق 
صوب مدينة كرباء املقدس�ة إلحياء زيارة األربع�ني التي تصادف الثاثاء 

املقبل وسط اتسنفار أمني وخدمي وصحي. 

الطريان احلريب يوجه رضبات مدمرة
 لـ »داعش« يف كركوك 

الداخلية: خطة زيارة األربعني دخلت 
حيز التنفيذ 

        بغداد / المستقبل العراقي

قال قائممقام سنجار يف محافظة 
نينوى، محما خليل، أمس األربعاء، 
الكردس�تاني  العم�ال  ح�زب  أن 
والفصائل املوالية له هي من تسيطر 
عىل املش�هد االنتخابي، يف القضاء. 
وبني خليل أن »تلك الفصائل منعت 
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني 
من القيام بحملته االنتخابية وهي 
م�ن تس�يطر ع�ىل املش�هد ولديها 
مرش�حني يف االنتخاب�ات، رغم أن 

ذلك يخالف القانون«.
وأضاف أن »تل�ك الفصائل تضغط 

العم�ال  وح�زب  املواطن�ني،  ع�ىل 
يم�ارس أقىص أن�واع الضغط عىل 
أهايل سنجار إلجبارهم عىل انتخاب 
انتخاب�ات  نتوق�ع  مرش�حيه، وال 
نزيه�ة يف القض�اء، ويج�ب تدخل 

املرشفني واملراقبني بصورة أكب«.
توت�را  س�نجار  قض�اء  ويش�هد 
أمنيا ج�راء تواج�د ح�زب العمال 
الكردستاني فيه، األمر الذي يرافقه 
اس�تهداف من الطائ�رات الرتكية، 
بني حني وآخر، عىل الرغم من تأكيد 
قي�ادة العملي�ات املش�رتكة تنفيذ 
»اتفاقية س�نجار«، والتي تتضمن 

اخراج املسلحني من القضاء.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س الخدم�ة االتحادي، 
أمس االربعاء، عن اسماء الخريجني 
االوائ�ل املش�مولني بالتقدي�م عىل 

االستمارة االلكرتونية للتوظيف.  

تلق�ت  بي�ان،  يف  املجل�س  وذك�ر   
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
انه »أعلن اسماء الخريجني االوائل 
لس�نة   67( بقان�ون  املش�مولني 
2017( و املش�مولني بالتقديم عىل 
االستمارة االلكرتونية للتوظيف«.  

قائممقام سنجار: حزب العامل يضغط 
النتخاب مرشحيه

جملس اخلدمة يعلن أسامء اخلرجيني األوائل 
املشمولني بالوظائف



www.almustakbalpaper.net العدد )2457( الخميس  23  ايلول  2021 محليات3

    بغداد / المستقبل العراقي

تفقد وزير التجارة الدكتور عالء الجبوري، برفقة مدير 
ع�ام الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد الغذائية املهندس�ة 
مل�ى هاش�م املوس�وي ومدي�ر ع�ام دائ�رة التخطي�ط 
واملتابعة الست ابتهال هاش�م صابط يف جولة مسائية 
ش�ملت مخ�ازن ابي غري�ب التابعة للرشك�ة ومناطق 
اب�ي غريب وش�هدت زيارة املناطق الفق�رة يف مناطق 
الن�ر والس�الم لالطالع بش�كل ميداني ع�ى نوعيات 
مف�ردات الس�لة الغذائي�ة التي تجه�ز للمواطنني وأكد 
وزي�ر التجارة، يف زيارته ملنطقة ابي  غريب بان »وزارة 

التج�ارة عازمة عى اس�تقرار مرشوع الس�لة الغذائية 
وتجهيز مفرداتها للمواطنني بش�كل منتظم ومس�تقر 
وق�ال الوزير، خالل لقائه عدد م�ن املواطنني  من ابناء 
املنطق�ة بان »الوزارة مس�تنفرة بش�كل كامل لغرض 
تجهيز مفردات الس�لة الغذائية وانها  يف استنفار كامل  
لتجهيز الوجبة الثانية من مفردات الس�لة الغذائية بعد 
النجاح الذي تتحقق يف الوجبة االوىل وأشار الوزير خالل 
اللقاء، إىل أن الحكومة من خالل برنامج السلة الغذائية 
كان اله�دف هو تأمني الوضع الغذائ�ي خاصة للعوائل 
الفقرة واستقرار مرشوع السلة الغذائية بعد ان عانى 
نظام البطاقة التموينية من مش�اكل كبرة بسبب قلة 

التخصيص�ات املالي�ة ويف جولته  اك�د الوزير الجبوري 
خالل زيارته لوكالء املواد الغذائية بان التعاون مطلوب 
االن بني الوزارة ووكالء املواد الغذائية لغرض اس�تقرار 
تجهيز الس�لة الغذائية واالرساع يف ايصالها للمواطنني 
دفعة واحدة وأكد، أن »الوزارة بصدد معالجة املش�اكل 
الت�ي حصل�ت يف الوجبة االوىل واتخ�اذ خطوات رسيعة 
النجاح الوجبة الثانية التي يتم تجهيزها حاليا«.والتقى 
الجب�وري ايض�ا مواطن�ي منطق�ة ابي غري�ب مؤكدا 
»ع�زم الحكومة ع�ى انجاح م�رشوع الس�لة الغذائية 
وتأمني كافة مفرداتها خالل الش�هرين املقبلني واعداد 
ميزاني�ة متكامل�ة للعام املقبل وب�ني الوزير الجبوري، 

يف لقائه م�ع وكالء امل�واد الغذائي�ة أن »املرحلة املقبلة 
تتطلب الكث�ر من الحرص والكثر م�ن الوعي النجاح 
مرشوع السلة الغذائية بما يساعد ويساهم يف معالجة 
الوضع الغذائي خاصة للمناطق الفقرة التي تعاني من 
مش�اكل اقتصادية كبرة االمر ال�ذي يتطلب من وكالء 
املواد الغذائية االرساع يف تجهيز كميات مفردات الس�لة 
الغذائي�ة بما يتيح للمواطن اس�تالم املف�ردات الغذائية 
املوج�ودة يف الس�وق املحلية وبذلك نس�تطيع نقول ان 
مجرد اس�تقرار الس�لة الغذائي�ة فان املواط�ن الفقر 
يتساوى مع املواطن ذوي املردود العايل يف الحصول عى 

مواد غذائية متكاملة.

وزير التجارة يلتقي مواطنني ويزور »وكالء« للتدقيق يف نوعية مواد السلة الغذائية
يف جولة مسائية مشلت مركز مبيعات ابي غريب واملناطق احمليطة

    بغداد/ المستقبل العراقي

ال�ن�ه�ري��ن  م��ص���رف  أص����در 
االس���الم��ي الحكومي تعليمات مرابحة 
املش�اريع الصغ�رة واملتوس�طة والكب�رة 
ضمن م�ب��ادرة البنك امل�رك��زي العراقي 
التي ترتاوح ب�ني مليون وم�ل�ي�ار دي�ن�ار 

بحسب كل مرشوع.
ف��ي  م�س��ؤول  م�ص��در  وق���ال   
امل�ص�رف، إن »م�ب��ادرة البنك امل�رك�زي 
وب��ال��ت��ع���اون م����ع م��ص��رف 
االس����الم���ي  ال��ن��ه��ري���ن 
امل��س���اه��م��ة  ال�����ى  ت��ه���دف 
ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
ودع�م  واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي���ة 
املنتج�ات الوطنية وت�ش��غ�ي�ل ال�ق�وى 

ال�ع�ام�ل�ة ذات امل�ه�ارة املتميزة. 
واض�اف ان التعليم�ات ش�ملت املرابح�ات 
الت�ي ال تزيد ع�ن واح�د ملي�ار تتضمن ان 
ي�ك��ون عمر ال�زب��ون ي�زي�د ع�ن )18( 
عام�ا واالولوي�ة تك�ون لحام�ي ش�هادات 
البكالوري�وس والعاطلني ع�ن العمل وان ال 
ي�ك��ون ح�اص�ال عى تمويل مش�ابه من 
مرف اخ�ر وان ال تتجاوز مدة ال�س��داد 
)5( س��ن�وات ويمك�ن ان تص�ل ال����ى 
)7( س���ن��وات ب��ع��د اس�ت�ح�ص�ال 

موافقة البنك املركزي العراقي مسبقاً. 
وأوضح ان عى الزبون تقديم كفيل من دوائر 
الدول�ة املدنية او كفيل�ني متقاعدين يغطي 

صايف انصاف راتبه )راتبيهما( ال�ق�س��ط 
بتقدي�م  االل��ت���زام  م��ع  ال�ش��ه�ري 
ش�هادة حياة بداية كل س�نة م�ن التقاعد« 
مبيناً ان »ال�ض�م�ان�ات االل�زام�ي�ة م�ع 
كل ت�م�وي�ل ي�ق�دم ط�ال�ب ال�ت�م�وي�ل 
كمبيال�ة المرامل�رف ح�ني طل�ب مبل�غ 
 )%  125( الي�ت�ج��اوز  وب�م��ا  التموي�ل 
م���ن مبلغ التمويل ع�ى ان تكون بتوقيع 
الزب�ون او ال�زب�ون وك�ف�الئ��ه العينيني 
اصح�اب العق�ارات املرهونة والش�خصني 

)الكفالة الشخصية التضامنية(. 
واك�د املص�در قب�ول الكفال�ة التضامني�ة 
للموظف�ني ال�ح�ك�وم�ي�ني او املتقاعدين 
ال��دف���اع  وزارة  ب�ض�م�ن�ه��م 
وال��داخ��ل��ي���ة املوطن�ة رواتبه�م مع 
امل�رف وبإم�كان الكفيل صاح�ب الراتب 
املرتف�ع ان يكف�ل اك�ث��ر م��ن زب���ون 
ش�رط تغطية )نصف راتبه الكي الشهري( 

القساط مكفوليه بعد طرح التزاماته. 
واش��ار ال��ى ان تقديم الطلب�ات يتم عرب 
االل��ك��ت��رون��ي��ة  االس���ت��م��ارة 
وف����ي ح���ال ت�ج��اوز مبل�غ امل�ن�ح 
م�ل�ي�اردي�ن��ار تس�دد امل�راب�ح��ة ف�ي 
س�ن�وات ال�س��م�اح مقدما ب�داي�ة ك�ل 
س�نة وف��ي س��ن�وات التس�ديد تضم�ن 
وتش�مل  ال�ش��ه�ري  ال�ق�س��ط  م��ع 
ض�م�ان��ات  ت�ق�دي��م  ال�ض�واب��ط 

حكومية سيادية. 
وب���ني امل��ص���در، اذا ك���ان م�ب�ل�غ 

التمويل يرتاوح ب�ني )1-20( مليون دينار، 
فان نس�بة مرابحة امل�ص�رف تكون 2,9 % 
وب�ش��ك�ل ت�ن�اق�ص��ي وان ع�م�ول�ة 
ال�ب�ن�ك امل��رك���زي ت�ب�ل�غ 5 ب�االل�ف 
ومل��رة واح���دة وبمدة تمويل 5 س�نوات 

بمدة سماح 6 أشهر. 
م�ب�ل��غ  ت����راوح  اذا  »أم���ا  وتاب�ع 
م��ل��ي���ون   21 ب���ني  امل�راب�ح��ة 
م��ل��ي���ون   100 ول��غ��اي���ة 
دي��ن���ار فتكون نس�بة مرابحة املرف 
للس�نة ال��واح���دة م�ت�ن�اق�ص��ة 3,4 
 5 امل��رك���زي  ال�ب�ن��ك  وع�م�ول��ة   %
واس�تحصال  واح���دة  مل���رة  ب�االل��ف 
موافق�ة البن�ك املرك�زي اذا تج�اوزت مدة 

السداد 5 سنوات وبمدة سماح 6 أشهر. 
وأش�ار إل�ى ان مبلغ التمويل اذا ت�راوح ب�ني 
100 م�ل�ي��ون و500 م�ل�ي��ون دي�ن�ار 
م��راب��ح���ة  ن�س��ب�ة  ف�س��ت�ك�ون 
امل��ص��رف ال�ت�ن�اق�ص�ي�ة ب�ال�س�ن�ة 
ال��واح���دة 3,4 %. وتك�ون عمول�ة البنك 
املركزي 5 بااللف ملرة واح�دة واس�تحصال 
موافقة البنك امل��رك��زي اذا ت��ج��اوزت 
م���دة ال��س���داد 5 س��ن�وات، منوه�ا 
ب�ان�ه ف�ي ح�ال تجاوز مبلغ التمويل ال�� 
500 ملي�ون وص��وال ال�ى ملي�ار دي�ن�ار 
تكون نسبة مرابحة املرف 3,4 % وعمولة 
البنك املركزي 5 ب��االل��ف مل��رة واح���دة 
واس��ت�ح�ص�ال موافقة البنك املركزي اذا 

تجاوزت مدة السداد خمس سنوات.

من مليون اىل مليار دينار.. مرصف حكومي يصدر 
تعليامت قروض املشاريع

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضح�ت وزارة اإلتصاالت، أمس األربعاء، 
تفاصي�ل القم�ر الصناع�ي ال�ذي تعتزم 

إطالقه قريباً.
رع�د  ال�وزارة،  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
املش�هداني »اإلعالن عن القم�ر الصناعي 
هي دع�وة لل�رشكات املختص�ة بصناعة 
اإلقم�ار لتتمكن من مس�اعدة ال�وزارة يف 

هذا املرشوع«. 
وب�ني ان »املرشوع جاء بن�اء عى التطور 
االلكرتون�ي والتكلنوجي الحاصل يف البالد 

والعالم«. 
وب�ني املش�هداني ان »القم�ر الصناع�ي 
سيس�اهم يف خدمة املؤسسات الحكومية 

والدوائ�ر فض�ال ع�ن القن�وات الفضائية 
العراقية كما انه سيس�اهم بش�كل فعال 
يف إتم�ام م�رشوع الحكوم�ة االلكرتونية 

والربط بني املؤسسات«. 
ولفت اىل ان »الكلفة الخاصة باملرشوع لم 

تحدد بعد وكذلك أسمه«. 
ش�هاب  أركان  االتص�االت  وزي�ر  وكان 
الش�يباني، اليوم األربعاء، أعلن أن العراق 
يف  مح�ي  صناع�ي  قم�ر  أول  س�يطلق 

أجوائه«. 
وأضاف أن »هذا االنج�از الذي يمثل هيبة 
وس�يادة الدولة وبتوجي�ه مبارش من قبل 
رئي�س مجل�س ال�وزراء وال�ذي أك�د عى 
مواكب�ة التطور التكنولوج�ي الحاصل يف 

قطاع اإلتصاالت«.

اإلتصاالت تكشف تفاصيل القمر 
الصناعي وأهدافه

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النق�ل عن مبارشة عباس عمران بمهام 
إدارة الرشك�ة العامة للخطوط الجوية العراقية خلفاً 
لكف�اح حس�ن.وأكد املدير العام الجدي�د خالل لقاءه 
االول مع مدراء اقس�ام وش�عب الرشكة بحسب بيان 
لل�وزارة تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه عى 
»أهمي�ة تكثي�ف جمي�ع الجه�ود والتعاون املش�رتك 
لتطوير العمل والخدمات التي يقدمها الناقل الوطني 
للصالح الع�ام واالرتقاء بالخط�وط الجوية العراقية 
اىل مستوى الرشكات العاملية يف مجال النقل الجوي«. 
يذك�ر ان املدي�ر الع�ام عب�اس عمران كان قد ش�غل 

مناصب مهمة يف عدة مفاصل من وزارة النقل.

عباس عمران يتسلم مهام 
إدارة اخلطوط اجلوية 

العراقية

    بغداد/ المستقبل العراقي

احبط�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية، أم�س االربعاء، محاول�ة تهريب )2( عجل�ة مخالفة 
للضوابط يف منفذ الشالمجة الحدودي

 وذكرت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »هيأة املنافذ الحدودية 
بجهوده�ا الرقابي�ة الخاصة يف منفذ الش�المجة الح�دودي تمكنت م�ن ضبط عجلتني 

خ�ارج الح�رم الجمرك�ي معدة 
للتهري�ب«.  واضاف�ت، انه »من 
خالل الكش�ف تب�ني وجود مادة 
)حلي�ب مجف�ف( وعن�د تدقيق 
املعامل�ة الكمركيه مع البضاعه 
تبني عدم توفر ش�هادة املطابقة 
وه�ذا يع�د مخالف�ة كمركيه«.  
وتابعت انه »ت�م تنظيم محرض 
ضبط أصويل واحالتها اىل القضاء 
التخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

املخالفني«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تمكن�ت مف�ارز مديرية مكافح�ة اجرام 
بغداد، االربعاء، القبض عى متهم بتزييف 
س�ند عقاري بقيم�ة 5 ملي�ارات دينار يف 

بغداد
وذك�ر بي�ان للمديري�ة تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، ان »مف�ارز مديرية 
مكافح�ة إجرام بغداد - مكتب إجرام باب 
الشيخ تمكنت من إلقاء القبض عى متهم 
لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة خمس 
مليارات دينار، حيث ت�م اتخاذ اإلجراءات 

القانوني�ة بحق�ه وتوقيف�ه وف�ق أحكام 
املادة 292، 298 من قانون العقوبات«. 

وم�ن جان�ب آخ�ر، نف�ذت املف�ارز ذاتها 
أوامر إلقاء القبض بحق عدد من املتهمني 
لقيامهم برسق�ة مبالغ مالي�ة، وحقائب 
نسائية، ومحالت تجارية، ومتهمني آخرين 
مطلوبني بقضاي�ا جنائية مختلفة ضمن 
مكات�ب مكافحة إج�رام بغ�داد الجديدة، 
والكرادة، واملنصور، والحرية، والحبيبية، 
والقدس، والخ�رضاء، والغزالية، والدورة، 
وحسينية املعامل، تم توقيفهم وتقديمهم 

إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

املنافذ حتبط حماولة هتريب مادة 
»احلليب املجفف« يف الشالجمة

القبض عىل متهم بتزييف سند عقاري 
بقيمة 5 مليارات دينار يف بغداد

البنك املركزي: نعمل عىل اصالح املصارف 
احلكومية وندعم انشاء صندوق األجيال

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال محافظ البنك املرك�زي مصطفى غالب مخي�ف، أمس االربعاء، 
نعمل عى اصالح املصارف الحكومية وندعم انشاء صندوق األجيال

 وش�ارك محافظ البنك املرك�زي العراقي مصطف�ى غالب مخيف يف 
مع�رض الخدمات املالي�ة واملرفية املنعقد يف بغ�داد اىل جانب وزير 

املالية وعدد من ممثي القطاع املريف واملايل 
وأك�د خالل كلم�ة القاها »ان البن�ك املركزي له دور مه�م يف تحقيق 
التوازن االقتصادي الكي من خالل أدوات السياس�ة النقدية املختلفة 
خاصة بعد التحديات املالية واالقتصادية التي واجهها العراق«، الفتا 
اىل ان«هذا البنك ومن اجل تحفيز النشاط االقتصادي وتقليل البطالة 
أطل�ق مب�ادرة بمبل�غ تزيد ع�ن 5 تريليون دين�ار اىل جان�ب املبادرة 
الس�ابقة التي اطلقت يف العام 2015 ، فض�ال عن قيام البنك املركزي 
بخص�م حواالت الخزينة 2020 و2021 للتموي�ل الالزم لوزارة املالية 
عى الرغم من زيادة الدين واالثر الس�لبي، ولكن الرضورة التاريخية 

تتطلب ذلك«.  
واك�د املحاف�ظ ان »البنك املركزي يعمل م�ع وزارة املالية عى اصالح 
املص�ارف الحكومي�ة، وتعزيز الش�مول املايل وتطوي�ر البنى التحتية 

للخدمات التقنية واالمن السيرباني«. 
وخت�م املحاف�ظ ان«البن�ك املرك�زي يدعم انش�اء صندوق س�يادي 
لألجي�ال القادمة تس�هم فيها مؤسس�ات الدولة وعائ�دات النفط«. 
مبين�ا ان«وج�ود هذا الصن�دوق يخفف من حجم املخاط�ر املحتملة 
يف ظل تقلبات أس�عار النفط ويس�هم يف بناء مس�تقبل امن لألجيال 

القادمة«.

حمافظ البرصة: الرشكات املحلية نجحت 
أكثر من األجنبية يف تنفيذ املشاريع

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اكد محافظ البرة اسعد العيدان�ي، أمس األربعاء، 
ان املش�اريع املحلي��ة الجدي�دة التي اق�رت ملدينة 
البرة ضمن قانون املوازنة العامة االتحادية تعود 

اىل العام 2019.
وذك�ر العيدان�ي، يف تري�ح صحف�ي، ان »تنفيذ 
املش�اريع يف البرة توقف بس�بب جائحة كورونا 
وع�دم اقرار موازن�ة 2020«، مش�را اىل ان »اغلب 
املش�اريع الجدي�دة التي اق�رت للب�رة يف قانون 

املوازنة العامة هي لعام 2019«.
واضاف ان »حزمة املشاريع الجديدة يف 2021 لم تقر 
حت�ى االن، ألنها لم تدرج من قبل وزارة التخطيط، 
لذلك فالعمل الحايل يقتر عى مش�اريع 2019«، 

مبين�ا انه »بعد اق�رار املوازنة العامة تأخ�ر وصول اول دفعة 
منها لستة اشهر تقريبا، لكن تم رصف مبلغ 349 مليار دينار 

مستحقات للمقاولني، والدفعة الثانية سترف ايضا«.
وح�ول تخصيص�ات م�رشوع الب�رتودوالر، اوض�ح محافظ 
الب�رة ان »م�رشوع الب�رتودوالر اقر ضمن قان�ون املوازنة 

2021، لك�ن الحكومة طعنت بصناديق الب�رتودوالر، والتزال 
املحكمة االتحادية لم تنظر بالطعن حتى االن«.

وعن عمل الرشكات االجنبية يف محافظة البرة، رأى العيداني 
ان »تجربة محافظة البرة يف تنفيذ املش�اريع نجحت بفعل 
رشكاته�ا املحلية، اكث�ر من وج�ود ال�رشكات االجنبية التي 

قرت عملها عى الحقول النفطية«.

النقل تعلن فتح مكاتب جديدة للخطوط اجلوية 
يف عواصم عربية وأجنبية

    بغداد / المستقبل العراقي

أبرمت وزارة النقل عقدا للتش�غيل املشرتك 
مع رشك�ة ط�ران عاملية رصين�ة لتطوير 
قطاع الشحن الجوي وفق املقاييس العاملية، 
بينما اكدت عزمها خالل املدة املقبلة افتتاح 
مكاتب جدي�دة للخطوط الجوي�ة العراقية 

ضمن عواصم عربية واجنبية.
العام�ة  الرشك�ة  باس�م  املتح�دث   وق�ال 
للخطوط الجوية العراقية، حس�ني جليل يف 
حديث صحف�ي، إن »الرشكة اعدت برنامج 
عمل متكامال لتطوير قطاع الشحن الجوي 
به�دف منافس�ة رشكات الط�ران العاملية 
الت�ي تقدم هذا النوع من الخدمات، إذ تمت 

اضافة مساحات جديدة تضم مخازن مربدة وساحات 
وآلي�ات بأنواعها املختلفة، فضال عن ادخال التقنيات 
الحديثة يف العمل، ومنها نظام )سيتا( الخاص بتسلم 
وارس�ال اش�عارات الش�حنات للطائ�رات واملحطات 

بمختلف دول العالم«. 

واض�اف ان »اعم�ال التطوي�ر تتضمن ايض�ا اعتماد 
نظ�ام التعق�ب )ب�ي ار اس( لخدم�ات االمتعة خالل 
مراحل الشحن وفق آلية االرشفة االلكرتونية وتحديد 
موقع الش�حنة وعدم فقدانها«، عادا الشحن الجوي 
»م�ن االقس�ام الحيوي�ة يف رشكة الخط�وط الجوية 
العراقية لكونه يس�هم بتنظيم عملية ادخال واخراج 

البضائع«. 
وب�ني جلي�ل ان »الرشكة ويف هذا الس�ياق، 
ابرم�ت عقدا للتش�غيل املش�رتك مع رشكة 
ط�ران عاملية رصينة ومعتم�دة لدى اتحاد 
النقل الجوي ال�دويل )االياتا(، بهدف تفعيل 
نش�اط الشحن الجوي بشكل اوسع ليشمل 
مختل�ف دول العالم«، كاش�فا عن »ارتفاع 
عمليات الش�حن الجوي خالل النصف االول 
من العام الح�ايل مقارنة باالع�وام املاضية 

برغم ظروف جائحة كرونا«. 
وضمن جه�ود التطوير الج�اري العمل بها 
يف الرشك�ة، أوضح ان »الرشك�ة فعلت اداء 
مكاتبها ضمن بغداد واملحافظات اىل جانب 
تطوير عمل نظرتها خارج البالد، الس�يما 
ضم�ن دول: االمارات العربية املتح�دة واالردن وايران 
وتركيا ومر، من خ�الل تقديم الخدمات والعروض 
التنافسية عى مدار الس�نة«، مؤكدا »وجود خطوات 
الفتت�اح مكاتب جديدة ضمن عواصم عربية واجنبية 

خالل املدة املقبلة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، أمس األربعاء، اىل تشديد 
اجراءات منع دخول محصويل البطاطا والعنب لوفرتهما محليا

 وج�اء ذلك يف بيان نقله الناطق الرس�مي لل�وزارة حميد النايف 
وتلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، والذي أكد فيه بأن »الوزير 
الخفاجي اش�ار اىل ان املخازن املربدة االن فيها خزين فائض من 
محصول البطاط�ا وخاصة بعد ان قدمت ال�وزارة الدعم لزراعة 
ه�ذا املحص�ول االس�ترتاتيجي وخاصة يف مجال منع اس�تراده 

وحمايته محليا«. 
كم�ا ش�دد الخفاج�ي عى«عدم دخ�ول فاكه�ة العن�ب لوجود 
تحقيق امن غذائي من هذا املحصول، ال سيما وان العنب هو من 
املحاصيل املمنوعة من االستراد بشكل دائمي ،داعيا كافة املنافذ 
الحدودي�ة بتطبيق الروزنام�ة الزراعية وعدم دخ�ول املحاصيل 
املوفرة محليا واملمنوعة من االس�تراد م�ن املنافذ الحدودية من 

اجل حماية املنتج املحي« .

لوفرهتام حمليًا.. وزير الزراعة يدعو 
اىل تشديد إجراءات منع دخول حمصولني

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة، أمس األربعاء، عن مبارشة مركز تس�ويق 
كالر التاب�ع لفرع الرشكة العامة الحبوب يف الس�ليمانية تجهيز 
الحنطة املحلي�ة املقررة ملطاحن املحافظ�ة باملتبقي من الوجبة 
االوىل للحصة الثامنة، اكد ذلك املهندس باس�م نعيم العكيي مدير 

عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب.
وق�ال مركز تس�ويق كالر ب�ارش بتجهيز مطاح�ن املحافظة ما 

تبقى من الوجبة االوىل للحصة الثامنة لهذا العام. 
واضاف ان مواقع الرشكة يف محافظات البالد كافة تواصل عملية 
تجهيز الحنطة املقررة و  بانسيابيه عالية ولساعات متأخرة من 

اليوم.

    بغداد / المستقبل العراقي

أحبطت مف�ارز األمن االقتص�ادي التابع لجه�از األمن الوطني، 
مح�اول تهريب ع�رشات األطنان م�ن مادة الطح�ني اىل خارجة 
العاصمة بغداد. وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه ان »مف�ارز األمن االقتص�ادي تمكنت من 
تنفي�ذ عملي�ة أمنية اس�تمرت ثالثة أي�ام ملن�ع املتالعبني بقوت 
الش�عب العراقي من تحقي�ق مأربهم الدنيئ�ة، وضبطت خاللها 
ث�الث عجالت محملة بم�ادة الطحني املخصص�ة ضمن مفردات 
البطاق�ة التموينية من مخازن منطق�ة جميلة وهي تحمل نحو 

160 طناً من مادة الطحني معدة للتهريب خارج العاصمة«. 
وأض�اف »ت�م إلق�اء القبض عى س�ائقي العج�الت وضبطها يف 

بغداد«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة، أم�س االربع�اء، املوقف الوبائ�ي اليومي 
لفروس كورونا يف البالد.

وأظهر املوق�ف الوبائي لهذا اليوم تس�جيل 2906 إصابة جديدة 
و38 حالة وفاة، فيما كان عدد حاالت الشفاء 4989. 

وتلق�ى 97667 ش�خص اللق�اح املض�اد للفروس خ�الل ال�24 
ساعة املاضية.

جتارة احلبوب: مركز تسويق كالر جيهز 
احلنطة املقررة ملطاحن السليامنية

يف بغداد.. األمن االقتصادي حيبط 
هتريب 160 طنًا من الطحني

الصحة تسجل تراجعًا ملحوظًا 
بوفيات وإصابات »كورونا«
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الرشكة العراقية للنقل الربي / املسامهة املختلطة 

اىل / السادة املسامهني 
اعالن اجتامع اهليئة العامة

استنادا الحكام املادة )87/ثانيا( قانون الرشكات املرقم )21( لسنة 1997 املعدل وتنفيذا 
لقرار مجلس االدارة املرقم )1( املتخذ بالجلسة املنعقدة بتاريخ 2021/2/1 يرسنا دعوتكم 
لحضور اجتم�اع الهيئة العامة واملزمع عقده يف )فندق املنصور / الصالحية / محافظة 
بغداد ( وذلك يف تمام الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم )االربع�اء( املوافق 2021/12/1 

ملناقشة جدول االعمال وعىل النحو االتي :
1 � مناقش�ة تقاري�ر مجلس االدارة للس�نوات املالي�ة املنتهية كم�ا يف 2015/12/31 و 

)2019/2018/2017/2016( واملصادقة عليها
5 � ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة واتخاذ القرار املناسب 
6 � مناقشة ومعالجة العجز املرتاكم واتخاذ القرار املناسب بشانه

7 � انتخاب خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص
راج�ني حضورك�م اصالة او انابه احد املس�اهمني بموجب س�ند االناب�ة او توكيل الغري 
بموج�ب وكالة مصدقة من كات�ب العدل عىل ان تودع الوكاالت ل�دى هيئة االوراق املالية 
قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع استنادا اىل احكام املادة )91( من قانون 

الرشكات اعاله مستصحبني معكم شهادة االسهم االصلية والصادرة من قبل الرشكة
ويف حال�ة ع�دم اكتم�ال النصاب القانون�ي يؤجل االجتماع اىل االس�بوع الت�ايل وذلك يوم 

االربعاء املوافق 2021/12/8 ويف نفس الزمان واملكان املبينه اعاله
حارث جميد عيل السعد
رئيس جملس االدارة

وزارة الرتبية /  املديرية العامة لرتبية حمافظة النجف االرشف /  مكتب املدير العام -  شعبة العقود
املوضوع / اعادة إعـــالن رقم ) 3 (   

يرس محافظة النجف االرشف / املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف األرشف / مكتب املدير العام - ش�عبة العقود ان تعلن 
ع�ن إج�راء عدد من املناقصات كما مذكور يف الجدول املرفق طياً برتميم عدد من املدارس يف املحافظة وبالكلفة التخمينية املؤرشة 
أزاء كل مناقصة ضمن مش�اريع املوازنة التش�غيلية الجارية لعام ) 2021 ( )فقرة صيانة املباني (. فعىل الراغبني باالشرتاك فيها 
م�ن أصح�اب رشكات املقاوالت االنش�ائية واملقاولني العراقيني التي ال تقل ع�ن درجة التصنيف )الس�ابعة( والصادرة من وزارة 
التخطي�ط مراجع�ة املديرية العام�ة للرتبية يف محافظة النجف األرشف – الش�ارع العام نجف / كوف�ة مقابل حي االمري لغرض 
رشاء مستندات املناقصات لقاء مبل���غ قدره ) 100,000 ( فقط ) مائة ألف ( دينار عراقي ال غريه )عن كل مناقصة( غري قابل 
للرد. وتقديم التأمينات األولية بنس�بة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية )لكل مناقصة( بش�كل خطاب ضمان أو صك مص���دق 
نافذ ملدة )120( مائة وعرشون يوماً بحيث تحفظ املس�تندات واملستمس�كات الخاصة ب�كل مناقصة داخل غالف مغلق ومختوم 
يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة واس�م الرشكة الراغبة باالش�رتاك بش�كل واضح وتوضع يف صندوق العطاءات لدى مقرر لجنة 
فتح العطاءات يف شعبة العقود يف هذه املديرية , وآخر موعد لتقديم العطاءات يف  الساعة الحادية عرش صباحا من يوم )االثنني( 

املصادف ) 18 / 10 /2021( ) وال يقبل أي عطاء بعد هذا التوقيت(. 
املستمسكات املطلوبة:

1.شهادة تأسيس الرشكة عند تقديم العطاء مصادقتها من الجهات املعنية.
2.هوية تصنيف رشكات املقاوالت االنش�ائية التي تبدء بالدرجة )الخامس�ة( او هوية تصنيف املقاولني العراقيني التي التقل عن 
الدرجة)السابعة (والصادرة من وزارة التخطيط  نافذة عند تقديم العطاء حتماً )الهوية االصلية مع نسخة مصورة( يتم إعادتها 

بعد فتح العطاء.
3.الهوية الرضيبية )نسخة مصورة( 

4.املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة ) هوية االحوال املدنية ,شهادة الجنسية , بطاقة السكن( أو )البطاقة املوحدة(.
5.تقديم ما يثبت امتالكه السيولة النقدية البالغة ) 10%( من الكلفة التخمينية وحسب املبلغ املوجود يف الوثيقة القياسية بتقديم 

كشف مصّدق من مرصف معتمد يبني حركة التدفق املايل باملبلغ املطلوب وبما يعادل تغطية )ثلث املدة التعاقدية(.
6.تقديم كتاب براءة الذمة )نسخة اصلية( صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف 

األرشف او نسخة منه اىل   , و نافذ عند تقديم العطاء. 
7.تقدي�م التأمين�ات االولية بمبلغ )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية عىل ش�كل خطاب ضمان أو صك مص�دق معنون اىل املديرية 

العامة للرتبية يف محافظة النجف األرشف. )ويف حالة الرشكاء يكون باسمهم جميعاً(.
8.مقرتحات حول بنود األشغال التي ستعطى ملقاولني ثانويني والتي ال تزيد عن )30%( من إجمايل العقد.

9.تقديم اثبات توفر العاملني )الكادر القيادي الهنديس عقود رس�مية صادرة من نقابة املهندس�ني العراقية( املقرتح استخدامهم 
يف تنفيذ العقد محدداً خرباتهم السابقة.

10.تقديم طريقة و منهاج تقدم العمل االويل .
11.وصل الرشاء )النسخة االصلية(. 

مردان عبد زيد مزهر البديري 
املدير العام 

املالحظ���������ات:
1.تدون األس�عار باملداد رقما وكتابة ويرفض العطاء إذا كان خالف ذلك ، وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب 

وأي تصحيح يجب ان يقرتن بتوقيع مقدم العطاء وختم الرشكة .
2.الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

3.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش و اإلعالن ألخر اعالن عن املناقصة . )تدفع نقداً اىل املديرية(
4.يستبعد عطاء الرشكة غري الكفوءة من خالل التجربة مع املديرية.

5.سيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات او املقاولني  يوم )الثالثاء( املصادف)  12 / 10 /2021 (الساعة العارشة 
صباحاً يف ملحق بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف األرشف الطابق االريض شعبة العقود .

6.تفت�ح العطاءات يف يوم الغلق الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االثن�ني ( املصادف)  18/ 10 /2021 ( أو اليوم الذي يليه يف 
ملحق بناية املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف األرشف وبحضور من يرغب من املناقصني او من يمثلهم قانوناً .

7.مدة نفاذ العطاء املقدم ) 90 ( تسعون يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
8.للدائرة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض املناقصني ولهم الحق فقط يف استعادة مبلغ وصل الرشاء .

9. يكون صاحب الرشكة هو املسؤول عن اوراق العطاء املقدم وال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود املناقصة.
10. يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل الرشكة مع توقيع املدير املفوض.

11. يكون اخر موعد لرشاء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها .
12. رضورة االلتزام بتعليمات مقدمي العطاءات التي توجد يف مستندات املناقصة حتما.

13.  يرفض العطاء غري املستويف لرشوط املناقصة.
14.  تكون االولوية للمواد االولية املصنعة داخل العراق لتنفيذ املشاريع أو تجهيز مواد العقود.

15. الرشكات الحكومية تعترب مؤهلة فقط اذا اثبتت انها مستقلة قانونياً ومالياً , وتعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات 
العامة وتقدم النظام الداخيل للرشكة مع اوراق العطاء .

16. تقدي�م نس�خة من اتفاقي�ة ائتالف الرشكات )عقد رشاك�ة( موقع من قبل جميع الرشكاء مصدق حس�ب االصول من كاتب 
عدل.

17. ارف�اق تخوي�ل ملمثيل املرشوع املش�رتك موقع م�ن املخولني القانونيني للرشكاء يف املرشوع املش�رتك كاف�ة مصدق من كاتب 
عدل.

18. سيتم إستبعاد العطاء يف حالة عدم اإللتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها مما يقتيض ذلك عند التقديم.
19. يف حالة مصادفة يوم غلق املناقصات عطلة رسمية او محلية فيتم غلق املناقصات اىل اليوم الذي يليه .

العنوان : محافظة النجف األرشف / الشارع العام : نجف – كوفة / مقابل حي األمري
الربيد االلكرتوني للمديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف األرشف / شعبة العقود:

 al.najaf.directorate.cd@gmail.com
لالستفسار االتصال عىل الرقم املهندس / عباس الشماع :  07828292309  

جدول ملشاريع املديرية العامة لرتبية حمافظة النجف االرشف / مكتب املدير العام / شعبة العقود-  ضمن املوازنة 
التشغيلية اجلارية ضمن صالحية مديريتنا لسنة 2021

اعادة اعالن )  االعالن الثالث  (

اعالن
إىل الرشكاء حيدر صاحب كاظم وحيدر معني يحيى 

اقتىض حضوركم إىل مرصف صندوق االس�كان العراقي 
وذل�ك القرارك�م باملوافقة عىل اس�تالم قرض االس�كان 
للعق�ار املرق�م 49564/ 3 ح�ي الن�داء ومناصف�ة مع 
الرشيك حسن فالح مهدي مدة أقصاها خمسة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خارج العراق وبعكسه سوف تصدر 

املوافقة وفق الضوابط الالزمة
����������������������������������������������

إىل الرشيك مروه صالح حسن
 اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدية النجف لغ�رض اصدار 
اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 65690/3 ح�ي النداء خالل 

عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 

رضغام سالم عيل
����������������������������������������������

إىل الرشكاء جعفر عبد هاش�م عبد الحس�ن و عيل نصري 
نصيف

 اقتىض حضورك�م إىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار 
اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 10389/2 ح�ي الح�وراء 
زين�ب خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضوركم 
 طالب االجازه 

محمد عباس ناجي
����������������������������������������������

اعالن/صندوق اإلسكان 
إىل الرشيك/مصطفى عادل عبدالرحمن 

اقت�ىض حضورك إىل صندوق اإلس�كان العراق�ي الكائن 
ق�رب مجمع النهضة وذلك للتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قي�ام رشي�كك بالبناء عىل حصت�ك املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 8/8802م 20 الداوودي لغرض تس�ليفه قرض 
اإلس�كان وخالل مدة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما داخل 
الع�راق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ ن�رش اإلعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض
����������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/ 165/ش/2021

التاريخ/2021/9/22
اىل/ املدعى عليه )خليل يوسف ابراهيم( 

للدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة )روي�ده فرح�ان 
صال�ح( واملدعى عليه )خليل يوس�ف ابراهيم( واملرقمة 
165/ش/2021 فق�د أص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاريخ 
2021/9/19 حكماً يق�يض بالتفريق للرضر بينك وبني 
املدعي�ة فقد تقرر تبليغك بصحيفت�ني يوميتني محليتني 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب قرار الحكم الدرجة القطعية 

وفق القانون.
القايض 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 2066/ب/2019
التاريخ:2021/9/19 

إىل / املدعى عليه / اياد حياوي سلوم
م/ اعالن

 اصدرت محكمتنا قرار الحك�م املرقم 2066/ب/۲۰۱۹ 
بتاريخ 2020/8/17 الق�ايض بإلزامك بتأديتك للمدعي 
) رئيس ديوان الوقف الش�يعي إضاف�ة لوظيفته ( مبلغ 
ق�دره مائتان وأربعة وس�تون مليون وخمس�مائة الف 
دين�ار عراق�ي وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف واتعاب 
املحام�اة حكم�اً غيابي�اً قاب�ال لالعرتاض واالس�تئناف 
والتميي�ز وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ ومضبط�ة مخت�ار منطق�ة القاط�ول )خليل 
إبراهيم عليوي( عليه قررت املحكمة تبليغك بالقرار عن 
طريق النرش بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حال عدم 
حض�ورك او من ين�وب عنك خالل مدة ثالث�ون يوماً من 
تاريخ النرش سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون.
القايض 

طالل خليل محمود
����������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2021/2610
التاريخ : 2021/9/22

اىل / املنفذ عليه / حيدر حسن محمد عيل
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من الجه�ات املختص�ة انك 
مجه�ول محل االقام�ه وليس لك موطن دائ�م او مؤقت 
اومخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه , واس�تناداً للمادة 
)27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ الكوت خالل خمس�ة ع�رش يوماً تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
اوصاف املحرر:

)دين( اتعاب محامات

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2021/1609
التاريخ : 2021/9/22

اىل / املنفذ عليه / رعد منصور محمود
لق�د تحقق له�ذه املديرية من جه�ة ذات اختصاص انك 
مجه�ول محل االقام�ه وليس لك موطن دائ�م او مؤقت 
اومخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه , واس�تناداً للمادة 
)27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ الكوت خالل خمس�ة ع�رش يوماً تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
اوصاف املحرر:

)دين( وصل امانه
����������������������������������������������

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 30/ب/2021

التاريخ: 2021/9/19
إعالن 

تبيع محكم�ة بداءة أبي الخصيب العق�ار املرقم )533( 
مقاطعة )7( نهر خوز وذلك يف تمام الساعة الثانية عرش 
من ظهر اليوم )15( الخامس عرش من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االع�الن. فمن له رغب�ة بالرشاء الحض�ور يف ديوان 
ه�ذه املحكم�ة مس�تصحباً مع�ه التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة وبصك مص�دق إن لم 
يك�ن رشيكاً وان أجور املنادي عىل املش�رتي وكما مبينة 

أوصافه أدناه.
األوصاف:     

العقار املرقم أعاله عبارة عن عرصة مساحتها 315 مرت 
مربع ملك رصف مش�يد عىل العقار دار سكن من البلوك 
وقديمة البناء تقع داخ�ل حدود قرية نهر خوز يؤدي اىل 
العق�ار ويصله عن الش�ارع العام ش�ارع فرعي ترابي، 
مش�غول من قب�ل املدعي عليه. قيمة امل�رت املربع الواحد 
م�ن مبلغ مائة وخمس�ون أل�ف دينار وقيمة املش�يدات 
مبل�غ ق�دره ملي�ون وس�بعمائة أل�ف دين�ار والقيم�ة 
العمومي�ة للعق�ار مبلغ قدره تس�عة واربع�ون مليون 

دينار ال غريها.
القايض / اياد احمد سعيد 

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/1629

التاريخ/2021/9/6
م/ نرش فقدان

للطل�ب املقدم م�ن قبل املدع�وة )رغده فالح ش�مران( 
الت�ي تروم في�ه نصبها قيم�ا عىل زوجه�ا املفقود )عيل 
عبد جايل( قررت ه�ذه املحكمة نرش فقدان املدعو )عيل 
عبد ج�ايل قص�اب( ال�ذي فقد يف ص�الح الدي�ن بتاريخ 
2015/8/8 ولم يع�رف مصريه لحد االن وعىل من يعثر 
عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال بذويه الساكنني 
يف )محافظ�ة صالح الدين/ ناحية االس�حاقي( او مركز 
رشطة الفرحاتية االس�حاقي خالل شهر من اليوم التايل 

لنرش االعالن.
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2020/915

التاريخ : 2021/9/22 
اىل  /املنف�ذ عليه  / عبد الجبار جعفر هادي نجف � حي 

االمري
لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي االمري يف النجف االرشف عبد الرحمن 

جبار املؤرخ يف 2021/9/21   
 انك  مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اجراء التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

عماد بجاي الحمداني
اوصاف املحرر : 

بالنظ�ر لالحال�ة القطعي�ة لس�هامكم يف العق�ار املرقم 
1/712 ح�ي الزه�راء العائ�د لك�م عىل املش�رتي محمد 
حس�ني جعفر هادي بمبلغ ثمانية وستون مليون دينار 
عراق�ي 68000000تس�ديدا لدين الدائن محمد حس�ني 
جعف�ر ه�ادي وتطبيق�ا الح�كام امل�ادة 97/ ثالث�ا من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة بتسديد الدين 
البالغ تس�عمائة واثنان وس�بعون ملي�ون دينار عراقي 
972000000 دينار عراقي خالل خمس�ة عرش يوم تبدا 
من اليوم التايل من تبلغكم بهذا االشعار يف الصحف وعند 
عدم التس�ديد ستس�جل س�هامكم باس�م املشرتي وفق 

القانون

مدة 
التنفيذ 
/يوم 

مبلغ رسم 
العطاء /

دينار )غير 
قابل للرد(

اقل مبلغ 
للتأمينات 

االولية المطلوبة 
للمناقصة /دينار

الكلفة التخمينية
اخر موعد الستالم 

العطاءات قبل 
الساعة )الحادية 

عشر صباحا( ليوم 
اسم المناقصة والموقع الجغرافي اسلوب 

التنفيذ  رقم المناقصة ت

 120
يوم 100,000 3,759,000 375,808,500

االثنين  

 10/ 18 ( 
)2021/

ترميم مدرستي )مدرسة الفجر الجديد 
االبتدائية  ومدرسة المعالي االبتدائية  

( النجف االشرف / ناحية الحيدرية

مناقصة 
وطنية 
عامة 

اعادة اعالن

1 / ت 
2021/ 1

 120
يوم  100,000 3,741,000 374,001,500

االثنين 

)2021/ 10/ 18 (

ترميم مدرستي )متوسطة صدر 
العراق للبنين , مدرسة ام قصر 

االبتدائية (  النجف االشرف / حي 
الجزيرة

مناقصة 
وطنية 
عامة

اعادة اعالن  
4/ ت 
2021/

2

 120
يوم 100,000 4,533,000 453,204,750

االثنين  

)2021/ 10/ 18 (

ترميم مدارس ) مدرسة النهرين 
االبتدائية الجديدة , مدرسة النضال 
االبتدائية  في النجف االشرف / 

الجديدة الثالثة  ,  متوسطة عكاظ 
للبنين / النجف االشرف / الجديدة 

الرابعة  (

مناقصة 
وطنية 
عامة

اعادة اعالن  
5/ ت 
2021/

4
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائ�دة اىل بلدي�ة )الكوفة ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها  ( فعىل من يرغب باالش�راك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل 
املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء 
بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من 
م�دة االع�الن البالغة )30 ( يوما يف الس�اعة )العارشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوف�ة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم 
االخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
 5  �يقوم املتقدم عىل تاجري ) كشك عدد 2 مجاور مستشفى الصدر التعليمي ( الوارد بالفقرة )1( من االعالن بجلب املوافقة 
االمنية كرشط لدخول املزايدة استنادا اىل كتاب مكتب السيد املحافظ 6074 يف 2021/4/18 املبلغ الينا بموجب كتاب مديرية 

بلدية الكوفة 5575/314 يف 2021/5/5 
6 � يقوم املتقدم عىل تاجري مساحة من االرض لنصب كشك عليها من السندويج بنل والوارد يف الفقرة )2( من االعالن بتنفيذ 

كشف البلدية والبالغ )4,000,000( دينار عىل ان يؤول الكشك اىل البلدية بعد انتهاء مدة التاجري دون املطالبة باي تعويض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2016/2165

التاريخ : 2021/9/13 
اىل  /املنفذ عليه  / املدين / وليد عماد عيل عبد الحسني 

لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن كتاب مديرية تنفيذ الكوف�ة  بالعدد 2016/2165 يف 
   2021/9/12

 ان�ك  مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء 
التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
باج�راء التنفيذ الجربي وفق القانون  وورقة تكليف بالحضور بالعدد 2016/2165 
يف 2021/9/2 وهام�ش املخت�ار ب�ان املدين قد ارتحل اىل جه�ة مجهولة بدون علم 

املختار 
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر : اس�تنادا اىل قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 2655/ب2016/2 يف 
2016/10/23 قررت املحكمة الحكم بالزام املدعى عليه وليد عماد عيل عبد الحسني 
بتاديت�ه للمدعي حران عبد الله مبلغا قدره ثمانية وثالث�ون مليون دينار وتحميله 

الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة مبلغ خمسمائة الف دينار توصيال للمدعي 

تنويه
ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي  بالع�دد )2438( يف 
2021/8/29 والخ�اص باالضب�ارة التنفيذية يف مديرية 
تنفي�ذ النج�ف املرقم�ة 178/خ/2021  حي�ث ذك�رت 
املساحة 3,34,5م2 خطأ والصحيح هو 334,5م2 فقط 

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

اعالن 
ق�دم املواطن ) ارشف خالد فاض�ل ( وكيل املواطنة حال 
صالح ضيف الدعوى لتبديل ) اسم ابنها ( وجعله ) خالد 
( ب�دال من ) عمر املخت�ار ( فمن لديه حق االعراض عىل 
ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوما وفق املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 

3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 1991/ج2021/1

التاري�خ : 2021/9/20
اعالن

 اىل املتهم الهارب / عيل جواد كاظم حسون
حيث ان�ك متهم يف الدعوى املرقم�ة )1991/ج2021/1( والخاصة باملش�تكي 
)محس�ن زاه�ي عب�اس ( وفق اح�كام امل�ادة 1/459 م�ن قان�ون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك  حسب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت  
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا يف لوحة اعالنات هذه املحكم�ة ويف مركز الرشطة التي 
يج�ري التحقيق ه�ذه القضية  بوج�وب الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف 
ي�وم 2021/11/14  وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك  غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الق�ايض حي�در طال�ب عل�وان

��������������������������������������������������������������
وزارة الع�دل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الهندية

رقم االضبارة : 2021/2137
التاري�خ : 2021/9/19 

اىل  /املنفذ عليه  / حسني صبيح جليل
لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل كتاب مركز رشطة املخيم بالعدد 11216 يف 

2021/8/17 ومرفقة اش�عار مختار املنطقة   
 ان�ك  مجه�ول محل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الهندية خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل  / محمد رضا الجليحاوي

اوصاف املحرر : محكمة االحوال الشخصية يف الهندية بالعدد 1205/ش/2019 
يف 2019/12/12 قررت املحكمة الحكم بالزام املدين حسني صبيح جليل بتاديته 
للمدعية س�ارة صادق جعفر نفقة ماضية بواقع 125,000 الف دينار ش�هريا 
اعتب�ارا من   تاري�خ ال�رك يف 2019/6/7 لغاية اقامة الدع�وى 2019/10/2 
ونفق�ة مس�تمرة لها بواقع 125,000 ال�ف دينار اعتبارا م�ن اقامة الدعوى يف 
2019/10/2 وتحميلك الرس�وم واملصاريف واتعاب محاماة يف الدعوى والبالغ 

مق�داره 10000 ال�ف ع�رشة االف دين�ار
مج ��������������������������������������������������������������

لس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2093/اعادة محاكمة/ب2021/3

التاريخ 2021/9/20
اعالن

اىل الشخص الثالث / رجمان مصطفى حسني
اق�ام طالب اعادة املحاكمة كاظم عبيد كاظم ض�دك الدعوى البدائية املرقمة  
اع�اله  والت�ي يطلب فيها الحك�م  بابطال جميع القيود يف مديرية التس�جيل 
العق�اري الخاصة بالعقار املرق�م 3/76141 حي الس�الم واعتبار قيد طالب 
اع�ادة املحاكم�ة املذكور اع�اله ثابت الحكم ووق�ف تنفيذ الق�رار التابعة اىل 
املطلوب اع�ادة املحاكمة ضده الثان�ي وزير العدل اضاف�ة لوظيفته باعتبار 
قيد طالب اعادة املحاكم ثابت الحكم   ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي الس�الم 4 عيل كاظم الحس�ناوي 
عليه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املصادف يف يوم 2021/10/7 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 519/ب/2021
التاريخ : 2021/9/21

اعالن 
اىل املدعى عليه / رضغام باقر كنيوي 

اصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد  519/ب/2021  واملؤرخ 2021/8/17 
قىض الزامك بتاديتك للمدعي احس�ان ثاب�ت عبد مبلغ مقداره اربعة عرش 
مليون وس�تمائة الف دينار وتحميلك الرسوم واملصاريف   وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار واختيارية منطقة 
الكوف�ة / ح�ي الس�هيلية الجنوبية   املدع�و عبد الكريم مه�دي الجبوري 
فق�د تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميت�ني بقرار الحك�م الغيابي ولك 
حق االعراض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

مؤيد رياح غازي
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2438/ش2021/3

التاريخ 2021/9/21
اعالن

اىل املدعى عليه / كرار صالح مهدي
اقام�ت املدعي�ة )والء عام�ر ياس�ني ( الدع�وى املرقم�ة اعاله ام�ام هذه 
املحكم�ة تطل�ب فيه�ا تاديتك نفق�ة ماضية له�ا من تاري�خ 2019/9/1 
ولغاية 2021/8/24 ونفقة مس�تمرة للطفل حيدر كرار صالح منذ تاريخ  
2021/9/1 ولح�د االن وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فقد ق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرفعة 
الق�ادم املوافق يوم 2021/10/7 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك  او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيل لفتة جادر
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 3490/ش2021/7

التاريخ 2021/9/22
اعالن

اىل املدعى عليه / عبيد ظاهر محسن
اقامت املدعية )هناء عبد الحمزة عيدان ( الدعوى بالعدد 3490/ش2021/7 
امام هذه املحكمة والتي تطلب فيها نفقة عدة ونفقة تعس�ف   وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار حي الجمعية 
الرسالة  /النجف قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة 
اعالن�ا بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني وعليك الحض�ور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2021/10/7 الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حميد جخم علوان

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلني�ة لتأجري االمالك   املدرج�ة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها  ( فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  
مراجع�ة بلدي�ة الكوف�ة او اللجنة خ�الل )30( يوما تبدء م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق 
لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا 
وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة 
)30 ( يوما يف الس�اعة )العارشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف 

اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدي�ة خالل مدة )30 يوم�ا( من تاريخ تصدي�ق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم 
االخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف / مكتب الس�يد املحاف�ظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يل�زم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 90م2
ب1ق905/2-
ب1ق917/14-
ب1ق925/22

قطع صناعية 1

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 90م2 ب3ق1018/18 قطعة صناعية 2
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 90م2 ب12ق1072/1 قطعة صناعية 3
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 76م2 ب12ق1078/6 قطعة صناعية 4
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 90م2 ب13ق1106/10 قطعة صناعية 5
ثالث سنوات خلف القائممقامية  )10*10(م بال/210 مخزن وكشك 6

ثالث سنوات 2500م2 بال /902 مخزن لبيع 
السيراميك 7

سنة واحدة  واجهة عمارة البلدية / شارع 
السكة 9م2 بال/63 غرفة 8

سنة واحدة  شارع السكة )6,5*2,3(م 108/)1/38( حانوت 9
سنة واحدة  شارع السكة )2,15*2,15(م 123/ )7/105( حانوت 10
سنة واحدة  شارع السكة 72م2 150أ/132 حانوت 11
سنة واحدة  شارع السكة )3*4(م 150ج/135 حانوت 12
سنة واحدة  شارع السكة )4*4(م 142/1 كشك 13
سنة واحدة  شارع السكة )3*2,5(م 143/)1/207( حانوت 14
سنة واحدة  شارع السكة )3*3,6(م 143/)1/205( حانوت 15
سنة واحدة  عمارة البلدية /شارع السكة )9*8(م 90/13 شقة 16

سنة واحدة  عمارة البلدية /شارع السكة )12*12(م 95/12 شقة 17
سنة واحدة  عمارة البلدية /شارع السكة )13*12(م 94/15 شقة 18
سنة واحدة  عمارة البلدية /شارع السكة )13*12(م 97/9 شقة 19
سنة واحدة  عمارة البلدية /شارع السكة )15*13(م 98/10 شقة 20
سنة واحدة  شارع السكة )5*5,4(م 99/7 شقة 21
سنة واحدة  شارع السكة )7,5*11(م 103/4 شقة 22

مدة 
التاجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

سنة 
واحدة 

مجاور مستشفى 
الصدر التعليمي 50م2 بال/881 كشك رقم )2( 1

ثالث 
سنوات

خلف  قائممقامية 
قضاء الكوفة )3*4(م بال

مساحة من 
االرض لنصب 

كشك عليها 
2

ثالث 
سنوات

حي ميسان / على 
القطعة 3/31411 1500م2 بال ساحة باعة 

متجولين  3

سنة 
واحدة

حي ميسان / على 
القطعة 3/31411 )3*4(م 747/23-746/22-737/13-736/11-730/6 حوانيت 4

سنة 
واحدة

حي ميسان / على 
القطعة 3/31409 )3*4(م

-761/13-760/11-759/9-758/7-757/5
-792/26-793/24-776/23-763-17-762/15
-896/43-814/42-789/32-790/30-791/28
-811/48-798/47-812/46-897/45-813/44
-801/53-809/52-800/51-810/50-799/49

806/58-803/57-807/56-808/54

حوانيت 5

سنة 
واحدة حي ميسان ـ وفاء 200م2 -833/13-829/9-828/8-826/6-825/5-824/4

873/53-869/49-846/26-839/19-836/16 سكالت 6

سنة 
واحدة

حي ميسان /على 
القطعة )3/82010(  100م2 بال/751 فرن صمون  7

العدد / 239
التاريخ 2021/9/20

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد / 240
التاريخ 2021/9/20

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: تدخل ابتداء من هذا اليوم مرحلة بناءة 
وس�هلة مع وجود القمر يف برجك ما يفسح لك 
يف املجال لتطوير اسلوبك والتخاذ قرارات مهمة 
ع�ى الصعي�د املادي.عاطفي�اً: تنقش�ع بعض 
الغي�وم الداكنة التي اس�تفزت املواقف ودفعت 

إىل الخالف وتكون األيام املقبلة واحة رجاء.

مهني�اً: عليك أن تس�تمع إىل نصائ�ح اآلخرين، 
فه�م أكثر خ�رة من�ك يف كيفي�ة إدارة األمور 

للخروج بنتائج إيجابية.
عاطفي�اً: يبدو االرتياح س�ّيد املوقف يف العالقة 
بالرشيك، وهذا جّيد قياس�ًا بم�ا كانت تمر به 

عالقتكما يف السابق.

مهني�اً: واخ�را تتنف�س الصع�داء م�ع وجود 
القم�ر يف الحم�ل الصديق ما يجعل ه�ذا اليوم 
ممي�زاً، ويحمل تغي�رات عى الصعي�د املهني 
والش�خيص. عاطفي: وعود وح�ّب من النظرة 
االوىل، فتنطلق واثًقا بنفس�ك، س�عيداً باآلفاق 

الجديدة واللقاءات .

مهني�اً: يخ�ّف الوه�ج ولك�ن الح�ّظ م�ا يزال 
مس�تمراً، ح�اول أن تنظ�م ش�ؤونك به�دوء، 

وناقش قضاياك املالية.
عاطفياً: تميل اىل معاملة الحبيب باس�تخفاف 
بع�ض األحي�ان وبعدائي�ة أحياناً أخ�رى، وقد 

ترسل إشارات سلبية حول شعورك تجاهه.

مهنياً: يش�ر ه�ذا اليوم اىل ف�رة جيدة تمألها 
الثق�ة واآلم�ال الجدي�دة والحيوّية والنش�اط 
الكبر. عاطفياً: أنبهك إىل الحرص الش�ديد عى 
حس�ن س�ر العالقة لتفادي املواق�ف املربكة، 
ولكن هذا لن يمنع من أن األجواء تكون ملّطفة 

بعض اليشء.

مهني�اً: يتيح أمام�ك هذا الي�وم فرصة جديدة 
إليج�اد الحل�ول ويفتح ابواباً كان�ت مغلقة او 

يزيل عقبات حالت دون تقّدمك.
عاطفي�اً: لن ينقصك االهتم�ام وال الرعاية وال 
العط�ف، بل قد تعان�ي حاالت الغ�رة والتملّك 

بسبب االهتمام الشديد بأمر الحبيب.

مهنياً: تشعر هذا اليوم بنوع من الضغط عليك 
م�ع وجود القمر يف مواجه�ة برجك من الحمل 
ما يجعلك تس�تعد وتتحرض للدفاع عن نفس�ك 
بش�أن رشاكة أو مرشوع.عاطفي�ًا: اطمنئ لن 
يتخ�ّى عنك الحبيب هذا اليوم، لكن خّصص له 

وقتاً إضافّياً فهو يستّحق التضحية من أجله.

مهنياً: ال ح�دود لطموحاتك وال عوائق يف دربك 
ان الحظ اىل جانبك ويعزز قدراتك وحماستك يف 

هذا اليوم الجّيد
عاطفياً: تجّنب بدء عالق�ة أو القيام بخطوات 
جدي�دة عى هذا الصعيد الي�وم إذا أردت لها أن 

تنجح.

مهني�اً: أنت مدع�و إىل مراجع�ة وتدقيق يف كل 
ع�رض يتقّدم به أحده�م، وإذا أردت النصيحة 

أّجل كل قرار كبر يف هذا امليدان.
عاطفي�اً: باس�تطاعتك تحّم�ل التقلّبات وعدم 
املرح�ة  بال�روح  التح�ّ�  رشط  به�ا  التأث�ر 

والتسامح.

مهني�اً: ق�د تراجع الخطوات بس�بب مواجهة 
بالقمر من برج الحمل املواجه لرجك ما يجعلك 
تعيش بعض االنفعاالت، وقد تقّدم استقالة أو 
تعّر عن نفس�ك كتابة.عاطفي�اً: تتصالح مع 
الحبيب، وتعلن هدنة تس�مح للطرفني بتقريب 

املسافة والتّودد، إنه يوم عسل جديد لكما.

مهنياً: تعيش يوم جيد ومناسب وأكثر ايجابية 
م�ن الس�ابق وتك�ون الظ�روف مناس�بة جّداً 

وتبارش جديداً يف حياتك.
عاطفي�اً: تت�ّرف بانفع�ال ش�ديد لكن�ك لن 
تع�رّض حيات�ك العاطفي�ة للخط�ر أو إث�ارة 

الغرة.

مهني�اً: تنطل�ق بعزيم�ة وارادة واح�رص عى 
حس�ن التواصل مع الجميع ،قد تفكر بالعودة 

اىل الدراسة او بالتخطيط للسفر
عاطفياً: تغّر األس�لوب وتط�رح تحديات وقد 
تحق�ق زواجاً ثرّي�اً او تعرف ربح�اً عر بعض 

االرتباطات.

العذراء

احلوت

معلومات عن ارجتاع املريء املزمن
يعاني العديد من األش�خاص من مرض 
ارتج�اع املريء املزمن حول العالم، وهي 
حال�ة ارتج�اع للحمض، نتيج�ة ترسبه 
باس�تمرار من املع�دة إىل املريء.ويعتر 
األطباء ارتجاع حمض املعدة مزمناً عند 
تك�راره مرتني يف األس�بوع ع�ى األقل، 
نتيج�ة وجود ضعف يف العضلة العارصة 
الس�فلية، ف�ال تنغلق جي�دا عند وصول 
الطعام للمعدة، ويتدفق الحمض بشكل 

عكيس للحلق والفم.
أعراضه

تختل�ف األع�راض م�ن ش�خص آلخر، 
ومنه�ا: حرق�ة املع�دة، وأل�م يف الصدر، 

وصعوب�ة يف البلع، وارتج�اع الطعام أو 
املرشوبات، واإلحس�اس بوجود غّصة أو 
كتلة يف الحلق، والسعال الجاف، ورائحة 

الفم الكريهة، والشعور بالغثيان.
 كما يعاني مرىض ارتجاع املريء املزمن 
عند النوم من س�عال مزمن، والتهاب يف 
الحنج�رة، والدخول يف أزمة حساس�ية، 
فيما يعاني آخ�رون من مرض االرتجاع 
ظه�ور  يف  يتس�بب  ال  ال�ذي  الصام�ت 

أعراض االرتجاع الشائعة.
مضاعفاته

ي�ؤّدي التع�رض الرتج�اع امل�ريء دون 
ع�الج ملدة طويل�ة إىل ع�دة مضاعفات، 

ومنه�ا: تضييق امل�ريء، وحدوث قرحة 
في�ه نتيج�ة التهّيج املس�تمر، واإلصابة 
برسطان املريء. كما تزيد بعض العوامل 
من احتمالي�ة اإلصابة بارتج�اع املريء 
املزم�ن، ومنه�ا: زيادة ال�وزن، وحدوث 
والحم�ل،  الحاج�ز،  الحج�اب  يف  فت�ق 
وتصلّب األنسجة الضامة، وتأخر تفريغ 
املع�دة نتيج�ة الخل�ل يف حرك�ة الجهاز 

الهضمي.
أسبابه

يص�اب اإلنس�ان بارتج�اع امل�ريء عند 
الحلق�ة  أو ضع�ف يف  ارتخ�اء  ح�دوث 

الدائرية املعروفة بفتحة الفؤاد.

صورة ألول عينة صخرية من املريخ
نجح أحدث مسبار فضائي تابع لوكالة 
»ناس�ا« ع�ى املريخ، يف جم�ع أول عينة 
أن  إىل األرض، بع�د  صخري�ة إلعادته�ا 

فشلت محاولة الشهر املايض.
ووص�ف آدم س�تلتزنر كب�ر مهن�ديس 
املس�بار »برس�يفرانس«، العينة بأنها 
مثالي�ة. وكتب عى توير اليوم الخميس 
قائال »لم أكن أكثر س�عادة من أي وقت 

مىض برؤية حفرة يف صخرة«.

لكن قبل ش�هر، حفر »برسيفرانس« يف 
صخور أكث�ر ليونة، وانهارت العينة ولم 

تدخل أنبوب التيتانيوم.
وقطع املس�بار مس�افة نص�ف ميل إىل 
م�كان أفضل ألخ�ذ العين�ات يف محاولة 
أخ�رى. وق�ام أعض�اء الفري�ق بتحليل 

البيانات والصور قبل إعالن النجاح.
إىل هذا، وصل »برسيفرانس« يف فراير/ 
ش�باط إىل فوهة جيزيرو يف املريخ والتي 

ُيعتق�د أنها موط�ن قاع بح�رة مورقة 
ودلتا نه�ر تعودان إىل مليارات الس�نني، 
بحًث�ا عن الصخور التي ق�د تحمل دليالً 
ع�ى الحي�اة القديمة.وتخطط »ناس�ا« 
إلطالق املزيد من املركبات الفضائية لنقل 
العينات التي جمعها »برسيفرانس« إىل 
األرض.ويأم�ل املهندس�ون يف إع�ادة ما 
يصل إىل ثالثني عينة إىل األرض يف غضون 

عقد تقريًبا.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 عجينة بيتزا

رشائح مرشوم
جبن ريكوتا

1 بيضة
صلصة طماطم

خطوات التحضر:
سخني الفرن عى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اخلطي الجبن الريكوتا و البيضة جيدا.
قومي بفرد الصلصة عى عجينة البيتزا ثم مزيج الجبن الريكوتا.

ضع�ي امل�رشوم عى الوجه ثم ضع�ي البيتزا يف الفرن مل�دة من 15-10 
دقيقة.

قدمي البيتزا مع البطاطس املحمرة و الكاتشب.

بيتزا باملرشوم و الريكوتا
نصائح ملرضى الرسطان للوقاية من كورونا

يواج�ه مرىض الرسط�ان عبئا صحي�ا إضافيا ل�دى إصابتهم 
بم�رض كورونا، خاصة وأن املتح�ورات الجديدة من الفروس 
الخالي�ا  أساس�ا  يكاف�ح  ال�ذي  املناع�ي  الجه�از  تس�تهدف 

الرسطانية.
ويوضح استشاري عالج األورام يف كلية طب جامعة املنصورة 
أحم�د الس�يد س�عد أن »م�رىض الرسط�ان عليه�م االهتمام 
بصحتهم بش�كل كب�ر نظ�رًا لكونهم األكثر عرض�ة لإلصابة 
بس�بب مناعتهم املنخفضة، ومن بني التعليم�ات الهامة التي 
البد االهتمام بها ه�ي دور األرسة والتزامهم بنفس اإلجراءات 
االحرازي�ة أثن�اء تعاملهم م�ع املريض، والبعد بمس�افة آمنة 
حتى ول�و كانوا يف املنزل، مع االهتمام برف�ع حالتهم املعنوية 

طوال الوقت«.
وتابع س�عد يف حديثه مع موقع »سكاي نيوز عربية«: »أّن أي 
لق�اح فروس كورونا هام للغاية ملري�ض الرسطان ولكن بعد 
استش�ارة الطبيب املختص، حيث أن اللقاحات تساعد يف حال 
ال قدر الله اإلصابة أن تكون األعراض أقل حدة من العادي، عى 

الرغم من أن استجابته للتطعيم قد تكون ضعيفة«.
التمارين اليومية

وأردف »س�عد«: »يج�ب استش�ارة الطبي�ب من حي�ث القيام 

ببعض التمارين لربع س�اعة تقريبا يومًيا ولكن بما يتناس�ب 
مع القدرة الصحية للمصاب، مع االعتماد عى التغذية السليمة 

واالبتعاد عن الدهون واالهتمام بالخرضوات والفاكهة«.
ونوه استشاري عالج األورام يف حديثه مع موقع »سكاي نيوز 
عربية«: »الفيتامينات هامة للغاية ملرىض الرسطان واالهتمام 
بها رضوري كفيتام�ني يس وفيتامني د، مع الركيز دائًما عى 
التواص�ل املس�تمر مع الطبي�ب املختص يف حال الش�عور بأي 
أعراض مختلفة، كي يتم اتخاذ اإلجراءات املناس�بة يف التوقيت 

املثايل«.
اإلجراءات االحرازية

وتقّدم أخصائية طب األورام وأمراض الدم الرسطانية الدكتورة 
روي�دا املليجي نصائح للمرىض لتجن�ب الفروس، قائلة ملوقع 
»س�كاي نيوز عربي�ة« إّن: »التوصيات الهام�ة التي يجب عى 
م�رىض الرسط�ان االهتم�ام بها ه�ي التعامل م�ع اإلجراءات 
االحرازية بش�كل رضوري دوًما، بداية من غسل اليدين باملاء 
والصاب�ون بش�كل متك�رر يومًي�ا، واالبتع�اد ع�ن التجمعات 
م�ع اآلخرين، وف�رك اليدين الدائم بالكح�ول املركز، مع ارتداء 
الكمامة غالبية الوقت ويف حال التعامل املبارش مع أي شخص، 

واالحتفاظ بمسافة آمنة مع األشخاص ال تقل عن مرين«.

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



رياضة7
العدد )2457( الخميس  23  ايلول  2021

رئيس اللجنة الباراملبية: شح األموال واملالعب أبرز معاناتنا
             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الدكت�ور عقي�ل حمي�د رئي�س 
اللجن�ة الباراملبي�ة ان واق�ع رياضة 
ذوي االحتياج�ات الخاص�ة يعان�ي 
الكث�ر م�ن االزم�ات والصعوب�ات، 
بدًءا من ضعف التخصيصات املالية، 
وانتهاء بقلة املالع�ب، وغياب عقود 
الالعب�ن املجزي�ة الت�ي تؤم�ن لهم 
مس�تقبال مثالي�ا، مناش�داً الجهات 
ب�رورة  العالق�ة  ذات  الحكومي�ة 
تخصيص أرض له�ذه الرشيحة من 
املعس�كرات  التدري�ب وإقامة  اج�ل 

والبطوالت التحضرية.
وق�ال حميد يف ترصي�ح: إن “ اللجنة الباراملبية 
تأسس�ت يف الع�ام 2003 بدالً م�ن اتحاد املجد 
م�ع  تماش�ياً  الخاص�ة،  االحتياج�ات  ل�ذوي 
التوصي�ات القانوني�ة والتعديالت الدس�تورية 
الباراملبية الدولية التي اش�رطت أن تكون لكل 
دولة لجنة تتمتع باالس�تقاللية التامة وتحظى 
بالدع�م املايل الدويل “، مبين�ا ان “ عدد الالعبن 
املس�جلن حالياً ملختلف الفعاليات يصل لحدود 

)320(، يعدون الركائز األساس�ية لتش�كيالت 
املنتخب�ات الوطنية لفئات املتقدمن والش�باب 
والناش�ئن، فضالً عن منتخب�ات الظل، وهناك 

لجان فرعية عىل مستوى 18 محافظة “. 
وبشأن املشكالت التي تواجه واقع رياضة ذوي 
االحتياج�ات الخاص�ة أوضح حمي�د أن لجنته 
املحلية ترتبط تنظيميا ولوجستيا ب�)الباراملبية 
الدولي�ة( ع�ىل غ�رار اللجن�ة األوملبي�ة، بيد ان 
التخصيص�ات املالي�ة ال تكف�ي، وع�ىل الرغ�م 

م�ن ع�دم االرتباط ب�وزارة الش�باب 
والرياضة، لكن هناك تعاونا مثمرا مع 
الجهة الرسمية التي تمثل الحكومة، 
وتح�اول ان تق�دم للجنت�ه الدعم يف 
توفر املالعب وتكري�م الالعبن، كما 
درجت العادة خالل السنوات املاضية، 
ويكفي ان الوزارة تكفلت قبل اش�هر 
بإقام�ة املعس�كر االول بكلفة )60( 
ملي�ون دينار تأهب�ا ل�دورة االلعاب 
الباراملبي�ة يف طوكي�و  “.ونوه بأن “ 
معظ�م التحدي�ات الت�ي تواجه هذه 
اللجن�ة تتلخ�ص بقل�ة الدع�م املايل 
منذ الع�ام 2014 ليومنا ه�ذا، لكون 
ميزانية اللجن�ة الباراملبي�ة تأتي من 
وزارة املالي�ة اس�وة باللجن�ة االوملبية، كي تقر 
من قبل مجلس النواب ثم يصادق عليها، لكنها 
ال تكف�ي ع�ىل الرغم من مناش�دة املس�ؤولن 
م�ن اجل زيادة تخصيص�ات الباراملبية من قبل 
وزارة املالي�ة “.ولفت اىل أن “ قلة التخصيصات 
املالية أو تأخرها، أمر انعكس سلبا عىل طريقة 
تجهي�ز الالعبن، علم�ا أن لديه أربعة محرفن 
يتدربون يف السويد، والعبا يف فعالية كرة السلة 

اح�رف يف الدورين الركي واللبناني ثم عاد اىل 
الع�راق، وقد تم اس�تقطاب العبن مقيمن من 
إي�ران يف لعبة الطائرة. وكش�ف ع�ن محاوالت 
جادة من اجل الحصول عىل قطعة ارض زراعية 
وتحوي�ل جنس�ها اىل مالع�ب، وق�د رف�ع هذا 
الكت�اب اىل األمانة العامة ملجل�س الوزراء التي 
قامت بتحويل الطل�ب اىل الجهات ذات العالقة، 
وهي امانة بغداد التي لم تحرك س�اكنا إزاء هذا 
الطلب املهم، فضال عن مش�كالت أخرى تتمثل 
بقلة املالعب وعقود الالعبن الضئيلة “، مضيفا 
أنه يأم�ل أن يص�ل اىل رياضة االحراف اس�وة 
بالجزائ�ر واملغ�رب، إذ يص�درون مواهبه�م اىل 
الدوري االس�باني يف مختلف الفعاليات “.يشار 
اىل ان العراق شارك اول مرة يف األلعاب الباراملبية 
خ�الل دورة االلع�اب الباراملبية الت�ي اقيمت يف 
برشلونة عام 1992، باسم اتحاد املجد، ويومها 
حقق الالع�ب احمد عليوي الوس�ام الربونزي، 
لك�ن واقع الحال اختلف كثرا بعد العام 2003، 
فقد كانت االنطالقة الحقيقية للجنة الباراملبية 
التي أرشفت عىل انتخابات تأسيس االتحادات، 
وقد حصل العراق حتى العام 2021 عىل )288( 

وساما و)12( رقما عامليا .

سامي بحت: سببان وراء 
اخلسارة من القوة اجلوية

             المستقبل العراقي/ متابعة

برر مدرب القاس�م س�امي بحت، الخس�ارة من 
الق�وة الجوي�ة به�دف دون رد، يف أوىل ج�والت 
الدوري، بعدم التحاق املحرفن وقلة خربة العبيه 

مقارنة باملنافس.
وق�ال بح�ت »علين�ا االع�راف بواق�ع 
الحال، فريقنا شبابي بكامل صفوف،ه 
كن�ا نعول ع�ىل التح�اق املحرفن قبل 
انط�الق ال�دوري لكن تأش�رة الدخول 
حالت دون ذل�ك، ونأمل أن يصلوا اليوم 

أو غدا لينخرطوا بالتدريبات«.
وبن أن »القوة الجوية فريق يضم خرة 
العبي املنتخب الوطني، والعبينا شباب 
وتغ�رت أغلب الخط�وط بعد مغادرة 9 
العبن من التش�كيلة األساسية، ونحن 

بحاجة للوقت ملزيد من االنسجام«.

وأش�ار »رغم الف�وارق لكننا صعبن�ا املهمة عىل 
الق�وة الجوية والهدف الوحيد جاء من ركلة حرة 
ولي�س من جمل�ة تكتيكي�ة، ألننا أغلقن�ا املنافذ 
بأس�لوب جيد، القاس�م سيظهر بش�كل مختلف 

بعد مرور خمس جوالت، والتحاق املحرفن«.

األوملبية تسمي أمينيها 
العام واملايل

البورتا يلتزم ضبط النفس 
بعد بيان كومان

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�رر املكت�ب التنفي�ذي للجنة األوملبي�ة باجتماع�ه الدوري 
االعتيادي التاس�ع، الذي عقد صب�اح الثالثاء بمقر اللجنة يف 
العاصمة بغداد، تسمية هيثم عبد الحميد اميناً عاماً وأحمد 
صربي أميناً للصندوق. وقال أحمد حنون املتحدث الرس�مي 
باسم املكتب التنفيذي، إن االجتماع ُكرّس جلّه ملناقشة واقع 
االتحادات املرش�حة للمش�اركة يف الدورات اآلسيوية املقبلة 
لعامي 2022 و 2023، وتس�مية رؤس�اء الوفود، فضالً عن 
مناقش�ة جملة م�ن القضايا األوملبية، أهمها مدرس�ة عمو 
بابا الكروية والس�بل الكفيلة باالرتقاء بها كي تكون عامالً 
مس�اعداً يف صناع�ة جي�ل م�ن االبطال.وأضاف: س�نجري 
اتصاالت مكثفة مع االتحادات املرشحة للمشاركة يف الدورة 
اآلس�يوية املقبلة املقررة إقامتها يف هانزو بالصن، ال سيما 
أنه�ا محطة مهم�ة لتهيئ�ة أبط�ال أوملبين ل�دورة باريس 
2024. واش�ار اىل ان اختي�ار االمينن الع�ام واملايل جاء بعد 
دراسة مس�تفيضة ومناقش�ات مكثفة، إذ تم اختيار هيثم 
عبد الحميد من بن س�تة اس�ماء مرش�حة، بينما لم يرشح 
ملنصب امن الصندوق سوى احمد صربي الذي يتمتع بخربة 
كافية تؤهله لشغل هذا املنصب . وبّن ان الية االختيار كانت 
بمنتهى الش�فافية، إذ تم فتح باب الرش�يح ملدة اس�بوعن 
انتهت امس األول االثنن يف الساعة الثانية ظهرا، عىل الرغم 
من ان صالحية رئيس اللجنة االوملبية تتيح له ترشيح اسماء 

وطرحها عىل املكتب التنفيذي من دون اعالن ذلك.

ساري: مستعد ملقاضاة حكم مباراة ميالن

هيريو: الليجا قوية رغم رحيل رونالدو ومييس

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�رر م�درب التس�يو، ماوريس�يو س�اري، 
مقاضاة الحكم دانيييل ش�يفي، الذي طرده 
خالل مواجهة ميالن يوم 12 سبتمرب/أيلول 
الجاري بالسري آ، متهما إياه ب�«التشهر« 
ب�ه، وفقا ملا نقلته وس�ائل اإلعالم اإليطالية.

وت�م طرد س�اري م�ن جانب الحكم بس�بب 
احتجاجات�ه القاس�ية يف نهاية املب�اراة ضد 
ميالن عىل ملعب سان سرو، وعاقبه االتحاد 
اإليط�ايل للعب�ة باإليق�اف ملبارات�ن، ورغ�م 
اس�تئناف التس�يو ضد القرار، إال أن القايض 
الري�ايض أكد العقوب�ة.وكان املدرب اإليطايل 
ق�د هدد األس�بوع املايض بمقاض�اة الحكم، 
ال�ذي كتب يف تقري�ره للمباراة الت�ي انتهت 

لصال�ح »الروس�ونري« بثنائي�ة نظيفة أن 
س�اري »أطلق لفظن يحمالن سبابا لألديان 
خالل احتجاجاته«.وأكد ساري خالل مؤتمر 
صحف�ي األس�بوع امل�ايض »علي�ه أن يكون 
صادق�ا، ل�م أكن أتوق�ع ه�ذه العقوبة، لقد 
اتهمن�ي جزاف�ا، املحيط�ون يش�هدون عىل 
ذلك وأنا مس�تعد ملقاضاته«.ورغم أن ساري 
يتحت�م علي�ه الحصول عىل إذن م�ن االتحاد 
اإليط�ايل لرفع دع�وى قضائية أم�ام هيئات 
قانونية »غر رياضية«، إال أن وسائل اإلعالم 
املحلية أكدت، أن املدرب اإليطايل أمر محاميه 
بمواصلة الس�عي نحو مقاضاة حكم مباراة 
ميالن.وسيتمكن ساري من العودة للدكة يوم 
األحد املقب�ل، أمام روما، يف ديربي العاصمة، 
بع�د غيابه ع�ن مباراتي كالي�اري وتورينو.

ويحتل التسيو املركز الثامن يف جدول الدوري 
اإليطايل بعد أربع مباريات، حيث جمع س�بع 

نقاط ويبتعد بس�ت نقاط خل�ف إنر ميالن 
املتصدر وحامل اللقب، لكن لديه مباراة أقل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد القائد السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، فرناندو 
هيرو، أنه »كان من الرائع« وجود العبن مثل ليو مييس 
وكريس�تيانو رونال�دو ونيمار يف الدوري اإلس�باني الذي 

أبرز أنه »قوي بما يكفي لعدم افتقاد أحد«.
وق�ال هي�رو »تحمل�ت الليج�ا رحي�ل نيمار، ث�م غادر 
كريس�تيانو، ومييس، وس�تظل قوية. كنت أود أن يظلوا 
هن�ا ألنهم العبون رس�موا مالم�ح حقبة، لك�ن الدوري 
اإلس�باني منتج عامل�ي ال يزال قويا للغاي�ة كي ال يفتقد 

ألحد«، خالل ملتقى )القمة العاملية لكرة القدم(.وأش�ار 
أس�طورة كرة القدم اإلس�بانية إىل الالعب�ن الذين قدموا 
إسهامات كبرة لليجا، معتربا أن الدوري اإلسباني ال يزال 
جذابا لالعبن رغم التداعيات االقتصادية لألزمة الصحية 

والنمو االقتصادي ملسابقات أخرى مثل الربيمرليج.

والدة كريستيانو: أمتنى عودته لفريقه السابق قبل وفايت
              المستقبل العراقي/ متابعة

طلب�ت والدة النجم الربتغايل، كريس�تيانو رونال�دو، من ابنها 
أن يلعب مجددا بقميص س�بورتنج لش�بونة، الذي انضم إليه 
وعم�ره 12 عاما يف 1997، واس�تمر معه حت�ى 2003 عندما 
انتقل ملانشسر يونايتد، الذي عاد إليه هذا الصيف.وقالت والدة 
كريس�تيانو، دولوريس أفرو، خالل مقابل�ة مع أحد الربامج 

التي أذاعها موقع س�بورتنج لش�بونة، إنها عندما تطرح عىل 
نجلها األمر ي�رد بالقول: »س�نرى...«.وأضافت أنه إذا لم يعد 
كريستيانو لنادي »األسود«، فسيفعل حفيدها »كريستيانينيو« 
ذلك.وذك�رت خالل املقابلة أن حفيدها »يف عمره الحايل، يلعب 
أفضل من رونالدو«، قبل أن تضيف: »عندما كان كريس�تيانو 
يف مث�ل عم�ر ابنه لم يكن لديه مدرب، لك�ن رونالدو اليوم هو 
م�درب ابنه«.وتابعت: »نجل كريس�تيانو يقول لوالده: عندما 

نذه�ب للعيش يف لش�بونة، أري�د اللعب يف س�بورتنج«.وأكدت 
أن »رؤيتهما وهما يرتديان قميص س�بورتنج، حلم بالنس�بة 
يل قب�ل وفاتي«.وح�ول التقارير التي ربطت كريس�تيانو )36 
عاما( بمانشسر سيتي، خالل املركاتو األخر، قالت إن ابنها 
أبلغها: »أمي، ال تقلقي مما ينرش، ألنني س�أذهب ملانشس�ر 
)يونايتد(«.وأضاف�ت »م�ن الرائع أن ت�رى ملعبا كامال به 75 

ألف شخص يرددون اسمه«.

بوكيتينو يؤخر عودة مييس من أجل مانشسرت سيتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقري�ر صحف�ي فرن�يس، ب�أن األرجنتيني 
ماوريس�يو بوكيتينو، املدير الفني لباريس س�ان 
جرم�ان، ال ينوي الدفع بنجم�ه ليونيل مييس يف 

لقاء مونبلييه.
وتأكد غي�اب مييس عن لقاء الي�وم أمام ميتز، يف 
الجولة السابعة للدوري الفرنيس بسبب اإلصابة، 

عىل أن يكون جاهزًا قبل لقاء السبت أمام مونبلييه.
ومع ذلك، وبحسب صحيفة »سبورت« الفرنسية، 
فإن بوكيتينو يرفض االستعجال يف الدفع بمييس، 
مع منح�ه مزيدا م�ن الوقت للتعايف.ويس�تهدف 
بوكيتين�و أن يكون مي�يس يف كامل جاهزيته قبل 
لقاء مانشسر س�يتي بدوري األبطال، واملقرر له 
ي�وم الثالثاء املقبل.وأعلن باريس س�ان جرمان، 
إصابة مييس بكدمة يف ركبته اليرسى، تعرض لها 

خالل مب�اراة ليون األخرة يف 
الدوري.

وكان قرار بوكيتينو 
باس�تبدال مي�يس 
ق�د  لي�ون  أم�ام 
الدويل  أثار غض�ب 

ال�ذي  األرجنتين�ي، 
رفض مصافحة مدربه بعد الخروج من امللعب.

مارتينيز يرد عىل أنباء 
خالفة كومان

              المستقبل العراقي/ متابعة

مارتيني�ز  روبرت�و  اإلس�باني  رد 
املدير الفن�ي البلجيكي، عىل األنباء 
األخ�رة، ح�ول اقراب�ه م�ن تويل 
القي�ادة الفني�ة لربش�لونة، خلفا 

للهولندي رونالد كومان.
وُيعد مارتينيز من املدربن املفضلن 
لرئي�س برش�لونة خ�وان البورتا، 
كما أنه يتمت�ع بعالقة ممتازة مع 
مارتينيز،  كرويف.وق�ال  ج�وردي 

خالل ترصيحات نقلتها صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلس�بانية: »خالفة كومان؟ 
ليس لدي أي تعليق، فهناك ش�ائعات كما 
ه�ي دائما، وه�و أم�ر طبيعي«.وأضاف: 
»حن تخرس 3 مباريات تظهر الشائعات 
حول رحيلك عن منصبك«.ووفًقا لش�بكة 
»ESPN« العاملي�ة، فق�د تواص�ل البورتا 
مع مارتيني�ز يف الصي�ف، وتحديًدا خالل 

الف�رة الت�ي وض�ع خاللها كوم�ان عىل 
قائمة االنتظار، ملعرفة موقفه من تدريب 
برشلونة، إال أن املدير الفني اإلسباني أكد 
أنه من الصعب ت�رك منتخب بلجيكا قبل 
أي�ام من انطالق اليورو.ُيذكر أن مارتينيز 
يستعد مع منتخب بلجيكا لخوض نصف 
نهائ�ي بطول�ة دوري األم�م األوروبي�ة، 
املؤهل�ة ل�كأس  والتحض�ر للتصفي�ات 

العالم يف قطر 2022.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن موقف خوان 
البورتا رئيس نادي برشلونة، بعد البيان الذي قرأه 
الهولندي رونالد كومان املدير الفني للفريق، خالل 

املؤتمر الصحفي قبل مواجهة قادش الخميس.
لصحيف�ة  الن�ادي،  داخ�ل  مص�ادر  وبحس�ب 
»س�بورت« الكتالونية، فإن ني�ة البورتا يف الوقت 
الحايل هي التزام الهدوء وضبط النفس، يف انتظار 

ما سيحدث يف مباراة قادش.
وأضاف�ت الصحيف�ة: »عل�م الن�ادي قب�ل ظهور 
كومان يف املؤتمر بقليل بأنه سيديل ببيان، وأوىص 
املرك�ز اإلعالم�ي للن�ادي امل�درب بأال يفع�ل ذلك 
ويح�ر املؤتمر بش�كل طبيعي، لك�ن الهولندي 
أرص ع�ىل أن�ه ال يري�د الخضوع لألس�ئلة لتجنب 

سوء التفاهم«.
وتابع�ت: »كومان أراد أن يرشح بكلماته ويوضح 
ما يش�عر به«. وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أنه وفًقا 
للمص�ادر داخ�ل الن�ادي، ف�إن البي�ان كان قراًرا 
أحادًي�ا م�ن جانب كوم�ان، والذي أبل�غ الالعبن 
بنيته فعل ذلك، لكن هذا ال يعني أن الفريق يوافق 

عىل قرار أو كالم كومان.

ليفربول يؤكد امليض قدمًا يف مرشوعه اجلديد
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال ليفربول املناف�س يف ال�دوري اإلنجليزي 
املمتاز لكرة القدم اليوم األربعاء إنه س�يميض 
قدم�ا يف خطط توس�عة مدرج أنفيل�د رود يف 
ملعبه أنفيلد، وسيقيم احتفاال رسميا األسبوع 
املقبل.وستش�هد إعادة تطوي�ر املدرج إضافة 
س�بعة آالف مقعد إضايف إىل ستاد أنفيلد، مما 

يرفع س�عته اإلجمالي�ة إىل أكثر م�ن 61 ألف 
متف�رج ويجعل�ه ثالث أكرب ملع�ب يف الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از بع�د س�تاد أول�د ترافورد 
ملع�ب مانشس�ر يونايت�د وس�تاد توتنه�ام 
هوتس�بر.وحصل الن�ادي يف يونيو/ حزيران 
عىل إذن مجل�س مدينة ليفربول للميض قدما 
يف خطط�ه. كما حص�ل عىل الض�وء األخر 
لتنظيم ما يصل إىل س�ت حفالت ومناس�بات 

كربى يف االس�تاد خالل خمس�ة مواسم.وقال 
آن�دي هيوز مدير ليفربول »لقد كنا واضحن 
منذ البداية... أننا بحاجة إىل تعاون الس�كان 
املحلي�ن... لننف�ذ بنجاح الخط�ط الخاصة 
باملجمع، ولضمان أن املرشوع قابل للتطبيق 
م�ن الناحية املالية.وتاب�ع »كنا بحاجة إىل 

يقن بشأن تقدم هذا املرشوع، ونحن اآلن 
يف وضع يسمح لنا بامليض قدما.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بيليجريني: بيتيس عىل الطريق الصحيح
            المستقبل العراقي/ متابعة

اعترب التش�ييل مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس 
أن�ه »عىل ثق�ة بأنه ع�ىل الطريق الصحي�ح« ويتمنى 
التحس�ن »ع�ن طريق ت�اليف أخطاء االلت�زام وركالت 
الجزاء والطرد«.وأرص بيليجريني خالل مؤتمر صحفي 
ع�ىل أن بيتيس »يرتك�ب أخطاء يمك�ن تفاديها«، لذا 
فإن الوصفة تتلخص يف »االس�تمرار عىل نفس النهج 
لكن بق�در أكرب من الدقة والحس�م«، وهو ما يأمل يف 
تحقيق�ه غدا أم�ام أوساس�ونا الذي »يلع�ب بقوة ما 

يجعله فريقا صعبا خاصة عىل أرضه. يجب أن نحرس 
من أس�لوب لعبه املبارش«.ويغيب عن صفوف الفريق 
له�ذه املباراة م�ارك بارترا رغم أنه ت�درب مع زمالئه 
اليوم، وكذلك خرمان بيزيال لإليقاف، وفيكتور رويث 
ال�ذي »خض�ع للفحوصات الطبية وس�يغيب لش�هر 
أو أكث�ر بعد تعرض�ه إلصابة عضلي�ة قوية«.ويمتلك 
بيتيس س�ت نقاط يحتل بها املرك�ز ال�11 من ترتيب 
الليجا، بينما يملك أوساس�ونا ثمان نقاط يتمركز بها 
يف املرتبة التاس�عة من الجدول، قبيل مواجهتهما غدا 

يف الجولة السادسة من الدوري اإلسباني.
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االنتخابات والتجارب السابقةاملجرب األجرب

عبد الخالق الفالحواثق الجابري

اس�تغلت عبارة »املجرب ال يجرب« املنسوبة للمرجعية الدينية العليا 
يف النجف األرشف، يف انتخابات العام 2018.

اختلفت التفس�رات حينها، وجعلته�ا األحزاب الجديدة ش�عاراً لها 
للحص�ول ع�ى أص�وات الناخبني، وتح�ل محل أحزاب أو مرش�حني 
س�ابقني، وتعزيزاً لتفس�ر مقولة وكيل املرجعية »من جرب املجرب 
حلت عليه الندامة«، ليتم اختصار العبارة الحقاً إىل »املجرب ال يجرب«، 
وتتحول إىل شعار انتخابي لألحزاب واالئتالفات والكيانات السياسية 
املش�اركة يف تل�ك االنتخابات، ووضعت عى صور ت�م تمزيقها بهذه 
الذريعة لنواب سابقني أو مسؤولني حكوميني، وأجاب السيد مقتدى 
الصدر أحد أنصاره عى هذه املقولة وقال »س�نعمل عى ذلك بكل ما 
آتانا الله من قوة وحب لدى الشعب العراقي، ويجب أال ُتكرس مقولة 

املرجعية بأي صورة من الصور«.
ارتفعت يف وقتها أصوات عديدة، وانشغلت برامج ونرش كّتاب مقاالت 
يف تفسرها، وتضاربت اآلراء حسب املواقف السياسية، واستخدمها 
مرش�حون جدد لحصد أص�وات الناخبني، فيما أك�د مكتب املرجعية 
إنها واضحة للجميع، وإن تفس�ر األح�زاب والكيانات غر صحيح، 
وبع�ض التفس�رات لتش�ويه رأي الناخب�ني، وعليه اختي�ار الكفوء 
والنزي�ه، وع�ى هذا األس�اس كانت كتلة س�ائرون م�ن الجدد وكما 
يقولون وفق مبدأ املرجعية والس�يد مقتدى الصدر »ش�لع قلع«، بعد 
تجمي�د كتلة األحرار ومنعهم من الرتش�يح، فيم�ا رأت أحزاب أخرى 
أن املقولة اس�تخدمت إلس�قاط أحزاب أخرى، وم�ا تعنيه أن املجرب 
ال يج�رب مرة أخرى، فمن ُجرِّب باإلخالص يف عمله ال يحتاج تجربته 

ويجب أن يكمل دوره، أما من فشل فال فرصة له مرة أخرى.
لم يرفع يف هذه االنتخابات شعار املجرب، بل سادت شعارات الدولة 
والعش�رة واملنطقة والعائلة والعقيدة والق�ح والكوخ وابن املنطقة 
واملحولة والتبليط كالعادة، وعاد مجربون س�ابقون ش�ملوا بالشلع 
قل�ع ومتورطون بالفس�اد، وبرزت قوى ش�بابية وأخ�رى احتضنت 
الش�باب، ومجرب�ون نجحوا، وت�رك الخيار أمام املواط�ن، يف اختيار 
يوص�ف باملصري. ليس كل مج�رب ال يجرب، ويف الحي�اة العامة ال 
نبي�ع وال نش�رتي إاّل بمن نث�ق بتجربته، وال يؤمن الوط�ن والعقائد 
والعب�ادات اال بمجرب يعطي كل ذي حق حقه، ولكن بعض املجربني 
ال يحت�اج إثبات فس�اده اىل دليل، وظهر عليهم الث�راء الفاحش بعد 
أن كان كل منه�م أج�رب، ووصل�ت ببعضهم الج�رأة بتهديد املراكز 
اإلنتخابية باإلكتساح واإلقتحام، سواء كان باملال الذي إستحوذ عليه 
بالفساد، أو بطرق منها الرتهيب للحصول عى أصوات الناخبني، كي 
يع�ود هو ومن معه بالعراق اىل مجرب أجرب، »ال تربط الجرباء قرب 

صحيحه.. خوفا عى تلك الصحيحة تجرب«.

انا من الذين ُيش�كلون عى العملية السياس�ية العراقية ضمن املاليني 
من املراقبني ألسباب متعددة منها، بسبب التعامل مع الواقع السيايس 
مبارشة، ووصلت هذه العملية إىل مرحلة الش�لل السيايس وألنها غر 
قادرة عى امتصاص الغضب الشعبي وإعادة الهدوء للشارع والنقمة 
عى الس�لطتني الترشيعية والتنفيذية من محن�ة االنتخابات املاضية. 
الفساد عندنا مرتبط بالنوع أكثر من الكم، ومعالجته نوعية أكثر مما 
هي كمية وترابطها بعدد امللفات التي تراكمت عليها االتربة.املعالجات 
تب�دأ بإعادة انتاج النوع االنس�اني واملدخالت له�ا، والضمانة الالزمة 
للتصدي�ق بالنتائ�ج واعلن االش�مئزاز منها يف املس�توى الذي وصلت 
إليه العملية برمتها النها خالية من البعد االس�رتاتيجي وااليديولوجيا 
والنض�وج الفك�ري. كل االحزاب السياس�ية يف مختلف أنح�اء العالم 
تتحول أكث�ر فأكثر، نحو نماذج أكثر تش�اركية لصياغة السياس�ات 
الفاعل�ة لبناء بلدانهم، وه�ي تتحول اىل نماذج تؤّث�ر يف عامة الناس، 
م�ن مس�ؤويل االح�زاب وأعضائها ومنارصيه�ا بل حت�ى املجموعات 
الخارجية، تشمل هذه السياسات مجموعة متنوعة من األطر الوطنية 
يف التنمي�ة االقتصادي�ة واالجتماعية والسياس�ية إىل التعليم والرعاية 
الصحية، وم�ن البنى التحتية واملواصالت إىل رعاية االطفال واالمومة، 
ومن تطوير القطاعات املختلفة إىل القيم الجوهرية والتي تحافظ عى 
املعتقدات. يف غياب اس�س الدولة العراقي�ة الحالية واقع مضطرب ال 
يفه�م معناه، دولة املواطنة التي ينادي بها الكثر من السياس�يني يف 
العراق دون فهم ويدخلون يف رصاعات شكلية ال اساس لها بني الحكم 
وامل�واالة وال االول له وجود وال الثاني فكلهم يف الهوى س�وى يعزفون 
ع�ى ربابة واحد وبالتايل ينش�غلون عن دورهم الوطني الهام والفاعل 
يف ظ�ل غياب االرادة للبناء واالبداع وتحل محلها املزايدات واملظاهر وال 
تأسيس منسق مربمج للحياة ، وهذا ما نشاهده يف العراق. االنتخابات 
العراقية ال بد أن تؤس�س وفق رشوط ومعاير محددة، وإال س�تكون 
ممارس�ة ش�كلّية وال تحقق األهداف املرجّوة منها، فقد حسمت املدة 
الت�ي تفصلنا عنه�ا وظاهراً وصلت اىل خط س�ره النهائي واملقرر يف 
العارش من شهر ترشين االول القادم ايام معدودة، كما تم اكمال كافة 
املتطلبات والرشوط إلكمال هذا املهمة، ولو نظرنا اىل العملية السابقة 
ع�ام 2018 والتي تعرض�ت النتقادات واتهام�ات بارتكاب مخالفات، 
لكن لم يكش�ف عن دقة هذه االتهامات أو حجم تأثرها عى النتائج، 
كما أن عمليات التصويت ج�رت دون وقوع حوادث أمنية أو هجمات 
يشنها ضد املرش�حني والناخبني عى حد سواء. لكن الظاهرة األخطر 
والت�ي يمكن أن يكون لها أثر كبر عى س�ائر األح�داث الالحقة، هي 
الدع�وات املبكرة واملتكررة إللغاء االنتخابات حت�ى قبل إعالن النتائج 

فهل ستعود السيناريوهات السابقة للتكرار.

أطعمة شائعة حترق الدهون احلشوية اخلطرية داخل البطن حتذير... هذه األطعمة تتسبب يف تآكل خاليا »دماغك«!
يطلق مصطلح الدهون الحشوية عى طبقات 
الدهون الداخلية التي ترتاكم يف الجزء الداخيل 
لبطن اإلنس�ان، وليس�ت الدهون القريبة من 
الس�طح الداخ�يل للجل�د، أي تل�ك الت�ي تقع 
تح�ت الجلد والت�ي تلحظ عند ظه�ور حاالت 

السيلوليت.
وتغط�ي الدهون الحش�وية أعضاء اإلنس�ان 
الداخلية مثل األمع�اء واملعدة وغرها وتنترش 
يف تجويف البط�ن الداخيل، حيث تلعب دورا يف 
انتش�ار وتوزع هذه األعض�اء، لكن يمكن أن 
يكون ازدياد الدهون الحش�وية خطرا أيضا، 
حيث تتس�بب بالعديد من األمراض مثل القلب 

والسكري والرسطان.
الده�ون الحش�وية خطرة جدا لك�ن يهملها 

الجميع!
 Eat This,« وبحس�ب املقال املنش�ور يف مجلة
Not That« األمريكي�ة يوجد عدد من األطعمة 
تس�اعد يف إزال�ة الده�ون الحش�وية والت�ي 
حددها مجموعة خرباء متخصصون يف مجال 

الصحة.
مخال�ف  االس�م  الدهني�ة...  األس�ماك   -1

للمفعول
تعترب األسماك الدهنية، مثل اسماك السلمون 

والتون�ة والرسدي�ن واملاكري�ل، مص�درا جيدا 
ألحم�اض »أوميغ�ا 3« الدهنية. ه�ذه األنواع 
الخاصة من األس�ماك غنية بالدهون الصحية 

للقلب والربوتني والكثر من »فيتامني د«
وبحس�ب الخبرة، اينا روس�ني، فإن أحماض 
أوميغ�ا 3 الصحية للقلب يف األس�ماك الدهنية 
قد ثبت أنها تفيد يف تكوين دهون الجس�م من 
خالل آليات مختلفة مثل تحس�ني حساس�ية 

األنسولني ومكافحة االلتهاب.
كم�ا تعت�رب األس�ماك الدهنية أيض�ا مصدرا 
رائع�ا للربوتني الغذائي، األمر الذي يعزز معدل 

األيض ويزيد من مس�تويات هرمونات الشبع 
مثل قائمة هرمونات »GLP-1« و« PYY« و« 

cholecystokinin« بحسب الخبرة.
2- زي�ت ج�وز الهن�د... يحت�وي ع�ى مركب 

يحرق الدهون
قد يكون لزيت جوز الهند االس�توائي س�معة 
س�يئة بس�بب احتوائ�ه عى نس�ب عالية من 
الدهون املش�بعة، لكن األبحاث تظهر أن نوًعا 
معيًن�ا من الده�ون يف زيت ج�وز الهند، وهو 
الده�ون الثالثية متوس�طة السلس�لة، يمكن 
أن يقلل بش�كل كبر من إجمايل كمية الدهون 
املخزنة يف الجسم، أي أن تناوله يحرق الدهون 

الحشوية.
الكلي�ة  3- الفاصولي�اء... يقل�ل الرتاكم�ات 

للدهون
 تش�ر إحدى الدراس�ات إىل أن تن�اول كميات 
مرتفعة م�ن الفاصولياء قد يس�اعد يف تقليل 
الرتاك�م ال�كيل للده�ون الحش�وية، بحس�ب 
الخبرة، نيكول ستيفانو، أخصائية التغذية يف 

مدينة نيويورك.
وبحس�ب الخب�رة ق�د يك�ون هذا بس�بب أن 
الفاصولي�اء تش�كل مص�درا كب�را لأللي�اف 

القابلة للذوبان يف الربيبايوتك.

باالش�رتاك مع فريق م�ن الباحثني، اكتش�ف 
الباح�ث، م�ن الجامع�ة الوطنية األس�رتالية، 
نيكوالس ش�ربوين دليالً عى أن األش�خاص 
معرضون بشكل كبر لإلصابة بالخرف بسبب 

عاداتهم الغذائية غر الصحية.
قام فريق الباحثني بتقييم حوايل 200 دراس�ة 
دولي�ة. ماوض�ع أمامه�م كمي�ة كب�رة من 
البيان�ات، ومن خالل تحليله�ا، توصلوا إىل أنه 
كلما أكل الناس بشكل يشء ومارسوا الرياضة 
بش�كل أقل، كلما زاد خطر إصابتهم بالخرف 

أو عالمات أخرى للخلل اإلدراكي.
ويق�ول الباحث، نيك�والس ش�ربوين: » من 
خالل تن�اول الوجبات الرسيعة وقلة التمارين 
الرياضية، يتس�بب الناس يف تآكل أدمغتهم«، 

نقالً عن موقع »فوكوس« األملاني.
العالق�ة ب�ني األكل وت�آكل الخالي�ا العصبية: 
الوجبات الرسيعة تسبب السمنة، ما يؤدي إىل 
اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني . وتشر 
دراس�ات علمية أخرى إىل أن مرض الس�كري 

يمكن أن يضعف بدوره وظائف الدماغ.
نتائ�ج الدراس�ة الحديثة من أس�رتاليا، والتي 
 Frontiers« نرشت بالتفصيل يف املجلة العلمية
ب�ل  ه�ذا  in Neuroendocrinology،«تؤك�د 

وتذهب إىل أبعد من ذلك. فهي تظهر أن العالقة 
املب�ارشة ب�ني الوجب�ات الرسيع�ة واخت�الل 
وظائ�ف الدماغ يمكن تصورها أيضاً حتى من 

دون اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني.
إذا كن�ت تأكل بش�كل غر صح�ي، فإنك تزيد 
بشكل مبارش من خطر إصابة بمرض الخرف، 
حتى لو لم يكن هناك ما يشر إىل إصابتك بداء 
السكري. كما يوضح شربوين: »ُيظهر عملنا 
أن فق�دان الخاليا العصبي�ة يبدأ يف وقت مبكر 
للغاي�ة، لقد توصلنا إىل وج�ود عالقة واضحة 
ب�ني تده�ور أداء الدماغ وع�ادات نمط الحياة 

غ�ر الصحية«. ووفقاً للباحثني، فإن أكثر من 
30 باملائة من س�كان العال�م البالغني يعانون 
حالي�اً من زيادة ال�وزن والس�منة. باإلضافة 
إىل ذل�ك، س�يعاني ح�وايل ع�رشة باملائ�ة من 
جميع البالغني من مرض الس�كري من النوع 
الثاني بحلول ع�ام 2030. الوقاية غر كافية 
و يف س�ن متق�دم!:  الوقاي�ة ع�ادة م�ا تكون 
غ�ر كافية وتأتي يف س�ن متقدم�ة، ما يقوله 
ش�ربوين ينطب�ق ع�ى العدي�د م�ن الجهود 
الحالي�ة للحماية من تده�ور أداء الدماغ. »ال 
يمك�ن إص�الح ال�رر عملياً بمج�رد وصول 
الشخص إىل منتصف العمر. نحث الجميع عى 
تناول الطع�ام الصحي والحفاظ عى لياقتهم 
يف سن مبكرة. ويفضل أن يكون ذلك يف مرحلة 
الطفول�ة، ولك�ن يف موع�د ال يتج�اوز مرحلة 
البلوغ املبكر«. وفق شربوين، نحن اآلن نأكل 
حوايل 650 سعرة حرارية أكثر يف اليوم مما كنا 
نأكله يف س�بعينيات القرن املايض.هذا يتوافق 
تقريباً م�ع قائمة الوجب�ات الرسيعة املكونة 
من الربغ�ر والبطاط�س املقلي�ة واملرشوبات 
الغازي�ة. وه�ذا يعن�ي أن الرج�ال يتجاوزون 
احتياجاتهم اليومية من الطاقة بحوايل الربع، 

والنساء بنسبة الثلث تقريباً.

تعت�رب ع�ادة النوم إىل جانب الهاتف الذكي ش�ائعة ل�دى الكثرين، لكن هل 
يشكل ذلك خطرا عى صحتهم، وكيف يمكن تجنب ذلك.

تحدث مدير مخترب إيكولوجيا »ليفينج س�بيس«، أنطون ياسرتيبتسيف، يف 
مقابل�ة ل�«س�بوتنيك«، حول هذا األم�ر، مقّدًما يف الوق�ت ذاته نصائح عند 

استخدام الهاتف الذكي.
وق�ال الخبر بأنه مع بداي�ة »عرص الهواتف املحمول�ة«، أعرب األطباء عن 
مخاوفهم من أن اإلشعاع املنبعث من هذه األجهزة يمكن أن يسهم يف ظهور 
الرسط�ان. لكن لم يتم العثور عى دليل موثوق حول هذا األمر. إال أن ذلك ال 

يمنع من اتخاذ بعض إجراءات السالمة لتوخي الحذر.
وتابع الخبر قائال: »يجب أن يؤخذ يف االعتبار أن الرر الناجم عن الهواتف 
ل�م يت�م فهم�ه بالكامل بعد. القاع�دة العامة ه�ي عدم النوم م�ع الهاتف، 
وعدم وضعه تحت الوس�ادة أو عى الرسير بجوارك. من األفضل عدم إبقائه 
أقرب إىل رأس�ك من مس�افة مرت واحد، عى األقل نصف مرت. معظم األجهزة 
معتمدة للتعرض لش�خص عى مس�افة نصف مرت. يف هذه املس�افة يكون 
التأث�ر ضئيال. وتأكد من ارتداء س�ماعات رأس الس�لكية، حتى ال تمس�ك 

الجهاز بالقرب من رأسك«.

هل النوم آمن بجوار هاتفك الذكي؟

فيتام�ني »د« ه�و أحد العن�ارص الغذائية األساس�ية لنظام�ك الغذائي. مع 
تقدم�ك يف العم�ر، يع�د »فيتامني د« رضورًي�ا للحفاظ عى صح�ة العظام 
واألسنان والعضالت. لكن ما هي األطعمة التي تحتوي عى مستويات عالية 

من فيتامني »د«؟
تنتج أجس�امنا عادة فيتامني »د« من ضوء الش�مس؛ يف الشتاء، ال يوجد ما 
يكف�ي من ضوء الش�مس لهذا الغ�رض. إذا كان عمرك يزيد ع�ن 65 عاًما، 
فأن�ت يف خطر متزاي�د لإلصابة بنقص فيتامني »د« هذا الش�تاء. يف   حني أن 
نقص هذا الفيتامني قد يكون مرتبًطا بش�كل شائع بالكساح عند األطفال، 
ه�ل تعلم أن البالغني يمكن أن يصابوا أيًضا بعيوب يف العظام بس�بب نقص 

فيتامني »د«؟
يمكن أن يصاب البالغون بحالة مؤملة يف العظام تس�مى لني العظام بس�بب 

نقص فيتامني »د«.
يعدد موقع »ميديك فوروم« األطعمة الغنية بفيتامني »د«.

أطعمة جيب أن تأكلها يف اخلريف 
لتجنب نقص فيتامني د

دراسة تكشف عن االعامر األكثر معاناة مع الصحة العقلية
توصل�ت دراس�ة اس�تقصائية جدي�دة إىل أن 
الفتي�ات، ال س�يما اللواتي ت�رتاوح أعمارهن 
ب�ني 16 و17 عاماً، أكثر عرض�ة لعدم الرضا 
لصحيف�ة  وفق�اً  العقلي�ة،  صحته�ن  ع�ن 
»اإلندبندن�ت«. وفق�اً للدراس�ة، كان األطفال 
األك�رب س�ناً الذين ت�رتاوح أعماره�م بني 16 
و17 عام�اً )32 يف املائة( أكث�ر عرضة لإلبالغ 
عن كونهم غر س�عداء مقارنة ب�أولئك الذين 
)9 يف  ت�رتاوح أعماره�م ب�ني 9 و11 عام�اً 
املائ�ة(، م�ع 40 يف املائة من الفتي�ات اللواتي 
ت�رتاوح أعماره�ن بني 16 و17 عام�اً تحدثن 
عن عدم الرضا ع�ن صحتهن العقلية. وتلقى 
اس�تطالع »بيغ آس�ك«، الذي أجرته مفوضة 
األطفال يف إنجلرتا، أكث�ر من نصف مليون رد 
من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 4 و17 

عاماً.  وكش�فت النتائج عن مش�اكل واسعة 
النطاق تتعلق باضطرابات األكل وإيذاء الذات 
واألف�كار االنتحاري�ة، حيث أف�اد 20 يف املائة 
م�ن األطف�ال الذين ت�رتاوح أعماره�م بني 9 
و17 عام�اً بأنه�م غ�ر راضني ع�ن صحتهم 
العقلي�ة باعتبارها »القضي�ة األهم«. وعندما 

يتعلق األمر بمس�تقبلهم، قال 69 يف املائة من 
املش�اركني إن الحصول ع�ى وظيفة أو مهنة 
جي�دة عندم�ا يك�ربون كان م�ن أولوياته�م 
الرئيسية. وبني األطفال من األقليات العرقية، 
قال 75 يف املائة من األطفال اآلسيويني و76 يف 
املائة من األطفال الس�ود إنها واحدة من أهم 
أولوياتهم املس�تقبلية، مقارنة ب�68 يف املائة 
من األطفال البيض. وكان األطفال من األحياء 
األكث�ر حرماناً أكث�ر ميالً إىل إعط�اء األولوية 
للحصول عى وظيفة جيدة يف املس�تقبل )72 
يف املائ�ة( مقارن�ة بأولئك الذين يعيش�ون يف 
األحياء األكث�ر ثراًء )68 يف املائ�ة(. لكن أكثر 
م�ن الثلث قال�وا إن ما إذا كانوا س�يحصلون 
ع�ى وظيف�ة جي�دة أم ال هو أح�د مخاوفهم 

الرئيسية بشأن املستقبل. 

أعلن الطبيب الرويس ألكسندر مياسنيكوف، 
أن ارتف�اع مس�توى ضغ�ط الدم يش�خص 
سنويا لدى مئات اآلالف من األشخاص. لذلك 

فهو أحد األمراض األكثر انتشارا يف العالم.
ويوضح مياس�نيكوف يف حدي�ث تلفزيوني، 
الدماغي�ة  الجلط�ة  م�ن  الوقاي�ة  كيفي�ة 
واحتش�اء عضل�ة القلب، إذا كان الش�خص 

يعان�ي من ارتف�اع مس�توى ضغ�ط الدم؟ 
ويضي�ف، الكث�رون أن�ه يج�ب ممارس�ة 
التماري�ن الرياضية، والتقليل من اس�تهالك 
امللح والتخيل عن العادات السيئة. ولكن هذا 

ليس أمرا سهال.
ولكي ال يصبح الشخص ضحية لهذا املرض، 
عليه اتخاذ بعض الخطوات البسيطة ولكنها 

مهمة. ويقول، »أعيش مع هذا التش�خيص 
30 عاما وأع�رف الكثر عن�ه. هناك خطأن 
ش�خصت  م�ن  جمي�ع  يرتكبهم�ا  تقريب�ا 
إصابتهم بارتفاع مستوى ضغط الدم. األول، 
ال يهتمون ويعيش�ون كما يف السابق. ألنهم 
يعتق�دون، بما أنه�م ال يش�عرون بألم فكل 

يشء عى ما يرام. 

نصائح ملن يعاين من ارتفاع مستوى ضغط الدم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


