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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات، 
أم�س األربع�اء، أن عملي�ات إعادة الع�د والفرز 
الي�دوي ملحطات االق�راع التي ح�ددت يف عموم 

البالد، ستنتهي خالل أسبوع.
وق�ال مدير اإلج�راءات يف مفوضي�ة االنتخابات 
)رس�مية( داود س�لمان، خ�الل مؤتمر صحفي 
بالعاصم�ة بغداد، إن »املحطات التي س�تفحص 

يدويا هي 140 محطة«.
وأضاف أن »عملية العد والفرز اليدوي ستحس�م 

خالل أسبوع«.
، »لن نج�ري عمليات الع�د والفرز  وش�دد قائ�الاً
اليدوي لجمي�ع املحطات وس�يتم التعامل معها 

وفق الشكاوى«.
واإلثن�ن، ن�رت مفوضي�ة االنتخابات أس�ماء 
الفائزين عىل موقعها اإللكروني، دون اإلش�ارة 
إىل الكت�ل السياس�ية الت�ي مّثلوه�ا يف انتخابات 
بلغ�ت نس�بة املش�اركة فيه�ا 41 باملئ�ة، وهي 
األدنى من�ذ 2005.من جانب آخر، وفيما ازدادت 
املخ�اوف من عودة الرصاعات حول الكتلة االكرب 
التي تختار رئيس الحكومة الجديدة فقد اختلفت 
اراء الخ�رباء القانونين حول معنى الكتلة االكرب 
ومفهومه�ا ودورها. وقال القانوني طارق حرب 
إن »الربمل�ان الجديد، ل�ن يواجه مش�كلة الكتلة 
االكرب، التي تم حسمها يف قانون االنتخابات رقم 
9 لس�نة 2020 يف املادة 45، والذي نص عىل منح 
ح�ق تكليف رئي�س وزراء إىل الكتل�ة التي اعلنت 
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات فوزها 

بأعىل عدد من املقاعد«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

تس�عى املعارض�ة يف تش�ييل إىل ع�زل الرئيس سيباس�تيان 
بين�را، وذلك بعد أن كش�فت »وثائق باندورا« أن�ه قام ببيع 
رشك�ة تعدين من خ�الل رشكة مملوك�ة ألبنائه.وقال عضو 
الكونغرس يف تشييل توماس هرش عند توجيه االتهام لبينرا 
يف مجل�س الن�واب وهي الخطوة األوىل يف عملي�ة اإلقالة التي 
قد تستمر لعدة أس�ابيع، إن رئيس البالد استخدم »مكتبه يف 
األعمال الشخصية«.هذا وقالت مارتا هريرا، مسؤولة وحدة 
مكافحة الفس�اد يف مكتب املدعي العام يف تش�ييل األس�بوع 
امل�ايض، إن »املدعي العام قرر فتح تحقيق جنائي يف الوقائع 

املرتبط�ة بوثائ�ق بان�دورا واملرتبطة براء رشك�ة التعدين 
دومينغا وبيعها، عىل ارتباط بعائلة الرئيس بينرا« مشرة إىل 
أنه »نظرا لخطورة الوقائع قيد التحقيق«، س�يجري التعامل 
مع القضية من قبل نيابة إقليمية.وبحسب »وثائق باندورا«، 
فإن رشك�ة التعدين مينرا دومينغا بيع�ت عام 2010 لرجل 
األعم�ال كارل�وس ألربت�و ديالن�و، صديق الرئيس التش�ييل، 
لق�اء 152 ملي�ون دوالر، يف صفق�ة عقدت يف ج�زر فرجن 
الربيطانية.وكان يفرض أن تس�دد قيمة الصفقة عىل ثالث 
دفع�ات، وتتضم�ن بندا مثرا للج�دل يجع�ل الدفعة األخرة 
مروطة »بعدم إنش�اء محمية بيئية يف منطقة عمل رشكة 

التعدين، كما كانت تطالب مجموعات بيئية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  كش�ف 
االقتص�ادي مظهر محم�د صالح، أمس 
األربع�اء، ع�ن اكتم�ال اع�داد مس�ودة 
موازنة الع�ام املقبل 2022، واحتس�اب 
س�عر برمي�ل النف�ط بمع�دل 50 دوالرا 
للربميل، واكد أن مناقشتها ستجرى بعد 

اختيار الحكومة املقبلة.  
وق�ال صال�ح للصحيف�ة الرس�مية، إن 
»موازنة الع�ام 2022 اكتملت، لكنها لم 
تناق�ش يف مجلس الوزراء، ألن الحكومة 
يف ط�ور ترصي�ف االعم�ال، وه�ي م�ن 

مشاريع القوانن »، مشرا اىل أن »املوازنة 
س�تعرض عىل الحكومة املقبل�ة وتثبت 
مالحظاتها عليها، ث�م تحول اىل مجلس 
الن�واب، ومن املتوق�ع أن تأخ�ذ وقتا يف 
تمريرها لحن تش�كيل الربملان الجديد«.  
ولف�ت اىل ان »وزارة املالي�ة حددت وفق 
املوازن�ة املقبل�ة 50 دوالرا لربميل النفط 
الواح�د، والباقي اعت�رب كعجز افرايض 
اس�عار  ارتف�اع  فروق�ات  م�ن  يس�دد 
النف�ط«, مبين�ا ان »الحكوم�ة الجديدة 
س�يكون له�ا منهاج حكوم�ي قد يتفق 
مع املوازنة أو ال، ويف حال تأخر اقرارها، 
س�نعتمد ع�ىل قان�ون االدارة املالي�ة 1 

/12 م�ن املرصوف�ات الفعلي�ة الجارية 
املنفذة لكل شهر لعام2021«.  ويف شأن 
متصل، لفت صالح اىل ان »رفع مستوى 
االقتص�اد يعتم�د ع�ىل حجم املش�اريع 
االس�تثمارية، إذ كلم�ا زاد، يرتفع معدل 
التشغيل أكثر ويتحسن الدخل، لكن اهم 
املعوقات تكمن بأن حجم االس�تثمار يف 
العراق ضعيف واملوازنة استوعبها الجزء 

التشغييل«.  
واضاف أن »تفعي�ل قانون الراكة بن 
القطاعن الع�ام والخاص معروض عىل 
مجل�س الن�واب، ويف ح�ال تفعيله، فإن 
الكث�ر من مش�اريع الدول�ة تتحول اىل 

املشاركة مع القطاع الخاص أو الركات 
االجنبية، وبالتايل س�تعمل عىل تحس�ن 
االقتصاد يف مجاالت مختلفة، وس�تكون 
هن�اك حرك�ة اعم�ال كب�رة«.  وبن ان 
»ه�ذا النموذج م�ن القوان�ن موجود يف 
العالم، وهناك احصائية عاملية تش�ر اىل 
أن 28 % م�ن اس�تثمارات العالم من هذا 
النوع من الراكة«، منوها بأن »العراق 
املش�اريع  تنفي�ذ  يف  للراك�ة  بحاج�ة 
لتحريك اقتص�اده وتطعيمه بالركات 

الكربى والخربات العاملية« .  
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األمانة العامة تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم اإلثنني املقبل
     بغداد / المستقبل العراقي 

العام�ة ملجل�س  األمان�ة  ق�ررت 
ال�وزراء العراقي، أم�س األربعاء، 
تعطيل الدوام الرسمي يوم اإلثنني 

املقبل بذكرى املولد النبوي.    
وأك�دت االم�����ان�ة العام�ة يف 
بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نس�خة من�ه أن�ه »تق�رر تعطيل 
ي�وم  الرس�مي  ال������دوام 
اإلث���نني املقب�ل املصادف ١٨ / 
١٠ / ٢٠٢١ بمناسبة ذكرى املولد 

النبوي الرشيف«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  أعلن�ت 
لالنتخاب�ات، أم�س األربع�اء، أن عمليات 
إعادة العد والفرز اليدوي ملحطات االقرتاع 
التي حددت يف عموم البالد، ستنتهي خالل 

أسبوع.
مفوضي�ة  يف  اإلج�راءات  مدي�ر  وق�ال 
االنتخابات )رس�مية( داود سلمان، خالل 
مؤتم�ر صحف�ي بالعاصم�ة بغ�داد، إن 
»املحطات التي ستفحص يدويا هي ١4٠ 

محطة«.
وأض�اف أن »عملي�ة العد والف�رز اليدوي 

ستحسم خالل أسبوع«.
، »لن نج�ري عملي�ات العد  وش�دد قائ�الاً
والف�رز اليدوي لجميع املحطات وس�يتم 

التعامل معها وفق الشكاوى«.
واإلثن�ني، ن�رشت مفوضي�ة االنتخاب�ات 
أسماء الفائزين عىل موقعها اإللكرتوني، 
دون اإلش�ارة إىل الكت�ل السياس�ية الت�ي 
مّثلوها يف انتخابات بلغت نسبة املشاركة 

فيها 4١ باملئة، وهي األدنى منذ ٢٠٠5.
م�ن جانب آخ�ر، وفيم�ا ازدادت املخاوف 
من ع�ودة الرصاعات ح�ول الكتلة االكرب 
التي تختار رئي�س الحكومة الجديدة فقد 

اختلفت اراء الخرباء القانونيني حول معنى الكتلة االكرب 
ومفهومها ودورها.

وق�ال القانوني ط�ارق ح�رب إن »الربمل�ان الجديد، لن 
يواجه مش�كلة الكتلة االكرب، التي تم حسمها يف قانون 
االنتخاب�ات رقم 9 لس�نة ٢٠٢٠ يف املادة 45، والذي نص 
ع�ىل منح حق تكليف رئيس وزراء إىل الكتلة التي اعلنت 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات فوزها بأعىل عدد 

من املقاعد«.
وأض�اف أن »قان�ون االنتخاب�ات الجدي�د يمن�ع تنق�ل 

اعضاء الربملان بني الكتل وبالتايل ستكون الكتلة الفائزة 
باالنتخابات هي من تش�كل الحكومة«، الفتا يف ترصيح 
صحف�ي اىل أن »رئي�س الجمهوري�ة املنتخب س�يكلف 

الكتلة الفائرة يف االنتخابات بتشكيل الحكومة«. 
واوض�ح أن »امل�ادة 45 م�ن قان�ون االنتخاب�ات تعترب 

مفرسة لقرار املحكمة االتحادية بشأن الكتلة االكرب«.
أم�ا الخب�ر القانون�ي ع�ي التميم�ي فق�د أوض�ح أن 
»تفس�رات املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا عام�ي ٢٠١٠ 
و٢٠١4 تؤك�د أن الكتلة االكثر عددا هي أما التي تكونت 
بع�د االنتخاب�ات من قائم�ة واحدة او الت�ي تكونت من 

قائمتني أو أكثر فأصبحت الكتلة االكثر عددا يف الجلسة 
األوىل بعد أداء اليمني«.

وأضاف أنه »بعد صدور قانون االنتخابات 9 لسنة ٢٠٢٠ 
يف املادة 45 والت�ي منعت الكتل واألحزاب والكيانات من 
االنتق�ال إىل كتلة أو حزب آخر اال بعد تش�كيل الحكومة 
التي أج�ازت االئتالفات بني الكت�ل اي أن الرشط الثاني 
م�ن تفس�ر املحكم�ة االتحادي�ة العليا وفق م�ادة 45 
أصبح معطال بسبب منع االنتقاالت ولكن الشطر الثاني 
م�ن هذه املادة أجاز االئتالف ب�ني الكتل واألحزاب وهي 
غ�ر التكتل أو التجمع الذي يش�ر له تفس�ر املحكمة 

االتحادي�ة العليا الن هذا يعني ان تحتفظ 
كل كتل�ة بكيانه�ا دون أن تصب�ح م�ع 

اآلخرين كتلة واحدة«.
وأضاف ان »الهدف م�ن هذا االئتالف هو 

الوصول إىل األغلبية املطلقة«.
وأش�ار اىل أن »الكتل�ة االكث�ر ع�ددا هي 
الت�ي تفوز بأكث�ر األصوات ابت�داء وهي 
التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء 

والوزراء«.
من جانبه، أكد باحث يف الش�أن السيايس 
املحكم�ة  »تفس�ر  أن  الركاب�ي  وائ�ل 
بخص�وص  قائم�ا  زال  م�ا  االتحادي�ة 
تش�خيص من هي الكتلة األكثر عددا ولم 

يحدد الكتلة الفائزة يف االنتخابات«.
وأضاف أن »قانون االنتخابات غر معني 
بالكتل�ة النيابي�ة األكث�ر ع�ددا بمعن�ى 
ان الكتل�ة الفائ�زة ال يح�ق لها تش�كيل 

الحكومة«.
ولف�ت اىل أن »تحالفات داخل قبة الربملان 
س�ينتج عنها رئيس ال�وزراء املقبل وفقا 

للمادة 76 يف القانون العراقي«.
واس�تنادا إىل أس�ماء الفائزي�ن، ذك�رت 
الوكال�ة الرس�مية أن »الكتل�ة الصدرية« 
تص�درت النتائ�ج ب�73 مقع�دا من أصل 
3٢9، فيما حصلت كتلة »تقدم«، بزعامة 
رئيس الربملان املنحل محمد الحلبويس )ُسني(، عىل 3٨، 
ويف املرتب�ة الثالثة حلت كتلة »دول�ة القانون«، بزعامة 
رئيس الوزراء األس�بق، نوري املالك�ي )٢٠٠6-٢٠١4(، 
ب��37 مقع�دا. وج�اءت االنتخاب�ات التي عق�دت يوما 
)الجمع�ة لقوات األمن، واألح�د للمدنيني(، قبل عام من 
موعدها املقرر بعد احتجاجات واس�عة شهدها العراق، 
بدءا م�ن مطلع أكتوبر/ترشين األول ٢٠١9 واس�تمرت 
ألكثر من س�نة، وأطاحت بالحكومة الس�ابقة، بقيادة 

عادل عبد املهدي أواخر ٢٠١9.

النتائج النهائية ستعلن خالل شهر.. وتفسري »الكتلة األكرب« حيري القانونيني والسياسيني

انتخابات ٢٠٢١: فرز يدوي وتغري »أحجام«

العدد )2468(   14     تشرين االول    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

      بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  كش�ف 
االقتصادي مظهر محم�د صالح، أمس 
األربع�اء، ع�ن اكتم�ال اع�داد مس�ودة 
موازن�ة العام املقبل ٢٠٢٢، واحتس�اب 
س�عر برميل النف�ط بمع�دل 5٠ دوالرا 
للربمي�ل، واكد أن مناقش�تها س�تجرى 

بعد اختيار الحكومة املقبلة.  
وقال صال�ح للصحيف�ة الرس�مية، إن 
»موازنة الع�ام ٢٠٢٢ اكتملت، لكنها لم 
تناقش يف مجلس الوزراء، ألن الحكومة 

يف ط�ور ترصي�ف االعم�ال، وه�ي من 
مشاريع القوانني »، مشرا اىل أن »املوازنة 
س�تعرض عىل الحكوم�ة املقبلة وتثبت 
مالحظاتها عليه�ا، ثم تحول اىل مجلس 
الن�واب، وم�ن املتوقع أن تأخ�ذ وقتا يف 
تمريرها لحني تشكيل الربملان الجديد«.  
ولف�ت اىل ان »وزارة املالي�ة حددت وفق 
املوازنة املقبل�ة 5٠ دوالرا لربميل النفط 
الواح�د، والباقي اعت�رب كعجز افرتايض 
اس�عار  ارتف�اع  فروق�ات  م�ن  يس�دد 
النف�ط«, مبين�ا ان »الحكوم�ة الجديدة 
س�يكون لها منهاج حكوم�ي قد يتفق 

مع املوازنة أو ال، ويف حال تأخر اقرارها، 
س�نعتمد ع�ىل قان�ون االدارة املالي�ة ١ 
/١٢ م�ن املرصوفات الفعلي�ة الجارية 
املنفذة لكل شهر لعام٢٠٢١«.  ويف شأن 
متصل، لفت صالح اىل ان »رفع مستوى 
االقتص�اد يعتمد ع�ىل حجم املش�اريع 
االس�تثمارية، إذ كلما زاد، يرتفع معدل 
التشغيل أكثر ويتحسن الدخل، لكن اهم 
املعوق�ات تكمن ب�أن حجم االس�تثمار 
يف الع�راق ضعي�ف واملوازنة اس�توعبها 

الجزء التشغيي«.  
واض�اف أن »تفعيل قانون الرشاكة بني 

القطاع�ني الع�ام والخ�اص مع�روض 
ع�ىل مجلس الن�واب، ويف ح�ال تفعيله، 
ف�إن الكثر من مش�اريع الدولة تتحول 
اىل املش�اركة م�ع القط�اع الخ�اص أو 
الرشكات االجنبية، وبالتايل ستعمل عىل 
تحس�ني االقتصاد يف مج�االت مختلفة، 

وستكون هناك حركة اعمال كبرة«.  
وب�ني ان »ه�ذا النم�وذج م�ن القوانني 
موجود يف العالم، وهناك احصائية عاملية 
تش�ر اىل أن ٢٨ % من استثمارات العالم 
م�ن ه�ذا النوع م�ن الرشاك�ة«، منوها 
بأن »الع�راق بحاجة للرشاك�ة يف تنفيذ 

املش�اريع لتحريك اقتص�اده وتطعيمه 
بالرشكات الكربى والخربات العاملية« .  

االقتص�اد  »انتع�اش  صال�ح،  وتوق�ع 
خ�الل االعوام الخمس�ة املقبلة وتجاوز 
انت�اج النفط الخام ال�6 ماليني برميل«، 
موضحا ان »االقتصاد العراقي سيتعايش 
بق�وة م�ع دورة األص�ول النفطي�ة، إذ 
سيتعاظم الطلب العاملي عىل املحروقات 
م�ع ارتفاع مع�دالت النم�و يف االقتصاد 
العاملي ودخول الوباء الذي تمثله جائحة 
كورونا دورة الخمول، وبشكل معكوس 

لتنامي أسواق الطاقة«.  

مستشار حكومي يعلن اكتامل مسودة موازنة عام ٢٠٢٢: هذا وقت مناقشتها

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقت قوات جهاز مكافحة االرهاب، 
أم�س األربعاء، القب�ض عىل ثالثة 
أرهابيني يف محافظتي صالح الدين 
ودي�اىل.  وذكر بي�ان لخلية اإلعالم 
العراقي  املس�تقبل  تلق�ت  األمن�ي 
نسخة منه، انه »وبعمليات نوعية، 

اإلره�اب  ُمكافح�ة  جه�از  ألق�ى 
القبض ع�ىل )3( إرهابيني ينتمون 
يف  اإلرهابي�ة  داع��ش  لعصاب�ات 

ُمحافظتي صالح الدين ودياىل«. 
وأض�اف ان »عملية إلق�اء القبض 
ع�ىل االرهابي�ني جرت فج�ر اليوم 
من خالل املتابعة امليدانية وتكثيف 

الجهود االستخبارية«.

مكافحة اإلرهاب يلقي القبض عىل 3 دواعش 
يف صالح الدين ودياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

يعتزم شيخ األزهر الش�يخ أحمد الطيب زيارة العراق مطلع 
الشهر املقبل.

وقال�ت مصادر مطلعة، إن »مؤسس�ة األزه�ر قامت بالفعل 
بتأكيد الزيارة، والعراق يستعد لها«.

وبحس�ب املصادر ذاتها، فإنه من املقرر أن أول لقاء لش�يخ 
األزهر س�يكون مع املرجعية الدينية العليا، متمثلة بآية الله 

العظمى اإلمام السيد عي السيستاني يف النجف األرشف.
وأضافت ان »الش�يخ الطيب س�يلتقى بالس�يد السيس�تاني 
فور وصول�ه إىل العراق، كما تم التخطيط لعمل جولة يف أهم 

األرضحة واملزارات الدينية بمدينتي كربالء والنجف«.
وبينت املصادر انه »تم تخطيط برنامج دقيق ومحدد للزيارة 
التي س�تكون بدايتها من لقاء السيد السيستاني، ثم الصالة 
يف رضي�ح اإلم�ام عي بن أب�ي طالب }ع{« الفت�ا اىل انه »من 
املق�رر أن يصطحب ش�يخ األزهر، أحمد الطي�ب، وفدااً رفيع 

املستوى من علماء األزهر يف هذه الزيارة«.
وتابعت »تم تخصيص جدول كامل للقاء شيخ األزهر ووفده 

من كبار العلماء يف الحوزة الدينية بالنجف األرشف«.
وأوضحت املصادر ان »هذه الزيارة تاريخية، وطال انتظارها، 
فمن�ذ اإلطاح�ة بالنظام الس�ابق ع�ام ٢٠٠3، وكل حكومة 
عراقي�ة جدي�دة تقوم بدعوة ش�يخ األزهر، لك�ن لم يتحقق 

األمر حينها«.وترجع املصادر س�بب ع�دم تلبية الطلب فيما 
س�بق إىل الظروف األمنية والسياس�ية املضطرب�ة يف العراق، 
لكنها قالت ان :«العراق اآلن أكثر أمانااً من ذي قبل، وال يوجد 

مانع من زيارة شيخ األزهر«.
تجدر اإلش�ارة إىل أنه يف ش�هر آذار ٢٠٢١، ق�ام رئيس ديوان 
الوقف الس�ني، س�عد كمبش، بزي�ارة القاهرة ولقاء ش�يخ 
األزه�ر، اإلم�ام أحم�د الطيب، وق�ام بالنيابة ع�ن الحكومة 

العراقية بدعوة شيخ األزهر لزيارة العراق.
وبحس�ب املصادر فان شيخ األزهر س�يقوم أيضااً بزيارة كل 
من مدينة املوصل للقاء رجال الدين فيه، وبعدها مدينة أربيل 

يف إقليم كردستان.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا ذوو الجئني أك�راد محتجزين يف ليبيا من�ذ أكثر من ٢٠ 
يوم�ااً املس�ؤولني يف إقلي�م كردس�تان وبغ�داد إىل العمل عىل 
إط�الق رساحهم.ومنذ أكثر من ٢٠ يوما، تم اعتقال 57 الجئا 

كردي�ا من بينهم 4٠ الجئا من إقليم كردس�تان يف ليبيا.وقال 
ذوو الالجئ�ني يف مؤتم�ر صحفي إن الالجئ�ني كانوا يريدون 
الذهاب إىل إيطاليا، لكنهم أجربوا عىل الذهاب إىل ليبيا بسبب 
س�وء األحوال الجوية.وأوضحوا أنهم محتجزون داخل مرآب 
للس�يارات يف ليبيا، وأن غذائهم يسء للغاية، وتتم معاملتهم 

بطريق�ة س�يئة، وان حالتهم النفس�ية قد تده�ورت، داعني 
حكومة إقليم كردستان، والحكومة االتحادية إىل بذل الجهود 
إلط�الق رساحهم.يش�ار إىل أنه منذ الع�ام ٢٠١5 ولغاية اآلن 
هاجر أكث�ر من مليون ش�خص من إقليم كوردس�تان وفق 

االحصائيات الصادرة عن املنظمات املعنية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس حرك�ة امتداد عالء الركابي، أمس 
األربع�اء، أن حركت�ه ل�ن تش�رتك بتش�كيل 
حكومة مبنية عىل أساس املحاصصة، مشرااً 
إىل أن التحالف�ات م�ع بقية الكتل س�تكون 
وف�ق رشوط مح�ددة، فيما اعت�رب األصوات 
الت�ي حصلت عليه�ا الحركة تع�رب عن رأي 

الشعب وثقته.    
وقال الركابي إن »يف املرحلة القادمة سنذهب 
لتش�كيل معارضة سياس�ية، وأوضحنا هذا 
األم�ر أكث�ر من مرة، ولن نش�رتك بتش�كيل 
أي حكومة محاصصة«، مؤك�دااً ان »مبادئ 
امتداد واضحة من البداية حتى وإن ُعرضت 
علينا تحالفات سياس�ية فإنن�ا لن نتحالف 
إال م�ع املس�تقلني«.  وأض�اف الركاب�ي، أن 

»االحتم�ال الوحي�د للتحال�ف س�يكون مع 
الجهات املس�تقلة الجديدة التي رشحت مع 
الكفاءات الوطنية أو الحركات الناشئة، وإذا 
كانت هناك ح�ركات قريبة عىل مبادئنا فإن 
هذه الخيارات هي املتاحة للتحالف فقط«.  

وأش�ار إىل أن »هناك حركات ناشئة موحودة 
يف عموم الع�راق ويف إقليم كردس�تان أيضااً، 
وهن�اك ش�خصيات مس�تقلة وطني�ة هذه 

فق�ط ممكن ندخ�ل معها بتحالف س�يايس 
يكون رشطة عدم االشرتاك بتشكيل حكومة 

مبنية عىل أساس املحاصصة«.  
وفيم�ا يتعل�ق بحظ�وظ تحال�ف امت�داد يف 
النتائ�ج النهائي�ة، أكد الركاب�ي أن »النتائج 
االولية أظهرت حصول حركته عىل 9 مقاعد، 
وهن�اك أكثر م�ن 3٠٠٠ محطة قي�د الفرز، 
ونأمل أن تكون لدينا زيادة يف عدد املقاعد«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت حكوم�ة إقليم كردس�تان، 
أمس األربعاء، ب�أن رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظم�ي، قرر اإلفراج 

عن املعتقلني األكراد يف كركوك.
اقلي�م  حكوم�ة  رئاس�ة  وقال�ت 
كردس�تان يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان »رئيس 
حكوم�ة اقليم كردس�تان مرسور 
بارزان�ي ورئيس ال�وزراء العراقي 
مصطف�ی الكاظمي اجريا اتصاال 
هاتفي�ا بحث�ا خالله�ا االوضاع يف 
كرك�وك بع�د نج�اح االنتخاب�ات 
االش�خاص  بع�ض  ومح�اوالت 
الفوضی بهدف تش�ويه  الح�داث 

نجاح العملية االنتخابية«.
واتفق  بارزاني والكاظمي بحسب 
البي�ان ع�ىل »ع�دم الس�ماح ألي 
ش�خص او جهة احداث الفوضی 
العامة  املمتل�كات  والحاق الرضر 
انه�اء  رضورة  عل�ی  مش�ددان 
الوضع االمني الغر املرغوب به يف 

كركوك«.
واش�ارت الرئاس�ة يف بينها إىل أن 
»رئيس الوزراء االتحادي مصطفى 
الكاظم�ي، قرر االفراج عن جميع 

معتقي كركوك«.

شيخ األزهر يزور العراق الشهر املقبل ويستهلها بلقاء اإلمام السيستاين

ذوو الجئني أكراد حمتجزين يف ليبيا يطالبون أربيل وبغداد بالتحرك إلنقاذهم

رئيس حركة »امتداد« يرفض االشرتاك يف احلكومة: نتجه لتشكيل كتلة مستقلني 

بيان حلكومة كردستان: 
الكاظمي قرر اإلفراج 

عـن معتقليــن أكــراد
 يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر ذوو املرش�حة املتوفية الفائزة باالنتخابات العراقية العامة »انسام 
مانوئي�ل« تنويه�ااً حول مالبس�ات وفاته�ا وفوزها يف الس�باق االنتخابي 
رغ�م رحيلها ع�ن الحياة، مش�ددين عىل عدم التش�كيك بنزاه�ة العملية 

االنتخابية.  
وج�اء يف التنويه، ال�ذي نرش عرب صفح�ات مواقع التواص�ل االجتماعي، 
»نرج�و م�ن الجميع طل�ب الرحم�ة واملغفره للفقي�دة انس�ام مانوئيل 
اس�كندر«، مبينني أن »هذا التنويه اقتىض بعد تداول وسائل االعالم بعض 
االخبار عن فوز املرشحة او التشكيك بنزاهة االنتخابات من خالل استغالل 

الوضع الذي نمر به بفقدان عزيزتنا«.
وأضاف ذوو الفقيدة، أنها »كانت مرشحة مستقلة عن جميع املحافظات 
العراقي�ة، واصيب�ت لس�وء الح�ظ بف�روس كورون�ا، وعىل أث�ره دخلت 
املستش�فى وكانت قد تج�اوزت ال� 35 يوما لتنتقل بعده�ا اىل جوار ربها 

الكريم«.
وتابع تنويه ذوو الفقيدة، أنها »حصلت عىل هذه االصوات بالرغم من عدم 
وجوده�ا، وذلك الن االمر يرش�ح اىل نقطت�ني االوىل ان هناك من كان يعلم 
بأنه�ا قد انتقلت اىل رحمة الله، مع ذلك تم انتخابها تخليدااً لها وبإيمانهم 

بها، وعدم رغبتهم بذهاب اصواتهم سدى«.
أم�ا النقط�ة الثانية، »هي عدم معرفة االخرين بوفاته�ا لذلك تم انتخابها 
النه�ا صاحب�ة مس�ره مهنية قيم�ة يف مج�ال العمل وصاحبة مس�رة 
تعاونية يف مجال االنسانية ووقوفها جانب الشباب كان له تأثر كبر عىل 

الشباب«.
واشاروا إىل أنه »لم تكن لها اي دعاية انتخابية او صورة معلقة يف الشارع 
او اعالن عىل الفيسبوك«، موضحني أن »الصفحة الرسمية عىل الفيسبوك، 
كان�ت لها منذ عهد حي�در العبادي حيث كانت مرش�حة معه ايضا يف تلك 
الفرتة، ولكنها اختارت هذه الس�نة ألن تكون مستقلة وبالفعل كانت لها 

استقالليتها«.
وتداول ناش�طون ع�ىل مواقع التواصل، عىل مدى يوم�ني، خربا أفاد بفوز 
املرشحة لالنتخابات »انس�ام مانوئيل اسكندر« رغم وفاتها منذ شهر آب 

املايض.
وتظهر سجالت مفوضية االنتخابات فوز املرشحة املتوفية ب ٢397 صوتا 

حيث لم يعلم جميع ناخبيها بوفاتها.!

ذوو مرشحة »متوفية« فازت باالنتخابات: 
اطلبوا هلا الرمحة وال تشككوا

        بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  ب�إرشاف 
لش�ؤون الرشط�ة الفري�ق عم�اد 
محم�د محم�ود، تمكن�ت مف�ارز 
مديري�ة مكافح�ة اج�رام بغداد/ 
مكتب مكافح�ة إجرام حي العامل 
لش�ؤون  ال�وزارة  لوكال�ة  التاب�ع 
الرشط�ة م�ن الق�اء القب�ض عىل 
متهم قام بابت�زاز فتاة عىل مواقع 
وتهديده�ا  االجتماع�ي  التواص�ل 
بن�رش صورها الخاصة وس�اومها 
بمبال�غ مالي�ة واخذ مبل�غ ٢٠٠٠ 
دوالر مقابل عدم النرش، تم تشكيل 
فريق عمل وبالتقنيات الحديثة تم 
التوص�ل اىل الجان�ي والقبض عىل 
املته�م، حيث اع�رتف بعد التحقيق 

اقوال�ه  ودون�ت  بجريمت�ه  مع�ه 
وت�م تصديقها قضائي�ا باالعرتاف 
واتخذت بحقه اإلجراءات القانونية 
األصولي�ة وتوقيف�ه وف�ق أحكام 

املادة 43٠ من قانون العقوبات.
املديري�ة  مف�ارز  نف�ذت  ح�ني  يف 
أوامر قبض بحق عدد من املتهمني 
اآلخري�ن لقيامه�م برسق�ة مبالغ 
مالي�ة ومن�ازل ومح�الت تجارية 
ودراجات ناري�ة ودراجات التك تك 
وضبط عج�الت مطلوبة ومتهمني 
آخري�ن مطلوبني بقضاي�ا جنائية 
مختلف�ة ضم�ن مكات�ب مكافحة 
الك�رخ  جانب�ي  يف  بغ�داد  اج�رام 
والرصاف�ة، وتم اتخ�اذ اإلجراءات 
القانونية اصوليا بحقهم وتقديمهم 

إىل القضاء لينالوا جزائهم العادل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس األربعاء، خطتها األمنية الخاصة يف ذكرى 
املول�د النب�وي الرشيف. وذكر مص�در يف العملي�ات ان »الخطة ال تتضمن 
أي قطوعات لش�وراع رئيس�ة انما داخل منطقة األعظمية التي ستش�هد 

االحتفال وخاصة بالقرب من محيط اإلمام }أبو حنيفة النعمان{«.
وأض�اف ان »الخطة األمنية الخاصة بإحياء املناس�بة تش�هد تحضراتها 
األولية«.وأكد املصدر، ان »اإلحتفال املركزي س�يكون يف منطقة االعظمية 

ويف منطقة الخالني يف مرقد الشيخ عبد القادر الكيالني«.

وكالة شـؤون الشـرطة تلقـي القبـض 
عىل »مبتز« ساوم فتاة عىل نرش صورها

عمليات بغداد تعلن خطتها لذكرى املولد 
النبوي الرشيف
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    بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، أمس األربع�اء، من 
ض�ب�ط أح�د املُتَّهمني ُمتلّبس�ًا بال�رش��وة، لقاء إصدار 
، وذلك بعد تلقيها ش�كوى من أحد املواطنني  تقريٍر طبيٍّ

يف العاصمة بغداد.  
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة، ويف مع�رض حديثه�ا عن 
التفاصي�ل وفق بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 

رة ضبٍط  �َذت بناًء ع�ى ُمذكَّ من�ه، أك�دت أن »العملية ُنفِّ
قضائيٍَّة، أفادت بتلقيها معلوماٍت عن طلب أحد املُتَّهمني 
مبلغاً مالي�اً مقابل إصدار تقريٍر طبيٍّ ألحد العس�كرّيني 
)املش�تكي(؛ من أجل إحالته عى التقاعد، ُمنوِّهًة بتأليف 
َفِريق ضبٍط من مديريَّة تحقيق الهيئة يف بغداد، الذي قام 
ب�دوره بنصب كمنٍي )للمش�كو من�ه(، واالنتقال إىل أحد 
گراج�ات العاصمة بغداد، حيث تمَّ ضب�ط املُتَّهم بالجرم 

املشهود«.  

ن أيضاً من ضبط ُمقدَّم  وتابعت الدائ�رة أنَّ »الفريق تمكَّ
مبل�غ الرش�وة البال�غ )٣.٠٠٠( آالف دوالر، فض�ًا ع�ن 
ضبطه تقريرين طبيني مزعوٍم صدورهما عن مستشفى 
املثنى العسكري التابع ملديريَّة األمور الطبيَّة العسكريَّ�ة، 

أحدهما يحمل اسم املشتكي«.  
وأضاف�ت أنه »تمَّ تنظيم محرض ضب�طٍ أصويلٍّ بالعمليَّة، 
وعرض�ه رفق�ة املُتَّهم واملُ�رزات امل�ضبوطة، عى قايض 
ة  التحق�ي�ق املُخت�صِّ ال�ذي قرَّر توقي�ف املُتَّه�م عى ذمَّ

التحقيق«.  
وكان رئ�ي�س هي�ئ�ة ال�نزاه�ة االت�حاديَّ�ة ال�ق�ايض 
عاء جواد الس�اع�دي قد َحثَّ ماكات مديريَّات ومكاتب 
تحقيق الهيئة، عى ترسيع وترية عمليَّات الضبط بالجرم 
س�ات الخدميَّة؛ ملنع  املش�هود، والسيما يف الدوائر واملُؤسَّ
حاالت املس�اومة واالبتزاز والرىش فيها، وتيس�ري قياس 
ُمس�توى رضا املُراجعني من خال توزيع استبانة قياس 

ُمدركات الرشوة فيها

النزاهـة تضبط متهاًم متلبسًا بالرشوة لقاء إصدار تقرير طبي يف بغداد

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن رئيس منظم�ة الحج والزيارة اإليرانية، 
أم�س األربع�اء، أن مرس�وم إلغ�اء تأش�رية 

الدخول }الفيزا{ بني إيران والعراق قد صدر.
وقال عيل رضا رش�يديان يف ترصيح صحفي 
البلدي�ن  التأش�رية ب�ني  إلغ�اء  أن  اإليراني�ة 
س�وف يك�ون يف املطارات ح�رصا« مؤكدا أن 
»املتابع�ات جاري�ة إليف�اد قوافل ال�زوار إىل 

العتبات املقدسة«. 
وأض�اف أن »إي�ران طلب�ت املوافق�ة إليف�اد 
أل�ف زائر يومي�ا إىل الع�راق وهن�اك متابعة 

للموضوع وسوف يتم ذلك عن طريق وكاالت 
السفر وبشكل قوافل حرصاً«. 

وق�ال رش�يديان أن »رئيس ال�وزراء العراقي 
}مصطف�ى الكاظمي{ يف زيارت�ه األخرية إىل 
إيران أب�دى موافقته مع إلغاء التأش�رية بني 
البلدين يف املطارات بع�د إنهاء زيارة األربعني 
وم�ع أن عملي�ا ل�م يحص�ل ذلك ول�م تصدر 
املوافقات املطلوبة لكننا نتطلع إىل تنفيذ هذا 

القرار«. 
وسبق أن أعلن املوقع اإلعامي ملكتب مجلس 
الوزراء اإليران�ي، بأن وزارة الخارجية قدمت 
اإلقرتاح إىل مجلس الوزراء لدراسته واملوافقة 

علي�ه، بعد اتفاقات مبدئية ت�م التوصل إليها 
ب�ني الحكومت�ني اإليراني�ة والعراقية بش�أن 
إلغاء تأش�ريات الدخول بني البلدين بالنسبة 

لحملة الجوازات العادية. 
وتم تقديم ه�ذا املقرتح إىل الحكومة اإليرانية 
لدراس�ته واملوافقة عليه بن�اء عى املاحظة 
رق�م )4٣( م�ن قان�ون املوازنة املع�دل لعام 
)196٣(، من أجل وضع لوائح إلعفاء حاميل 
ج�وازات الس�فر العادي�ة من التأش�رية من 
قبل حكومة الجمهورية اإلس�امية اإليرانية 
ب�رط  العراقي�ة،  الجمهوري�ة  وحكوم�ة 

املعاملة باملثل.

إيران تعلن صدور مرسوم إلغاء التأشرية مع العراق

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني انته�اء التقديم 
التش�جيعية للصحفي�ني  املكاف�أة  ع�ى اس�تمارات 

واالعاميني.
وقال اعام النقابة ان »موعد التقديم عى اس�تمارات 

منحة الصحفيني واملكافأة التشجيعية قد انتهى«.
وأضاف ان »التقابة ستقدم األسماء اىل وزارة الثقافة، 
لك�ن ال نعل�م اذا كان�ت س�تتم عملية فرز لألس�ماء 
املتقدمة«.وكان�ت نقابة الصحفي�ني العراقيني دعت 
يف وقت س�ابق أعضاءها اىل مراجعة النقابة لتحديث 
استمارة املكافات التشجيعية. ودعت النقابة االعضاء 
املج�ددة هوياته�م لع�ام 2٠21 اىل مراجعتها لغرض 
اكم�ال اس�تمارة املكافآت التش�جيعية خ�ال الفرتة 
م�ن 9/15 ولغاي�ة 2٠21/1٠/1 ع�ى ان ترف�ق مع 

االستمارة نسخة مصورة من هوية النقابة املجددة.
لك�ن النقاب�ة ونظ�راً لتزاي�د االقبال ت�م تمديد موعد 

التقديم.

نقابة الصحفيني تعلن انتهاء 
التقديم عىل استامرات 

املكافأة التشجيعية

    بغداد / المستقبل العراقي

توقع املتنب�ئ الجوي أحم�د التميمي، 
أمس األربعاء، ارتفاع بدرجات الحرارة، 
بامللح�وظ،  وصف�ه  انخف�اض  يلي�ه 

ويتجى الشعور بالرد خال الليل.
وق�ال التميم�ي، يف ن�رة وزعها عى 
ع�دد م�ن وس�ائل اإلع�ام، إن »الباد 
تتأثر بحالة من عدم االستقرار الجوي 
ناتجة عن ترسب هواء بارد يف طبقات 
الج�و العليا مع امتداد س�طحي رطب 

من شمال البحر االحمر«.
وبني أن »تأثريها يرتكز عى املنطقتني 
م�دن  وبع�ض  والغربي�ة  الش�مالية 
الوس�ط والطق�س يف املناط�ق كافة، 
وسيكون بني املش�مس والغائم جزئي 
يتح�ول تدريجيا يف بع�ض االماكن اىل 
غائم كيل مع فرصة س�انحة لتساقط 
زخات مطر وتشمل محافظات املوصل 
ودهوك واربيل كذلك تشمل مناطق من 
الرطبة وش�مال غرب االنب�ار وصاح 
الدين وشمال غرب كركوك )قد تتطور 
الس�حب يف أماكن أخرى من الوس�ط( 
بينما تكتفي بقية مدن بأجواء غائمة 

جزئيا بسبب تواجد املرتفع الجوي«.
ولف�ت إىل »ارتف�اع درج�ات الح�رارة 
خال االي�ام القليل�ة املقبلة خصوصا 

جن�وب ووس�ط الب�اد، بينم�ا تنتظر 
الباد موجة انخفاض حراري تبدا من 
ي�وم االح�د املقبل وه�و اول انخفاض 
ملح�وظ من�ذ بداي�ة فص�ل الخري�ف 
واالحس�اس برودة الطقس س�يكون 

جليا خال الليل«.
أما عن درجات الحرارة العظمى، فرجح 
املتنب�ئ أن ترتفع قليا عما كانت عليه 
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أجواء العراق: ارتفاع باحلرارة يليه انخفاض 
والشعور بالربد سيكون جليًا

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س األربع�اء، انه�اء آخر دائ�رة ورقية يف محافظ�ة البرصة 
وتحويلها اىل التقديم االلكرتوني.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، »كان 
هن�اك إنجاز يس�تحقه أهلنا يف البرصة، حيث وجهنا بافتتاح دائ�رة البطاقة الوطنية يف 
قض�اء الهارثة، وبذل�ك تكون آخر دائرة ورقي�ة يتم تحويلها إىل بطاق�ة وطنية يف هذه 

املحافظة.
وأثنى الغانمي »عى الجهود املتميزة ملديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

انخفضت مبيعات البنك املركزي العراقي، 
أمس األربعاء، من العملة الصعبة، لتسجل 

أكثر من 214 مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املرك�زي ش�هد 
الي�وم خ�ال م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر 
االمريك�ي، انخفاض�ا يف مبيعاته بنس�بة 
16.41 % لتصل إىل 214 مليوناً، و422 الفا 
و6٠٠ دوالر أمريكيا غطاها البنك بس�عر 
رصف اساس بلغ 146٠ ديناراً لكل دوالر، 
مقارن�ة بيوم ام�س الثاث�اء، التي بلغت 

املبيعات فيه 256 مليونا و٣1٧ الفا و٣٧1 
دوالرا أمريكي.

وذهب�ت املش�رتيات البالغ�ة 156 مليوناً 
و2٠2 الف�ا و6٠٠ دوالر لتعزي�ز األرصدة 
يف الخارج عى ش�كل حواالت واعتمادات، 
فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البالغ 5٨ مليوناً 

و22٠ ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار اىٕل أن ٣2 مرصف�ًا قام�ت بتلبي�ة 
طلب�ات تعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج، و 9 
مصارف لتلبية الطلب�ات النقدية، إضافة 
و1٠2  رصاف�ة،  رشكات   ٣ مش�اركة  اىل 

رشكة توسط.

البرصة تودع آخر دائرة ورقية 
تابعة لوزارة الداخلية

مبيعات البنك املركزي ترتاجع 
بأكثر من 40 مليون دوالر

التعليم تعلن استمرار التقديم لقناة 
النخبة اىل هناية الشهر اجلاري

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أم�س األربعاء، أن قناة النخبة 
لقب�ول الطلب�ة للس�نة الدراس�ية 2٠21/2٠22 تس�تمر اىل غاية الس�ابع 

والعرين من ترين األول الحايل.  
وذكر بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه »التزاما بالضوابط 
املعتمدة يف هذا املجال فإن قبول الطلبة يف هذه القناة يش�مل ذوي املعدالت 
)9٠%( فم�ا فوق من خريجي الفرع�ني اإلحيائي والتطبيق�ي وأن التقديم 
يك�ون اىل كلي�ات اإلدارة واالقتصاد ضمن أقس�ام )إدارة االعمال واالحصاء 
واإلدارة العام�ة واإلدارة الصناعي�ة واملحاس�بة واالقتص�اد والعلوم املالية 

واملرصفية( وكليات القانون والرتبية والرتبية األساسية«.  
وأض�اف أن�ه »يف هذا الس�ياق فإن القب�ول ضمن هذه القن�اة يف تخصص 
اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البرصة للنفط والغاز يكون للطلبة 
م�ن خريجي الفرع�ني االحيائي والتطبيقي�وأن الحد األدن�ى للقبول يف هذا 

التخصص )%92(«.  
وتابع، »توضيحا لفئات الطلبة املشمولني يف القبول ضمن هذه القناة فهم 
خريجو الدراسة اإلعدادية للسنة الدراسية 2٠2٠/2٠21 فيما يحق للطالب 

املتقدم عى القناة املذكورة التقديم اىل قناة القبول املركزي«.  
وأردف أن »الجامع�ات املعنية س�تتوىل إج�راء االختبار الخاص والرتش�يح 
للطلب�ة املتقدمني ضمن التوقيتات املعتم�دة وإدخال البيانات املطلوبة عر 

بوابة الدراسات والتخطيط واملتابعة«.

احلامية االجتامعية: قبول ألف متقدم بصفة باحث بصيغة عقد

مراصد وزارة النقل تسجل »4« هزات ارضية يف دياىل

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت هي�أة الحماي�ة االجتماعي�ة، أم�س 
األربع�اء، قب�ول أل�ف متق�دم بصف�ة باحث 
بصيغة عقدوذك�رت الهيئة يف بيان لها تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »رئيس 
هيئة الحماية االجتماعية هدى سجاد سلمت 
اس�ماء )1٠٠٠( متقدم لشغل وظيفة باحث 

اجتماعي بصيغة )عقد( يف بغداد واملحافظات 
عدا اقليم كردس�تان بع�د اختيارهم من قبل 
اللج�ان املش�كلة لذلك«. س�جاد ذكرت خال 
اجتماعه�ا بحض�ور وكيل الوزارة للش�ؤون 
االجتماعي�ة عبري الجلبي مع رؤس�اء اللجان 
الخاص�ة بمقابلة املتقدمني لش�غل الوظيفة 
اعاه، ان اختيار االسماء جرى وفقا للمعايري 
التي وضعت من قبل االختصاصيني يف الهيئة 

وال�وزارة والتي س�بق ان اعلنت ع�ر املوقع 
الرسمي للوزارة. فيما نوه اىل ان عمل اللجان 
كان مهني�ا وصعبا خاص�ة ان عدد املتقدمني 
بل�غ )26( الف وهو رقم كب�ري وكان بحاجة 
لبع�ض الوق�ت التم�ام املقاب�ات وتطاب�ق 
املعايري مع كل متق�دم، مبينة ان االعان عن 
االس�ماء املقبولة سيتم قريبا وبعد استكمال 

كافة االجراءات القانونية واالدارية واملالية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل العراقية، أمس األربعاء، عن تس�جيل مراصدها 
الزلزالي�ة يف الهيئ�ة العامة لان�واء الجوية والرص�د الزلزايل حدوث 
اربع�ة ه�زات ارضية فجر،الي�وم ، جنوب رشق مدين�ة خانقني من 

محافظة دياىل.  
وذك�رت الهيئة يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»اله�زات االرضي�ة س�جلت يف اوق�ات متفاوته حيث س�جلت الهزة 
االوىل يف تم�ام الس�اعة ٠2:٠5:٠٨ وبلغت قوته�ا )2،9( درجة كما 
حيث س�جلت الهزة الثانية عن�د الس�اعة ٠٣:٠5:1٠ وبلغت قوتها 

)2،9( درجة وبني التقرير ان الهزة الثالثة س�جلت يف تمام الس�اعة 
٠٣،٣2:٣٠ وبلغ�ت قوته�ا )2،٨( درج�ة واله�زة الرابع�ة واالخرية 
س�جلت يف تمام الس�اعة ٠4،29:٠6 وبقوة مقداره�ا )٣،٣( درجة 
حي�ث تبعد جميع اله�زات )12( كم جن�وب رشق مدينة خانقني يف 

محافظة دياىل«.  
واض�اف ان�ه »ولم يتم الش�عور بهما من قبل املواطن�ني يف املنطقة 

وسنوافيكم يف حال حدوث اية مستجدات اخرى«.  
ودع�ت الهيئ�ة املواطن�ني اىل »أخ�ذ الحيط�ة والح�ذر واالبتعاد عن 
اإلش�اعات واألخبار الكاذبة واإللتزام بالوصاي�ا الزلزالية والصادرة 

من الهيئة العامة لانواء الجوية والرصد الزلزايل«.

اخلطوط اجلوية تعلن نقل أكثر من 142 ألف 
مسافر يف أيلول املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النقل، أمس األربعاء، ع�ن نقل اكثر من 142 
ألف مس�افر عى مت�ن الخطوط الجوي�ة العراقية »الطائر 

االخرض« خال شهر أيلول املايض.
وقال مدير ع�ام الركة العامة للخطوط الجوية العراقية، 
عباس عمران، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
إن »حصيلة املس�افرين الذين تم نقلهم عى متن أس�طول 
طائ�رات الناق�ل الوطني اىل مختل�ف القطاع�ات الداخلية 
والخارجية خال ش�هر أيلول امل�ايض والبالغ عددهم نحو 

142.4٧2 مسافراً«.
وأض�اف عمران، أن »املس�افرين توزعوا ع�ى نحو  1٠٨6 
رحلة مبارشة نفذت يف توقيتاتها املدرجة عى جدول رحات 

الركة من دون تسجيل أي حالة تأخري«.
وتوقع عمران، »تسجيل إرتفاع يف عدد الرحات واملسافرين 

خال الفرتة القادم�ة بالتزامن مع اطاق الركة باقة من العروض 
التنافس�ية واهتمامها بالخدمات املقدمة للمس�افرين والتي يرف 

عى متابعتها بشكٍل مبارش وزير النقل نارص حسني الشبيل«.

املثنى.. املبارشة بتنصيب معمل للصناعات البالستيكية 
بكلفة 36 مليون دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئة استثمار املثنى، أمس األربعاء، عن 
املبارشة بمروع صناعي جديد يف محور النجمي 
الصناعي شمايل املحافظة، بكلفة تبلغ ٣6 مليون 
دوالر.وقال مدير عام هيئة اس�تثمار املثنى عادل 
داخ�ل اليارسي، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إن »رشكة صناع النهضة لاستثمار 
والتطوي�ر الصناع�ي، ب�ارشت بأعم�ال تنصيب 
معمل للصناعات الباس�تيكية يف محور النجمي 
الصناعي ش�مايل املحافظة«.وأضاف اليارسي أن 
»امل�روع الذي ينف�ذ بكلف�ة )٣6( مليون دوالر 
عى مس�احة س�بعة دونم من املق�رر ان ينجز يف 
غض�ون م�دة )24( ش�هرا«.وبنّي أن »امل�روع 
س�يعمل عى سد حاجة الس�وق املحلية ملنتجات 
االوان�ي واالكياس الباس�تيكية واللدائ�ن، ويعد 

املروع إضافة نوعية جديدة إىل جانب مجموعة 
من املشاريع الصناعية االخرى يف املحور الشمايل، 
اذ ستشهد االيام القليلة القادمة افتتاح مجموعة 

من املشاريع الحيوية يف هذا القطاع مع االستمرار 
بتنفيذ املش�اريع األخرى التي وصلت إىل أكثر من 

عرين مروعاً صناعيا«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أرشت وزارة الصحة، أمس األربعاء، تراخياً يف اإلقبال عى اللقاحات 
من قب�ل املواطنني.وقال عضو الفريق االعامي للوزارة ربى فاح 
يف ترصي�ح متلفز »اس�تمرار عدم االلت�زام باالج�راءات الوقائية 
والرتاخ�ي بأخ�ذ اللقاح ي�ؤدي اىل تعرض الب�اد اىل موجة وبائية 
أخرى بس�بب التحورات الجينية التي تؤدي اىل ظهور ساس�ات 
أخط�ر وربما تكوت أكثر من موجة الس�يما ونح�ن مقبلون عى 
موسم الش�تاء الذي تنخفض فيه درجات الحرارة ما يساعد عى 
تف�ي الوب�اء«. ولفت�ت اىل ان »اس�تمرار الزي�ادة يف االقبال عى 

اللقاح يؤدي اىل تأخري او تحجيم املوجبات املتوقعة القادمة«.

الصحة تؤرش تراخيًا يف تلقي لقاحات »كورونا«: 
نحذر من موجات خطرية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة ذي قار، أمس األربعاء، عن ارتفاع أعداد متلقي 
جرعة لقاح كورونا اىل اكثر من 4٠٠ الف مواطن منذ بداية حملة 
التلقيح. وقال مس�ؤول ش�عبة التحصني يف قسم الصحة العامة 
الدكت�ور حازم ترك�ي، إن »مناف�ذ التلقيح يف املحافظ�ة والبالغ 
عدده�ا 9٧ منف�ذا صباحيا ومس�ائيا الخاصة باعط�اء جرعات 
لقاح كورونا سجلت ارتفاعاً باعداد متلقي اللقاح«. وأشار اىل ان 
»اعداد متلقي لق�اح كورونا منذ بداية حملة التلقيح ولغاية االن 
بل�غ 412٧19 الف مواطن«، الفت�ا إىل أن »اللقاحات التي تلقوها 

هي االسرتازنيكا وسينوفارم وفايزر«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت مديري�ة املرور العام�ة، أمس األربعاء، توضيحا بش�أن 
التقدي�م لراء رقم مميز. وذكر بيان لها نؤكد توجيهنا الس�ابق 
للمواطن�ني الذي�ن يرغب�ون براء رق�م مميز بالتوج�ه اىل مقر 
مديرية امل�رور العامة لغرض تقديم طلب رس�مي ويتم املوافقة 
عليه من قبل مدير املرور العام فيما يخص ارقام بغداد«. وأضاف 
»أم�ا ارق�ام املحافظات فيق�دم الطلب اىل مدير م�رور املحافظة 

لغرض استحصال املوافقة«.

    صالح الدين / المستقبل العراقي

س�جلت محكمة األح�وال الش�خصية يف العالم، أم�س األربعاء، 
التابعة لرئاس�ة محكمة اس�تئناف صاح الدين االتحادية، حالة 
زواج بمه�ر قدره أل�ف دينار فق�ط. وأظهرت الوثيق�ة أن املهر 

»معجله ألف دينار، ومؤجله 1٠ مايني دينار«.

امللقحون ضد »كورونا« يف ذي قار 
يتخطون عتبة 4٠٠ ألف مواطن

املرور توضح بشأن التقديم 
لرشاء االرقام املميزة

حمكمة بصالح الدين تسجل حالة 
زواج بمهر قدره ألف دينار فقط
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تعلن جمعية أيادي الرحمة اإلنس�انية وهي منظمة غري حكومية وغري ربحية  عن إجراء مناقصه تجهيز اجهزة فنية والكرتونية ومس�تلزمات حرفية وعدد يدوية  يف قضاء 
العمارة و قضاء املجر الكبري - محافظة ميسان ، ضمن برنامج عمل بالرشاكة مع برنامج االغذية العاملي  يف العراق.

الية التجهيز : تكون عن طريق  مرحلة واحدة  تشمل تجهيز املستفيدين ) املشاركني يف الورش الفنية يف مركز ميسان للتدريب املهني  ومركز التدريب الشعبي يف قضاء املجر 
الكبري(، حيث ان هذة املواد واملعدات ستمكن املستفيدين من تمكينهم من البدء بمرشوع يكون مصدر دخل لهم وألرسهم. 

مع مالحظة ان الكميات املطلوبة املبينة يف الجدول ادناه هي  تخمينية قابلة للزيادة او النقصان بنسبة حسب عدد املستفيدين . و يتم تسليم املواد املجهزة يف مراكز التدريب 
املذكورة اعاله و يتكفل من ترسوا عليه املناقصة  تكاليف والية النقل اىل مركز التدريب املهني.

آلية التس�ديد تكون يف نهاية التس�ليم، حيث يقوم املجهز بتقديم وصل باملواد التي تم تجهيزها اىل  جمعية ايادي الرحمة  ليتم التحاس�ب عليها وتس�ديد قيمتها عن طريق 
حوالة مرصفية اىل حساب املجهز.

مدة العقد اربعة أشه�ر , من تاريخ توقيع العقد.
أالجهزة واملعدات املطلوب تجهيزها ، مع ذكر ) املنشأ ، املاركة ، سعر املفرد ، مجموع املبلغ الكيل لكل مادة(

مالحظة: االعداد قابلة للتغيري حسب حاجة الربنامج وعدد املستفيدين .
الجدول الزمني الجراءات املناقصة والتنفيذ :

- تبدأ فرتة التقديم من تاريخ )14 ترشين االول 2021 ( لغاية الساعة الثالثة ظهرأ من يوم 24  ترشين االول 2021 .
- يتم فتح العطاءات والتقييم تاريخ 25 / ترشين االول 2021

- يتم توقيع العقد مع الرشكة املجهزة بتاريخ 27 / ترشين االول /2021  يف املقر الرئييس للجمعية يف بغداد او يف مكتب ميسان .
- عىل الرشكة التي يرسوا عليها العطاء املبارشة بتجهيز املواد بعد توقيع العقد وحسب طلب امر الرشاء وبفرتة ال تتجاوز عرشة ايام..

الية التقديم عىل املناقصة: عىل الرشكات الراغبة يف املشاركة بهذة املناقصة تقديم العطاءات اما يف مقر الجمعية الكائن يف الكرادة - تقاطع املسبح - الفرع املقابل للمرصف 
التجاري العراقي – رقم املوبايل )07817359194(  او يف مكتب الجمعية يف محافظة ميسان  الكائن يف منطقة الشبانه ، خلف دائرة النزاهة / رقم املوبايل )07732308247( 

ويقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم وعليه اسم الرشكة واسم مقدم العطاء ورقم املناقصة و يحتوي الظرف عىل الوثائق التاليه :
العرض الفني: السرية الذاتية واألعمال السابقة واملماثلة ، خطة التنفيذ والقدرة عىل تجهيز االجهزة و املعدات موضحاً مصدر و منشأ املواد  وخطة نقل املواد.

العرض التجاري: قائمة باملواد املجهزة تبني مناشئها ، العالمة التجارية للسلعة و صور من املواد املطلوبة ومواصفاتها.
الوثائق املطلوبة: ش�هادة التس�جيل مع البيان التأس�ييس ومحرض اجتماع الرشكة ، براءة ذمه من الرضيبة لعام 2020 ، امليزانية العمومية للرشكة لعام 2020 مصدقة من 
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحس�ابات ، هوية غرفة تجارة ، املستمس�كات الرس�مية للمدير املفوض او املخول عنه مع كتاب التخويل تفاصيل الحساب املرصيف للرشكة ، 

عنوان الرشكة ، رقم املوبايل و عنوان الربيد االلكرتوني الخاص بالرشكة.
مالحظات مهمة: يهمل العطاء يف حال نقص يف الوثائق املطلوبة ، ال يستلم العطاء بعد انتهاء مدة االعالن ، اليحق التقديم باكثر من عطاء يف املناقصة نفسها. 

التزامات من ترسوا علية املناقصة:
تتحمل الجهة املنفذة تكاليف نقل املواد اىل مواقع االستالم املذكورة يف اعاله .

يتكفل من ترسو عليه املناقصة استحصال املوافقات االمنية لغرض نقل املواد
تلتزم الجهة املجهزة باالسعار واملواد التي يتم تحديدها من جمعية ايادي الرحمة وبرنامج االغذية العاملي.  . 

تقوم جمعية ايادي الرحمة بدفع املستحقات للرشكة املنفذة بعد نهاية استالم كل املواد وال توجد دفعات اولية. 
طريق�ة دف�ع املس�تحقات تكون عن طريق حوال�ة مرصفية. وتكون عملية الدفع بع�د تقديم الوصوالت االصلي�ة ومطابقتها مع تقرير املرصوفات م�ن قبل الجهة املمولة 

للربنامج.
س�تقوم جمعية ايادي الرحمة و برنامج االغذية العاملي  بتقييم اداء الجهة املنفذة وفقا للمعايري التالية: اس�عار الس�لع, توفري الس�لع املطلوبة, الجودة, الخدمة, االمتثال 

لرشوط التنفيذ. 
للمعلوم�ات واالستفس�ار الرج�اء مراس�لتنا ع�ىل عن�وان الربي�د االلكرتون�ي )procurement@mercyhands.org info@mercyhands.org(  )( س�يتم االجابة عىل جميع 

استفساراتكم خالل مدة اقصاها 24 ساعة عدا ايام الجمعة والسبت.

حمافطة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

تنظيم املدن
اعالن

اس�تنادا اىل كتاب مديرية التخطي�ط العمراني يف املثنى 
بلدي�ة  تعل�ن مديري�ة  املرق�م 1984 يف 2021/10/7 
الس�ماوة عن خارطة التصميم القطاعي املرقم )742( 
 23 م   756/15 املرقم�ة  القطع�ة  باف�راز   والخ�اص 
الرببوتي مل�دة 30 ثالثون يوما   بموجب املادة )44,43( 
من قانون ادارة البلديات املرقم 165 لسنة 1964 املعدل 
فعىل كافة الدوائر الرس�مية وش�بة الرس�مية والقطاع 
الخ�اص واملختلط تقديم اعرتاضه�م خالل مدة االعالن 
اعاله وستتم مصادقة التصميم اعاله بعد انتهاء الفرتة 

املذكورة

محكم�ة بداءة البص�رة 
العدد:2470 /ب/2021 
التاريخ: 2021/10/12

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / عبدالرض�ا جاس�م 

محمد صالح
اقام�ت املدعية )آي�ات فائ�ق رش�ي�د( 
/2470 املرقم��ة  البدائي��ة  الدع�وى 

ب/2021 ض�دك تطل��ب فيه�ا الحكم 
بإلزام�ك بتس�دي�د املبل�غ البالغ مائ�ة 
وخمس��ة وتس�ع�ون ملي��ون دين�ار 
اتع�اب محام�اة وفق�اً للعق�د املعق�ود 
اقامت��ك  مح�ل  وملجهولي��ة  مع�ك، 
بالتبلي��غ  القائ��م  وحس��ب ش��رح 
البل��دي  املجل��س  رئي��س  وتأيي��د 

ملنطق�ة من�اوي باش�ا. 
قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ��ك اعالن�اً 
يوميتي��ن  يف صحيفتي��ن محليتي��ن 
للحض�ور يف موع�د املرافع��ة املصادف 
2021/10/21 ويف حال�ة عدم حضورك 
او ارس��ال م�ن ين�وب عن�ك قانون��اً 
بحق��ك  املرافع��ة  تج��ري  فس�وف 

غيابي�اً وعلن�اً.
القايض / جعف�ر كاظم املالكي

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد /  حجة وفاة 
التاريخ 2021/10/5

اىل  / املدعو / عيل صبحي عبد عيل 
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  ازهار عباس رزاق  
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار 
حجة وفاة بح�ق املدعو )عيل صبحي عبد 
ع�يل ( قررت املحكم�ة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عباس عيل هادي
����������������������������������

س�لوى   / يح�رض  ال  ال�ذي  الرشي�ك  اىل 
ليل�و س�لمان حبيب اقتىض حض�ورك اىل 
مق�ر بلدية النج�ف لغرض اص�دار إجازة 
البن�اء للعق�ار املرق�م )30426 / 3( حي 
الجامع�ة خالل مدة عرشة أي�ام وبخالفه 
سيتم اصدار االجازة دون حضورك طالب 

االجازة / ام البنني قاسم هاشم جعفر .

المجموع د.عسعر المفرد د.عالماركةالمنشأالعددالمواصفاتاالجهزة والمعداتت
319/ كارت ، انجيكو او تامماكنة لحام1
19انجيكو يدة لحام 2
19مع مقبض يدويقناع لحام 3
19لربط ماكنة اللحام مع يدة اللحامواير يدة اللحام 4
41انجيكو / 2 كغممطرقة حديد5
19انجيكو / 350 واطكتر حجري لقطع الحديد6
200030 واطكوسرة طيارة7
1044 مترشريط قياس / فيته8
19انجيكو / 13 ملمدريل كهربائي همر9
319/ كارت ، انجيكو او تامماكنة لحام10
11انجيكو / 3 طنجك رفع سيارة11
11صيني او تركيسيت لقم رايجز12
11صيني او تركيسيت النكي نجمة 13
11صيني او تركيسيت النكي سداسي14
611-24 / انجيكوسيت سبانه15
4/111دريل هواء 16
611/ انجمنكنة17
811/ انجفوت بريس18
15011 / واطكوسرة ثابتة19
20PPR 14انجيكو او تركيكاوية انابيب
180014 / واطدريل همر 21
1214 / انجكندك 22
23PPR 14انجيكوقاطع انابيب
6014/ سملفل / كبان24
25انجيكوقلم حديد25
14انجيكوسكول سبانه26
36انجيكوسيت درنفيس27
14لثني انابيب الكهرباءسبرنك حديد 28
14انجيكوباليس عازل 29
14لسحب اسالك الكهرباءسيرنك حديد30
14انجيكومقياس كالب ميتر31
425 / انجسكويرة دريل32
14انجيكودرنفيس فاحص كهرباء33
92جيمسيماكنة خياطة صناعي34
92تركي او صينيمكوى بخاري يدوي35
192*1.5 مترميز خشب لفصال االقمشة36
92لقص االقمشةمقص حديد37
92بدون ماسند جانبيةكرسي حديد ثابت38
92صينيعدة خياطة 39
92صينيمقص زكزاك40
97للحالقة / قياس 1*1.5 مترمرايه جدارية مع رفوف41
97دوار مع جك كرسي حالقة 42
97متعدد السرعشسوار كهرائي 43
97صينيمغسلة شعر متحركة44
97نوعية جيدةمقص شعر 45
97كيميماكنة حالقة شحن46
819 قدم / بوري نحاس / شبكة خارجية/ غطاء داخلي زجاج / ضمان لمدة سنةمجمدة افقية47
6019 لتر- بوابة زجاجفرن كهربائي48
19حجم 5 لترعجانة كهربائية49
1.519 لترخالط كهربائي50
37صندوق يحتوي على عدة متكاملة لصيانة الموبايل / شركة المتينعدة صيانة موبايل51
37ميز مكتبي يحتوي على دوالب و جراراتميز مكتبي صغير52

إعالن مناقصة
جتهيز اجهزة فنية ، الكرتونية و عدد يدوية

مناطق )مركز مدينة العامرة و قضاء املجر الكبري(– حمافظة ميسان
مناقصة رقم )MH-UL-Maysan-001( لسنة ) 2021 (

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

إعالن الول مرة قسم العقود
تسلسل ) 3(  اعالن ثاين

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية

يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات 
العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات  واملدرجة يف الجدول أدناه:

ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .
 عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( خالل ) 

أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات .
عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة 2.5 منها .

متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .
بإم�كان مقدم�ي العطاء املهتم�ني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واس�ط /  

سكرتري لجنة فتح العطاءات (.
 يتم تسليم العطاءات إىل )بلديات واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) الخميس    ( املصادف  28  
/     2021/10 وه�و )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع النس�يج / مبنى مديرية بلديات واس�ط( يف الس�اعة الثانية عرش 

والنصف ظهرا من يوم ) الخميس    ( املصادف 28  / 10  /2021 .
كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ( معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة 
واملحلية )نفقات املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن اإلشارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط 
ويحم�ل عن�وان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل 
أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء أو)أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة 

وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
إن م�دة نف�اذ العطاء )90( تس�عون يومأ م�ن تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العط�اء يجب أن يكون من قبل املدي�ر املفوض للرشكة أو احد 
املساهمني أومن يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة 

ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الصغرية( بكافة أقس�امها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض 
مراعاة ذلك عند التقديم .

 إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.
يف حالة كون هناك عقود مش�اريع يف ذمة مقدم العطاء مس�تمرة او متأخرة  ال س�باب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم 
العطاء  تقديم ما يثبت املقدرة الفنية والسيولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املرشوع املعلن  وان تكون الحسابات الختامية ملقدم العطاء رابحة 
ألخر سنتني كحد ادنى  وان تكون السيولة املالية  تغطي املشاريع السابقة واملعلنة ذلك لضمان  تنفيذ املرشوع املعلن دون التأثري عىل املشاريع 
الس�ابقة  ويف حالة عدم وجود مش�اريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم تعهد خطي بذلك . وبخالفة يس�تبعد العطاء عمال بضوابط رقم 12 

امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:1655/ش /2021

التاريخ: 2021/10/13
إىل املدعى عليه / حسام جاسم حسني

م / تبليغ بالصحف
اقامت زوجتك املدعية )رغد س�عود صال�ح( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 1655/ش/۲۰۲۱ والت�ي موضوعه�ا تفريق للرضر 
النتمائ�ك لعصابات داعش االرهابية وبالنظر لثبوت مجهولية 
القائ�م  رشح  وحس�ب  الح�ارض  الوق�ت  يف  اقامت�ك  مح�ل 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار منطق�ة ح�ي الزراع�ة ومصادقة 
قائمقامي�ة قض�اء س�امراء ع�ىل ذلك علي�ه ق�ررت املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املوافق2021/10/21 واستنادا لألحكام املادة 1/21 مرافعات 
مدنية ويف حالة عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون.
القايض

كاظم متعب داود
������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 1270 /2021

التاريخ : 2021/10/12 
اعالن

املنفذ عليه  / املدين / مصطفى حمادي كاني
لق�د تحقق له�ذه  املديرية من خ�الل اش�عار املخاتري يف حي 
الرشطة املؤرخ يف 2021/8/8 ومخاتري حي ميسان يف الكوفة 
امل�ؤرخ يف 2021/8/23   ان�ك  مجهول محل االقامة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش يوم تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد حسن داخل
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة ب�داءة الكوف�ة بالع�دد 1044/ب2021/2 يف 
2021/6/28 واملتضم�ن بتادي�ة مبل�غ قدره خمس�ة ماليني 
دين�ار عراق�ي 5000000 للدائ�ن مصطف�ى جاس�م محم�د 
وتحميلك  مصاريف الرسوم مبلغ خمسمائة الف دينار عراقي 

500000 اتعاب محاماة
������������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة  
العدد 1515/ش2021/3

التاريخ 2021/10/19
اىل / املدعى عليه )محمد عبد املهدي هاشم( 

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 1515/ش2021/3  يف 
2021/10/4 واملتضم�ن الحك�م بن�زع حضان�ة املحض�ون 
اسحاق من والده املدعي عليه محمد عبد املهدي هاشم وضمه 
اىل والدت�ه املدعية بنني فاهم عبد الحس�ني والزام املدعى عليه 
بتس�ليمه اىل املدعية وتحميل املدعى عليه الرسوم واملصاريف 
واتع�اب محاماة وكيل املدعية مبلغ مقداره عرشة االف دينار 
وصدر الحكم  اس�تنادا الحكام املواد الس�ابعة والخمس�ون 1 
اح�وال ش�خصية و22 و67 و76 و140 اثب�ات  و161  و166 
و177 و203 مرافع�ات مدني�ة و 63 محام�اة معدل�ه حكما 
غيابي�ا قابال لالعرتاض والتمييز وافه�م علنا يف 2021/10/4 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار حس�ني عيل 
البعيج�ي وامل�ؤرخ يف 2021/10/6 ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا 

بصحيفتني مليتني يوميتني بقرار الحكم املرقم اعاله 
القايض

عيل لفتة جادر

فقدان جواز سفر 
اني املواطن ) KHATUN MOSAMMAT PARVIN ( ارجو 
التفض�ل باملوافقة عىل منح س�مة مغادرة اىل ) بنغالدش ( 
الجنس�ية / بنكالية – رقم الوثيقة  ) 500 . 17 . 44004 . 
 KHATUN MOSAMMAT ( االسم ) 001 . 9641 . 01 . 19

PARVIN ( التاريخ 16 / 9 / 2021 .
������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن الكلية التقني�ة االدارية 
بغداد قس�م ادارة اعمال باس�م / احمد ليث رش�يد – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد : 655 / ب / 2021 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / عم�ار س�لمان لوتي / مجه�ول محل 

االقامة 
للدعوى املقامة من قبل املدع�ي حاتم كريم محمد املرقمة 
655 / ب / 2021 واملدع�ى علي�ه عمار س�لمان لوتي فقد 
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 4 / 10 / 2021 حكما غيابيا 
بالع�دد 655 / ب / 2021 املتضمن الحك�م بتمليك املدعي 
حاتم كريم محمد كافة س�هام املدعى عليه عمار س�لمان 
لوتي يف العقار املرقم 16 / 186 مقاطعة 4 الحضرية والبالغ 
مس�احته 220 م2 بالب�دل النقدي املقب�وض البالغ مليون 
وخمسمائة الف دينار دفعت له يف حينها وتحميله الرسوم 
واملصاريف واتع�اب محاماة لوكيل املدعي املحامي س�الم 
عبد عباس مبلغ قدره مائة وخمسون الف دينار واالشعار 
اىل مديرية التس�جيل العقاري لتاشري ذلك يف سجالتها بعد 
رفع اشارة عدم الترصف عند اكتساب الحكم درجة البتات 
وص�در القرار اس�تنادا الحكام امل�واد 21 اوال ، 25 و 76 و 
131 و 141 / اوال من قانون االثبات و 159 و 161 و 166 
و 177 و 203 مرافع�ات مدنية والقرار 198 لس�نة 1977 
املع�دل بالقرار 1426 لس�نة 1982 و 63 محاماة معدله – 
حكم�ا غيابيا معلقا عىل االس�تكتاب والنك�ول عن اليمني 
عند االع�رتاض واالنكار قاب�ال لالع�رتاض والتمييز وافهم 
علن�ا يف 4 / 10 / 2021 وملجهولية محل اقامتك فقد تقرر 
تبليغك�م بقرار الحكم اعاله بواس�طة صحيفتني محليتني 
ولك حق االع�رتاض والتمييز خالل ثالثون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ النرش يف الصحف املحلية وبعكسه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

مكي حسن سعيد 
������������������������������������������������

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) رحاب احم�د جيجان  (  الدع�وى لتبديل ) 
اس�مه ( وجعل�ه ) عيل ( بدال من ) رح�اب ( فمن لديه حق 
االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة 

رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي  بالع�دد 2463 
بتاريخ 2021/10/5 اس�م املدعية نبأ حامد ابراهيم خطأ 
والصحيح هو نبأ حامد رحيم يف االعالن الصادر من محكمة 
االحوال الش�خصية يف الحر بالع�دد 1760 /ش/2021 لذا 

قىض التنويه

الكلفة التخمينية اسم المناقصةرقم المناقصةت
)دينار(

مدة 
االنجاز

مبلغ ضمان 
العطاء )دينار(

هوية 
التصنيف

مبلغ القطع 
)دينار

مد شبكات ماء لحي الموظفين وحي السياسين ومناطق 2021-7-53
عاشرة 9013,035,000 يوم434,500,000متفرقة في قضاء العزيزية

75000انشائي

2021-3-55
بناء مدرسة ثانوية 18 صف + قاعة + مختبرات على 
القطعة المرقمة 5/1719 زكيطات 1T و بناء مدرسة 
متوسطة 9 صف على القطعة المرقمة 404/1 الجزيرة 

 4T  في ناحية سيد الشهداء 
2,337,879,000 520

سادسة 350٦8185يوم
150000انشائي

 2021-7-٦5
اعالن ثاني 

عمل خط ناقل مع شبكة ماء من مشروع ماء النعمانية 
120 ٦05,000,000باتجاه طريق االحرار وقرية عبيس في قضاء النعمانية 

عاشرة 18150000يوم
75000انشائي 

عاشرة 59٦,100,00024017,883,000تنفيذ شبكة مجاري حي االمير في قضاء بدرة2021-8-73
75000انشائي

2021-3-54
)    بناء مدرسة ابتدائية 12 صف على القطعة المرقمة 

892/7 م7 ربيضة T2  وبناء مدرسة ابتدائية 12 
صف على القطعة المرقمة ٦9/12 م11 كفيفان T3  في 

ناحية سيد الشهداء    
سابعة ٦00,1,899,290,00040037,985

75000انشائي

2021/3/39

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف على القطعة المرقمة 
2951/٦ م18 البغيلة  N ٦ و  بناء مدرسة ابتدائية 

 A1  12 صف على القطعة المرقمة ٦89/1 م4 االحدب
و بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة المرقمة 8/1 

م15 ام البني  A2 و  بناء مدرسة ابتدائية 12 صف 
+ قاعة على القطعة المرقمة 287/1 م17 دعيبلة وام 
الصون  A3 في قضاء النعمانية و ناحية االحرار    

خامسة ٦99,00042054,475,485,٦31,3
150000انشائي

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

العدد: 13415
التاريخ: 13/ 10/ 2021

العدد : 27370
التاريخ 2021/10/12

ر. مهندسني
جابر عبدوش عجيل

مدير بلدية الساموة / وكالة
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وزارة الزراعة
رشكة ما بني النهرين العامة للبذور 

اعالن مزايدة رقم ) 10( للمرة االوىل  
تعل�ن رشك�ة ما ب�ن النهرين العامة للبذور اح�دى رشكات وزارة الزراعة ع�ن اعالن مزايدة بيع مخلف�ات الحنطة الوجبة 
االوىل املذك�ورة يف الج�دول االت�ي يف مواقع تنقية البذور واملعامل االهلي�ة  املذكورة يف الجدول ادناه والتي س�تباع يف املواقع 
املذكورة  وذلك يف تمام الس�اعة عرش صباحا من يوم الخميس املوافق 2021/10/28  ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رس�مية يك�ون اليوم التايل هو يوم املزايدة فعىل املزايدين الراغبن باالش�راك  يف املزايدة الحض�ور يف الزمان واملكان املعينن  
مس�تصحبن معهم هوية االحوال املدنية  او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة الس�كن )اصلي�ة ومصورة ملونة( مع تأييد 
املجلس البلدي حس�ب سكن املزايد ودفع التامينات القانونية والبالغة 20% من القيمة املقدرة للمال قبل االشراك يف املزايدة 
واستنادا اىل الفقرة ثالثا من املادة )30( من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 بموجب صك مصدق المر 
الرشكة  ودفع مبلغ ) 5000  دينار ( غري قابلة للرد عن املشاركة باملزايدة عىل ان تستكمل باقي التامينات عند رسو املزايدة 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور نرش االعالن والداللية البالغة 2% من بدل االحالة وذلك حس�ب االجراءات املنصوص 
عليها بقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل ومبلغ 1% تعظيم موارد الوزارة عىل ان يتم رفع الكميات 
خ�الل م�دة اقصاها  )15( يوم من تاريخ التبليغ باالحالة وبخالف ذلك يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خزن مقدارها 
)0,5%( ع�ن كل ي�وم تاخري وملدة )15( ي�وم من تاريخ االحالة القطعية او مدة االمهال وحس�ب الفقرات )اوال وثانيا ثالثا( 
للمادة )36( من القانون اعاله وبخالف ذلك س�تتخذ الرشكة االجراءات القانونية التي تراها مناس�بة وان االشراك باملزايدة 
يعترب اقرار بمعاينة املال بحالته املعروض بها ويعترب قبوال به وال يحق له االعراض الحقا ولالستفسار عن قيمة التامينات 

القانونية مراجعة املواقع املذكورة يف الجدول

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة / 2021/894

التاريخ / 2021/10/13
اعالن

نظرا لوجود ضم عىل بدل املزايدة االخري 
البالغ 860000 ثمانمائة وس�تون الف 
دينار للعقار العائد للمدين  كامل سعد 
حس�ون لقاء طلب الدائن عبد الرحمن 
فتنان  البالغ 8,123,305 مليون دينار  
عليه تقرر فتح املزاي�دة ملدة ثالثة ايام 
ابت�داء م�ن الي�وم  الت�ايل للن�رش فعىل 
الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة ع�رشة م�ن املائة م�ن القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة  
خالل املدة املذكورة وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل 

ثابت نافع عبد الخرض
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : س�ماوة قري�ة 
ال�ربكات والعق�ار املرق�م 19 م 37 ابو 

محار 
زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  جنس�ه   �  2
تسقى بالواس�طة مملوكة للدولة حق 

الترصف   
3 � حدوده واوصافه : 

تس�قى  زراعي�ة   : مش�تمالته    �  4
بالواس�طة وفيه�ا اع�داد كث�رية م�ن 
النخاي�ل ومجموعة دور س�كنية ومن 

ضمن الدور دار سكنية للمدين
5 � مساحته : 223,23,000 اولك

6 � درجة العمران : ال توجد
7 � الشاغل : الرشكاء

8 � القيم�ة املق�درة 1074600 مليون 
واربعة وس�بعون الف س�هم وستمائة 
دين�ار  وس�هام املدين 129 س�هم من 

االعتبار الكيل 483840 سهم 
9 � الب�دل بع�د الضم : مبل�غ 860000 

ثمانمائة وستون الف دينار 
 ��������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

يف  العق�اري  التس�جيل  مالحظي�ة  
املناذرة

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
بتاريخ 2021/10/12  لتس�جيل تمام 
العقار تسلسل )691( محلة )البديرية( 
جنس�ها دار باس�م هناء فريق سلمان 
املال�ك  ل�ه بصف�ة  باعتب�اره  حائ�زا 
للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذك�ورة له�ا تمهي�دا للتس�جيل وفق 
القانون )43( لسنة 1971 قررنا اعالن 
هذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود 
عالق�ة او حق�وق عينية او ش�خصية  
عىل ه�ذا العق�ار تقدي�م م�ا لديه من 
طلب�ات او دف�وع او اعراضات  خالل 
مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش االع�الن وكذلك الحضور يف موقع 
العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
الي�وم الت�ايل النته�اء مدة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف  الكشف 
ال�ذي س�يجري يف الي�وم املذك�ور لهذا 

الغرض 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 

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

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

محكمة بداءة النجف
العدد 5461/ب/2021
التاريخ 2021/10/13

اعالن
اىل / املدعى عليه )حسن فليح هاشم( 
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله 

ضدك والذي يطلب فيها الحكم  
 بتاديت�ك ل�ه  واملدعى عليه�م االخرين 
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا مق�داره  
20350 دوالر امريكي   عن قرض  مؤرخ 
يوم  2019/5/2  ونظرا ملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
يف محكمة اس�تئناف البرصة  واش�عار 
املجل�س البل�دي ملنطقت�ي الجمهورية 
وح�ي الرافدي�ن  تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن بموعد 
التاس�عة   2021/10/20 املرافع�ة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسن ابراهيم وايل 
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 4865/ب2021/3
التاريخ 2021/10/13

اعالن
ش�اكر  )محم�د  علي�ه  املدع�ى   / اىل 

محمد( 
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله 

ضدك والذي يطلب فيها الحكم  
 بتاديت�ك ل�ه  واملدع�ى علي�ه االخ�ر 
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا مق�داره  
1200 دوالر امريكي   عن قرض  مؤرخ 
ي�وم  2019/10/21  ونظرا ملجهولية 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
بالتبلي�غ يف محكم�ة اس�تئناف الكرخ  
واش�عار مختار قضاء الكاظمية محلة 
458 جواد كاظم صالح  لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
بموعد املرافعة 2021/10/19 التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف البياع  

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن حصة / محمد عزاوي خليل 

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 8712/2  

املحلة او رقم واسم املقاطعة 10 ابو دشري 
الجنس : قطعة ارض اصل املباع 100م2 من تمام العقار 200م2 

رقم االبواب
رقم الطابق 
رقم الشقة

مق�دار الدين )14,635,000( دينارا  اربعة عرش مليون وس�تمائة 
وخمسة وثالثون الف  دينار

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 
تاريخ االستحقاق مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية   386   2011/10/18 مجلد 182
مح�ل االقام�ة املبن بالعق�د مدين�ة الص�در م / 271 زقاق /29  

دار/15
بن�اء ع�ىل اس�تحقاق الدين املب�ن اعاله وطل�ب الدائ�ن تحصيله 
وبالنظ�ر لع�دم اقامتك يف املحل املب�ن بالعقد وان�ه ليس لك محل 
اقام�ة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعليه قررنا 
تبليغ�ك بلزوم دفع الدين وتوابعه خ�الل 15 يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لتاريخ نرش االع�الن واال فس�يباع عقارك املوص�وف اعاله 

باملزايدة وفقا للقانون

مديرية تنفيذ ايب اخلصيب 

اىل املنفذ عليه / رشكة اتصالنا عرب العراق لالتصاالت املحدودة يمثلها الرئيس التنفيذي
تحية طيبة

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من رشح مركز رشطة االمام عيل حس�ب كتابهم 
بالع�دد 7444 يف 2021/9/2 وحس�ب رشح املجل�س البل�دي ملنطقة مناوي 
باش�ا، إنك مجه�ول محل اإلقامة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار، 
يمكن اج�راء التبليغ عليه، واس�تنادا للمادة )27( من قان�ون التنفيذ، تقرر 
تبليغك�م اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ ابي الخصيب خالل خمس�ة عرش 
يوم�اً تب�دأ من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ حيث تقرر حجز 

األموال املنقولة املدرجة ادناه: - 

لقاء طلب الدائن عبدالكريم منصور عيل والبالغ 22970500 اثنان وعرشون 
مليون وتسعمائة وسبعون الف وخمسمائة دينار عراقي وجب�ت عليكم أداء 
املبلغ املذكور أعاله خالل خمسة عرش يوماَ تبدأ من التايل للنرش بهذا االخبار 
وااليف�ان امل�واد املحجوزة أعاله به�ذه االضبارة س�وف تباع وف�ق القانون 

استناداً لنص املادة 69 من قانون التنفيذ. مع التقدير

املنفذ العدل/ امحد فالح محودي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة / 2021/893

التاريخ / 2021/10/13
اعالن

نظرا لوجود ضم عىل بدل املزايدة االخري البالغ 860000 
ثمانمائ�ة وس�تون ال�ف دينار للعق�ار العائ�د للمدين  
جاس�م س�عد حس�ون لقاء طلب الدائن عب�د الرحمن 
فتنان  البالغ 12954421 مليون دينار  عليه تقرر فتح 
املزايدة ملدة ثالثة ايام ابتداء من اليوم  التايل للنرش فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية  خالل املدة املذكورة 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل 

ثابت نافع عبد الخرض
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : س�ماوة قرية ال�ربكات والعقار 
املرقم 19 م 37 ابو محار 

2 � جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعية تس�قى بالواس�طة 
مملوكة للدولة حق الترصف   

3 � حدوده واوصافه : 
4 � مش�تمالته  : زراعية تسقى بالواسطة وفيها اعداد 

كثرية من النخايل ومجموعة دور سكنية 
5 � مساحته : 223,23,000دونم

6 � درجة العمران : ال توجد
7 � الشاغل : الرشكاء

8 � القيم�ة املق�درة  حص�ة املدي�ن بالعق�ار اع�اله 
1074600 مليون واربعة وسبعون الف سهم وستمائة 
دين�ار  وس�هام املدي�ن 129 س�هم من االعتب�ار الكيل 

1833840 سهم 
9 � البدل بعد الضم : مبلغ 860000 ثمانمائة وس�تون 

الف دينار  
���������������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف كربالء
العدد 1928/ش/2021

اعالن
اىل املدعى عليه / عيل هادي جهاد جواد 

اقام�ت املدعي�ة زين�ب م�وىس عب�د الدع�وى املرقمة 
اع�اله والت�ي تطلب فيه�ا التفريق للهج�ر وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميتن للحض�ور امام محكمة 
االحوال الشخصية يف كربالء يف موعد املرافعة املصادف  
2021/10/27 يف الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة / 1651 /2021

التاريخ 2021/10/13
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلس�ل 3/26651 
ح�ي الجامعة الواق�ع يف حي الجامع�ة   العائد للمدين 
اىل ورث�ة املدي�ن كال م�ن 1 � رائد هادي ن�ور 2 � مهند 
هادي نور 3 � احمد هادي نور  حسب القسام الرشعي 
بالع�دد 29 يف 2019/1/9 اس�تئناف النج�ف املحجوز 
لق�اء طلب الدائن )عيل عبد ع�يل عباس ( البالغ مئتان 
وس�تون مليون دينار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة خمسة عرش  يوما  مستصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة 
املقدرة بصك مصدق مع بطاقة االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ  العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه / 3/26651 ح�ي الجامع�ة عىل 
شارع 60

2 � جنسه ونوعه : عرصه
3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف

4 � مشتمالته اليوجد
5 � مساحته 300 مر مربع 
6 � درجة  العمران / عرصه 

7 � الشاغل  اليوجد
8 �  القيمة املقدرة ستمائة  مليون دينار عراقي  

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
مالحظية  التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 
2021/10/12  لتس�جيل تمام العقار تسلسل )632( 
محلة )البديرية( جنس�ها دار باس�م راهي عبد الباري 
نعمة باعتب�اره  حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل 
وفق القانون )43( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالق�ة او حقوق عينية او 
ش�خصية  عىل ه�ذا العقار تقديم ما لدي�ه من طلبات 
او دفوع او اعراض�ات  خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش االع�الن وكذلك الحضور يف موقع 
العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة صباح�ا من الي�وم التايل 
النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف  

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 20 /2021

التاريخ : 2021/10/13 
اعالن

املنفذ عليه  / حيدر هادي دكاظم 
لق�د تحقق�ق له�ذه  املديرية من خ�الل رشح املبلغ يف 
مذك�رة االخبار بالتنفي�ذ الحجز االموال غ�ري املنقولة 
وهام�ش مخت�ار منطق�ة الن�داء /1 عباس س�عران 

الشمري 
ان�ك  مجه�ول محل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ املن�اذرة خ�الل خمس�ة 
عرش يوم تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :

ق�رار مديري�ة تنفيذ املن�اذرة امل�ؤرخ يف 2021/10/4  
واملتضمن حجر سهامك يف العقار 2165 رشادية والتي 

الت اليه من شقيقتك فليحة هادي كاظم 
���������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 1926 /2021

التاريخ : 2021/10/13 
اعالن

املنفذ عليه  / عباس هاشم مجيد
لق�د تحقق�ق له�ذه  املديرية من خالل اش�عار مختار 
الجزائ�ر 5 جميل عي�ى الغانمي   ان�ك  مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
النج�ف خالل خمس�ة عرش ي�وم تبدأ من الي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي 
اوص�اف املحرر :ق�رار محكمة ب�داءة النج�ف بالعدد 
2383/ب2021/2  يف 2021/5/9 الزامك بتادية مبلغ 
مق�داره ثالثة مالين واربعمائة وخمس�ون الف دينار 

املدعى  عليه

تنويه

اعالن
اىل الرشيك / حيدر لفتة هالل  

اىل م�رصف صن�دوق  اقت�ى حض�ورك 
االس�كان يف النجف االرشف  وذلك القرارك 
باملوافق�ة  ع�ىل س�حب ق�رض االس�كان 
والخ�اص بالعقار املرق�م 3/51215 حي 
الن�داء  مناصف�ة م�ع الرشيك�ة اح�الم 
حس�ن حس�ن مدة اقصاها خمسة عرش 
ي�وم داخ�ل العراق وش�هر خ�ارج العراق 
وبعكس�ه  س�وف تص�در االج�ازة وفق�ا 

للضوابط الالزمة

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة م�ن معهد التقني 
النج�ف واملرقم�ة 06734 باس�م املواطنة 
سلمى كاظم حمد من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار
�����������������������������������

فقدان هوية
فق�دت هوي�ة الطالبة رغد س�امي مجيل 
الصادرة م�ن الكلية املفتوحة مركز املثنى 
امل�دريس من يعث�ر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار

المالحظات كمية المخلفات المقدرة / وجبة اولى /طن الموقع ت
الكميات قابلة للزيادة والنقصان 100 جرف النداف 1

185 االحرار 2
16 ابي غرق 3
50 الديوانية  4
100 الدور 5
115 العزيزية 6
400 كركوك 7
190 خيرات البلد  8
200 جوهرة الفجر 9
25 الخمائل 10
75 جيل المستقبل/ كركوك 11
201 الموج االخضر 12
430 جيل المستقبل / االنبار 13
205 كايونا 14
200 نجمة الطاهرية 15
240 تاج الرحاب 16
300 السهل الذهبي 17
175 ايتانا  18
265 شركة الماهر  19
170 سما الكميت 20
90 شركة الفيحاء 21
320 سخاء المجد 22
250 روعة الحسام 23

130,5 ارض جنة الفرات 24
4432,5 طن فقط اربعة االف واربعمائة واثنان وثالثون طن وخمسمائة كغم ال غيرها  المجموع الكلي

نسيم عريبي عبد اهلل
املدير العام

ورئيس جملس االدارة

رقم االضبارة: 2021/162
التاريخ: 2021/10/12

السعر كتابتاًالسعر رقماًالعددالمادةت
ستة ماليين دينار16000000برج اتصاالت مشيد1

مولد كهربائي عاطل حجم 2
مليون وخمسمائة 14011500000 امبير

ألف دينار

سبعمائة وخمسون 1750000خزان وقود حجم 2 طن3
ألف دينار

كرفان يحتوي على 4
سبعة ماليين دينار17000000منظومة تشغيل البرج

سقيفة من الجينكو مشيدة 5
تسعمائة ألف 1900000على المولد وخزان الوقود

دينار

16150000 ستة عشر مليون ومائة المجموع
وخمسون ألف دينار

نجم عبيد رسهييج
مدير دائرة التسجيل العقاري يف البياع
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امور مفيدة كلام شعرت بالغضب
تؤدي ظ�روف الحياة والضغوط اليومية 
وتعام�ل اإلنس�ان معها بش�كل انفعايل 
إىل التأثري ع�ى صحة الجس�د، كارتفاع 
معدل رضبات القل�ب والصداع والتعرق 
ومتالزمة تهيج القولون، وغريها، ولذلك 
نس�تعرض يف ه�ذا التقرير األم�ور التي 

يمكنك القيام بها إذا شعرت بالغضب.
تعامل مع نوبات الهلع

إذا تعرض�ت ملوق�ف ضاغ�ط وش�عرت 
بالخوف الش�ديد والهلع، فعليك أن تذكر 

نفس�ك بأن هذا األمر مؤق�ت، وأن تدرك 
أنه�ا محاوالت من جس�دك للخروج من 

األزمة.
تحقق من صحة أفكارك

غالًب�ا ما يك�ون الضغ�ط العصبي الذي 
تتعرض له هو نتيجة لرتكيزك عى أسوأ 
الس�يناريوهات، وللتغلب عى هذا األمر 
ينبغ�ي عليك التفكري يف ع�دم وقوع هذا 
األمر من األس�اس، وأن الس�يناريوهات 
الت�ي تفرتضها هي أس�وأ م�ا يمكن أن 

يحدث.
 تمارين التنفس

تس�اعد تماري�ن التنفس، عى الش�عور 
بالهدوء، فقط ركز عى الشهيق والزفري 
بش�كل متس�اٍو م�ن أجل إزاح�ة بعض 
األف�كار عن عقل�ك، وهو من ش�أنه أن 

يجعلك تخرج من دوامة األفكار.
مهارات االسرتخاء

عندما تغضب يمكنك إغماض عينيك ثم 
تخيل مشهد لالسرتخاء.

أهيام أفضل االستحامم قبل النوم أم بعده؟
بعض األشخاص يلتزمون بروتني خاص 
باالس�تحمام يومًي�ا، كأن يس�تحمون 
وق�ت االس�تيقاظ م�ن الن�وم أو قب�ل 
الخل�ود له، ورغم أن لالس�تحمام فوائد 
عدة تتع�دى فكرة النظافة الش�خصية 
ومنها تنشيط الدورة الدموية، فإن لكل 
توقيت مؤيدين ومعارضني، وكلٌّ يقنعك 
بفوائد االستحمام نهاًرا أو لياًل، ويف هذا 
التقرير نس�تعرض ه�ذه الفوائد وآراء 

الفريقني.
قبل النوم

يس�اعد االس�تحمام بمي�اه دافئة قبل 

الذه�اب إىل الرسي�ر ع�ى الن�وم، ألن�ه 
يتس�بب يف ارتخ�اء العض�الت، وذلك يف 
الفرتة من ساعة إىل ساعتني قبل النوم، 
كما يعزز من تدفق الدم وتوسيع األوعية 

الدموية.
أيًضا ي�ؤدي االس�تحمام بمي�اه دافئة 
قب�ل النوم عى التخفي�ف من التوتر، إىل 
جان�ب ارتخاء العضالت كما ذكرنا وهو 
ما ي�ؤدي لتحس�ني امل�زاج، ويعمل عى 
رف�ع مس�تويات بروتني عام�ل التغذية 
العصبية املس�تمد من الدم�اغ، ما يعزز 

صحة الخاليا العصبية.

ويقل�ل م�ن آالم املفاصل بزي�ادة تدفق 
الّدم، ونتيجة للتعرض للحرارة والبخار، 
فاالس�تحمام باملاء الدافئ يس�اعد عى 
تنظيف الجيوب األنفية وهو ما يس�هل 
م�ن عملي�ة التنف�س، ويزيد من س�عة 

الرئتني يف استيعاب األكسجني.
وأشارت الدراسات إىل أنه نتيجة تنشيط 
بامل�اء  باالس�تحمام  الدموي�ة  ال�دورة 
الداف�ئ، ف�إن هذا يحس�ن م�ن عملية 
الهضم ويرسع ش�فاء الج�روح، عالوة 
عى تنظيف الجلد من الشوائب املرتاكمة 

نهاًرا.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- طماط�م : 3 حب�ات )كبرية الحجم، مقّطعة مكعب�ات صغرية( - - الثوم : 5 
فص�وص )مقّط�ع رشائح صغرية( - - البصل : 1 حب�ة )كبري الحجم، مفروم 
ناع�م( – - الزع�رت األخرض : 3 مالعق صغرية )مجّف�ف( - - الفلفل الحار : 4 
ملعقة صغرية )س�ائل أو مجّفف( - - ملح : حس�ب الرغبة - - فلفل أس�ود : 
حسب الرغبة - - بقدونس : ربع كوب )مفروم( - - معجون الطماطم : نصف 

كوب - - املاء : ربع كوب
- معكرونة : 500 غراماً )بيني( - - زيت الزيتون : ربع كوب

طريقة التحضري:
يف مقالة، حّمي القليل من الزيت ثّم ضعي البصل والثوم.

عندما يذبل البصل والثوم، أضيفي الطماطم املقّطعة والفلفل الحار.
عندما تنضج الطماطم، أضيفي معجون الطماطم واملاء وحرّكي جيداً.

عندما يغيل املزيج، أضيفي الزعرت، امللح والفلفل والقليل من الزيت.
اسلقي املعكرونة بحسب التعليمات املوجودة عى العبوة، صّفيها ثّم أضيفيها 

فوق الصلصة وحرّكي برفق.
أضيفي البقدونس وقّدميها ساخنة.

باستا ارابياتا مثل املطاعم

اعراض االصابة بنقص املغنيسيوم
يعد املغنيس�يوم من املعادن املهمة التي تؤثر يف صحة الجس�د 
والعق�ل، وي�ؤدي نقصه إىل اعت�الالت كثرية، ورغ�م أن حاالت 
نقص املغنيس�يوم حاالت صحية غري ش�ائعة، فإن البعض قد 

يعاني منها.
وع�ادة ال تظهر أع�راض نقص املغنيس�يوم من الي�وم األول، 
لكنها تظهر عن�د وجود نقص حاد فيه، وهو ما يجب االنتباه 
له، لتجنب املضاعفات، ويف هذا التقرير نستعرض أبرز مصادر 

املغنيسيوم وأبرز أعراض نقصه.
مصادر املغنيسيوم.

بعض األطعمة هي مصدر رئيس للمغنيسيوم، ويضمن تناول 
أي منه�ا عى مدار اليوم الحصول عى حصة الجس�د اليومية، 
وتع�د املكرسات أبرز هذه األطعمة كالفس�تق واللوز والكاجو 

والبندق.
كم�ا يتواج�د املغنس�يوم يف ب�ذور الق�رع والفش�ار وب�ذور 
الكت�ان وبذور الش�يا، إضاف�ة إىل الحبوب الكاملة والش�وفان 

والخرضاوات الورقية.
)أعراض نقص املغنيسيوم(

تشنج العضالت
يتس�بب نقص املغنيس�يوم الحاد يف ظهور تشنجات العضالت 

والرفة الغريبة فيها، بسبب تدفق الكالسيوم إىل الخاليا العصبية 
بكميات كبرية، مما يحفز الخاليا العصبية يف العضالت.

لكن تجدر اإلِش�ارة إىل أن�ه ليس كل تش�نج يف العضالت يعني 
اإلصابة بالنقص الحاد يف املغنيسيوم، فيمكن أن يكون التشنج 
ناتًجا عن التوتر أو زيادة نسبة الكافيني، أو تناول بعض األدوية 
أو اإلصاب�ة بم�رض عصبي، لذلك يجب استش�ارة الطبيب مع 

إجراء الفحوص الالزمة للكشف عن نسبة املغنسيوم.
االكتئاب..!

أحياًنا تك�ون بعض األمراض النفس�ية، ناتجة عن مس�ببات 
عضوية، كاإلصابة باالكتئاب واألرق والالمباالة والهذيان، لذلك 
عن�د تعرضك إلح�دى نوبات االكتئ�اب أو األرق عليك أن تجري 

الفحوص العضوية للتأكد أن األمر ليس له ظهري عضوي.
هشاشة العظام

قد تكون اإلصابة بهشاش�ة العظام ناتجة عن التقدم يف السن 
أو عدم ممارس�ة نشاط بدني أو نقص يف مستويات فيتامني د 

وفيتامني ك، وأيًضا نقص املغنيسيوم.
ويعم�ل نق�ص املغنيس�يوم ع�ى إضع�اف العظ�ام وخفض 
مس�تويات الكالس�يوم يف ال�ّدم إضاف�ة إىل انخف�اض كتل�ة 

العظام.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2468( الخميس  14  تشرين االول  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 4556/ب/2021
التاريخ 2021/10/13

اعالن
اىل / املدعى عليه )كريم وداعه يوسف ( 

املف�وض ملؤسس�ة  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 
االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله 
ضدك والذي يطلب فيها الحكم  

 بتاديتك ل�ه  واملدعى عليه االخر بالتكافل 
 1800 مق�داره   مبلغ�ا  والتضام�ن 
دوالر امريك�ي   ع�ن ق�رض  م�ؤرخ يوم  
مح�ل  ملجهولي�ة  ونظ�را    2019/10/9
بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك 
واش�عار مختار الزهراء /2 عباس شهيد 
ابو حيه   تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني 
التاس�عة صباح�ا وعن�د   2021/10/20
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل 

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

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

محكمة بداءة النجف
العدد 5474/ب2021/5

التاريخ 2021/10/13
اعالن

اىل / املدع�ى عليهما )حن�ني غالب يونس 
ونجاح يونس محمد ( 

املف�وض ملؤسس�ة  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 
االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله 
ضدك والذي يطلب فيها الحكم  

بالتكاف�ل  ل�ه   بتاديتكم�ا  بالزامكم�ا   
والتضام�ن بينكم�ا واملدع�ى علي�ه االخر  
مبلغا قدره   1332 $  عن القرض  املؤرخ 
2019/9/23  ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة 
محل اقامتكما حسب رشح املبلغ القضائي  
يف محكمة بداءة  البرصة  واش�عار رئيس 
مجل�س مح�يل املوفقي�ة االم�الك وح�ي 
االس�اتذه والبناء الجاهز لذا  تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/10/20 التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب 
عنكم�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكما 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل 

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

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

محكمة بداءة النجف
العدد 4746/ب2021/5

التاريخ 2021/10/13
اعالن

اىل / املدع�ى عليهم�ا )مصطف�ى كري�م 
كاظم وعبد الله محمد بنيان ( 

املف�وض ملؤسس�ة  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 
االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله 
ضدك والذي يطلب فيها الحكم  

بالتكاف�ل  ل�ه   بتاديتكم�ا  بالزامكم�ا   
والتضام�ن بينكم�ا واملدع�ى علي�ه االخر  
الق�رض   ع�ن    $  3000 ق�دره    مبلغ�ا 
لثب�وت  ونظ�را    2020/8/26 امل�ؤرخ 
مجهولي�ة مح�ل اقامتكما حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي  يف محكمة ب�داءة  البياع  
واشعار مختار محلة 89 ناحية املامون / 
عيل نوري عبد الحس�ني   لذا  تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/10/18 التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب 
عنكم�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكما 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

�������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : ج/ش / 7477

التاريخ : 2021/10/13
بن�اء ع�ى ما ج�اء بطل�ب املواط�ن )عيل 
محم�د ص�ادق محم�د ( الذي ي�روم فيه 
تبدي�ل اس�مه املج�رد   وجعل�ه )محم�د 
عيل( بدال م�ن ) عيل (  فمن لديه اعرتاض  
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ كربالء

رقم االضبارة : 1826 /2020
التاريخ : 2021/10/13 

اعالن
املنف�ذ علي�ه  / املدين فاطم�ة عبد الرضا 

حسن 
لق�د تحقق لهذه  املديرية من كتاب مركز 
رشطة حي املعلم�ني املرقم 10 /7454 يف 
5 /2021/10 واش�عار مخت�ار منطق�ة  
املعلم�ني    ان�ك  مجه�ول مح�ل االقام�ة 
وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 
27 من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ كربالء خالل 
خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

نور عبد الرضا عبد الله
اوصاف املحرر :

الكمبيالة الص�ادرة من كاتب عدل كربالء 
املرقمة 36082 سجل 181 يف 2019/9/26 
املتضم�ن الزام�ك بتس�ديد مبل�غ ق�دره  
100000000 مائة ملي�ون دينار فقط يف 

االضبارة املرقمة 2020/1826

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 4750/ب2021/5
التاريخ 2021/10/13

اعالن
حس�ني  )ك�رار  علي�ه  املدع�ى   / اىل 

مردود( 
اق�ام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم  
 بتاديت�ك له  واملدع�ى عليهم االخرين 
بالتكاف�ل والتضامن مبلغ�ا مقداره  
امريك�ي   ع�ن ق�رض   2250 دوالر 
م�ؤرخ ي�وم  2012/6/10  ونظ�را 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ يف محكمة اس�تئناف 
الديواني�ة   واش�عار مخت�ار املجلس  
املحيل الجمهوري الرشقي 307 صالح 
عب�د الكاظ�م جرب  ل�ذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
 2021/10/18 املرافع�ة  بموع�د 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل 
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 4741/ب2021/5
التاريخ 2021/10/13

اعالن
حم�زة  )عام�ر  علي�ه  املدع�ى   / اىل 

كاظم( 
اق�ام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم  
 بتاديت�ك ل�ه  واملدع�ى علي�ه االخ�ر 
بالتكاف�ل والتضامن مبلغ�ا مقداره  
450 دوالر امريكي   عن قرض  مؤرخ 
يوم  2011/12/30  ونظرا ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ يف محكمة ب�داءة الديوانية  
واش�عار مخت�ار مركز رشط�ة الحي 
الجمه�وري  ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد 
التاس�عة   2021/10/18 املرافع�ة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل 
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 4738/ب2021/5
التاريخ 2021/10/13

اعالن
اىل / املدعى عليهما ))ساجده عباس 

حسني وعدويه سالم نعمه ( 
اق�ام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم  
 بالزامكم�ا بتاديتكم�ا ل�ه  بالتكافل 
والتضامن بينكما واملدعى عليه االخر  
مبلغ�ا ق�دره   2000 $  ع�ن القرض  
امل�ؤرخ 2014/4/2  ونظ�را لثب�وت 
اقامتكم�ا حس�ب  مجهولي�ة مح�ل 
القضائ�ي  يف محكم�ة  املبل�غ  رشح 
بداءة  الديوانية  واش�عار مختار حي 
الجمهوري الرشقي محلة 304  محمد 
س�عيد مهدي لذا  تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد 
التاس�عة   2021/10/18 املرافع�ة 
صباح�ا وعن�د ع�دم حضوركم�ا او 
ارس�ال من ينوب عنكما سوف تجري 
املرافع�ة بحقكما غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل 
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 36040/ب2021/5
التاريخ 2021/10/13

اعالن
اىل / املدع�ى عليه�ا )اصال�ة محم�د 

مهاوي( 
اق�ام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم  
 بتاديت�ك له  واملدع�ى عليهم االخرين 
بالتكاف�ل والتضامن مبلغ�ا مقداره  
امريك�ي   ع�ن ق�رض   1350 دوالر 
ونظ�را    2019/8/8 ي�وم   م�ؤرخ 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة ب�داءة 
الكوفة  واش�عار مختار حي ميس�ان 
الرشي�ط ابراهيم عزي�ز العيايش  لذا 
بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك  تق�رر 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 
2021/10/18 التاسعة صباحا وعند 
عدم حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عن�ك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ كربالء
رقم االضبارة : 2974 /2021

التاريخ : 2021/10/13 
اعالن

املنفذ عليه  / املدين فاطمة عبد الرضا حسن 
لق�د تحق�ق له�ذه  املديرية من كت�اب مركز 
رشط�ة حي املعلم�ني املرق�م 10 /7453 يف 5 
/2021/10 واش�عار مخت�ار املنطق�ة   ان�ك  
مجهول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ كربالء 
خالل خمس�ة عرش ي�وم تبدأ من الي�وم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

نور عبد الرضا عبد الله
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة كربالء املرقم 87/ب/2021 
واملؤرخ 2021/6/1 املتضمن الزامك بتس�ديد 
مبلغ مقداره 100000000 مائة مليون دينار 
فق�ط اىل الدائ�ن مؤي�د محس�ن عطش�ان يف 

االضبارة املرقمة 2021/2974

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5002/ب2021/5

التاريخ 2021/10/13
اعالن

اىل / املدعى عليها )بلقيس حسن عيىس ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله ضدك 

والذي يطلب فيها الحكم  
 بتاديت�ك ل�ه  واملدعى علي�ه االخ�ر بالتكافل 
دوالر   1050 مق�داره   مبلغ�ا  والتضام�ن 
امريكي   عن قرض  مؤرخ يوم  2020/7/14  
ونظ�را ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار الش�وافع 
عباس جياد االس�دي  لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد املرافعة 
2021/10/18 التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 13225 / 3  صدام
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس: ثالثة دور
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 280 م2    
املشتمالت : حصته مشتملني /  مطبخ و صحيات و يف 

االعى صالة و غرفة لكل مشتمل و سقوفه شيلمان
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : حيدر يحيى عبد زيد و كرار يحيى عبد زيد 
مق�دار البيع : حصته من العقار 140 س�هم من اصل 

280 سهم
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النج�ف االوىل يف 
املزاي�دة العلنية العقار املوصوف اع�اله العائد للراهن 
)حي�در يحيى عبد زي�د و كرار يحيى عب�د زيد ( لقاء 
طل�ب الدائن املرته�ن ) م�رصف الصناع�ي( البالغ ) 
1600000( مليون وس�تمائة الف ديناراً فعى الراغب 
يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )ثالثون( 
يوماً اعتب�اراً من اليوم التايل لتاري�خ نرش هذا االعالن 
مس�تصحباً مع�ه تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تق�ل عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة ) 90000000( تس�عون ملي�ون دين�اراً  وان 
املزاي�دة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظه�راً م�ن اليوم 

األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف االوىل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل / الراهن / حصة حوراء عزيز رسول
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 79059 / 3 ميسان
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف

الجنس: دارين 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مقدار الدين / 50000000 ديناراً  خمسون مليون  
ديناراً  

اسم الدائن املرتهن / مرصف الصناعي / الكرار
تاريخ االستحقاق /  28 / 6 / 2018

وص�ف س�جل التأمين�ات العيني�ة / 4 ك / 2017  
مجلد 11 مداينة

محل االقامة املبني بالعقد / كوفة _ حي ميسان
بناء عى اس�تحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن 
تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبني بالعقد 
وان�ه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك 
مجه�ول محل االقام�ة فعليه قررن�ا تبليغك بلزوم 
دف�ع الدي�ن وتوابعه خ�الل 30 يوم�اً اعتب�اراً من 
اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك 

املوصوف اعاله باملزايدة وفقاً للقانون . 
مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل
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منتخب الشباب يواجه االفريقي التونيس
             المستقبل العراقي/ متابعة

يخ�وض منتخب الش�باب بكرة الق�دم مباراته 
الثالث�ة الودي�ة اليوم الخميس خالل معس�كره 
املق�ام حالي�ا يف تون�س، م�ع الن�ادي االفريقي 
الذي ينش�ط يف ال�دوري املمتاز التون�ي، بينما 
يختتم مبارياته يف املعس�كر ال�ذي اقيم له خالل 
الف�رة من 4 ولغاية 18 ترشين االول، بلقاء احد 
ف�رق دوري الدرجة االوىل. وق�ال مدرب منتخب 
الش�باب عم�اد محم�د: إن املنتخب س�يخوض 
مباراتني تجريبيتني قبل ختام معسكره، مشريا 
اىل ان مبارات�ه االوىل س�تجرى غ�دا م�ع النادي 
االفريقي احد االندية القوية الناشطة يف الدوري 
املمتاز، بينما س�تكون مباراتنا االخرية مع احد 
اندية الدرجة االوىل، منوها بان هذا التجمع يأتي 
يف اطار التأهب للمش�اركة يف بطولة غرب اس�يا 
التي تس�تضيفها مدينة اربيل يف 21 من الش�هر 
املقب�ل، وكذلك للمناس�بات االس�يوية يف 2022 .  
واض�اف: ان املعس�كر يجري بوت�رية متصاعدة 
بواق�ع وحدت�ني تدريبيت�ني، وه�و م�ن انج�ح 
املعسكرات التي اقيمت للمنتخب حتى االن، الفتا 
اىل ان اقامة مثل هذه املعسكرات يف دول افريقية 
متقدمة، من ش�أنها ان ترفع من قوة وجاهزية 
وخ�رة العبينا، مؤكدا ان الفري�ق قدم اداء كبريا 

م�ع تونس يف مباراتيه الوديتني، ونجح يف التغلب 
علي�ه 2 / 1 بينما تعادل يف املب�اراة االوىل .ولفت 
اىل ان�ه يطم�ح يف املس�تقبل القري�ب اىل تنظي�م 
معس�كرات يف دول متقدمة مثل كوريا الجنوبية 
واليابان ويف امريكا الجنوبية واوروبا، موضحا ان 
العبي املنتخب س�يكونون رافدا مهما ملنتخباتنا 
الوطنية بعد ان اس�تقطبنا مواهب عديدة سواء 
م�ن املحلي�ني أو املحرف�ني. وعن رأي�ه يف تواجد 
املحرفني اكد محم�د، أن التحاق ثالثة محرفني 

من�ح املنتخ�ب قوة اضافي�ة، وه�م كل من بلند 
وريبري حس�ني من دورتمون�د االملاني، والالعب 
الجديد آالي حسني من الدوري السويدي، مؤكدا 
ان الالعب�ني بلند واالي تم الزج بهما اساس�يني 
يف مبارات�ي تون�س وانصهرا م�ع الفريق وقدما 
اداء كبريا، بينما س�نتابع العب دورتموند ريبري 
يف املباري�ات املقبل�ة بع�د ان وص�ل متأخ�را اىل 
املعس�كر، وكان يعاني من االره�اق واالنفلونزا، 
وس�يكون جاهزا ملباراة الغ�د، وهو بعمر صغري 
م�ن موالي�د 2005، وباالم�كان االس�تفادة من 
ه�ذه املوهب�ة للس�نوات االربع املقبلة . وش�دد 
م�درب منتخ�ب الش�باب يف خت�ام حديث�ه عىل 
رغبت�ه باس�تدعاء املحرف يف رديف مانشس�ر 
يونايتد اقبال زيدان، لكون عمره يتيح له اللعب 
م�ع منتخب الش�باب، مؤكدا ان�ه تابعه بصورة 
جيدة وهو من املواهب التي سيكون لها شأن يف 
مستقبل الكرة العراقية، وبني محمد انه سيقوم 
بتوجيه دعوة له للمش�اركة مع منتخب الشباب 
يف بطول�ة غرب اس�يا املقبلة، الفت�ا اىل ان ذلك ال 
يتع�ارض مع تواجده مع املنتخ�ب االوملبي، ولو 
انه رغب بتمثيل  زيدان  للش�باب واخذ مس�احة 
من الحرية لتمثيل منتخب بالده يف اعمار اقرانه، 
بدال من ان يصاب باالحباط نتيجة ركنه عىل دكة 

البدالء يف بعض مباريات االوملبي .

كريم اسكندر : نعاين قلة الدعم ونرتقب زيارة وزير الشباب
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد كريم اس�كندر مدي�ر ملعب الكوت االوملبي 
أن “ امللعب جاهز الس�تقبال جميع املباريات، 
س�واء يف بطول�ة دوري الدرج�ة االوىل أو كأس 
الع�راق وحتى عىل مس�توى ال�دوري الكروي 
املمت�از« .وتابع”: ان ملعبن�ا يفتقر إىل االليات 
الت�ي تس�تخدم يف االدام�ة ) تراكت�ور خ�اص 
باملالع�ب، ماكن�ة الروش�يبا الت�ي تعمل عىل 
قلع الثيل األصفر وغ�ري الجيد، فضال عن عدم 
توف�ر ماكنة تثقيب األرضية التي تس�اعد عىل 

كب�رية  ومرش�ات  الرب�ة،  تهوي�ة 
يس�حبها الراكتور الس�تخدامها يف 
مكافح�ة اآلفات الحرشي�ة، وكذلك 
لرش األسمدة الكيمياوية السائلة(، 
باإلضاف�ة إىل أن ملعبن�ا لم يتس�لم 
البذور الش�توية حتى اآلن وللس�نة 
الثالث�ة عىل الت�وايل.. وكلم�ا ذكرته 
متوف�ر يف جمي�ع املالع�ب إال ملعب 
الكوت االوملب�ي« . واكمل: “يف حالة 
توف�ر البذور الش�توية يك�ون األمر 
طبيعي�ا جدا، فهذه الب�ذور تتحمل 
الرودة ويك�ون امللعب بلون اخرض 
جميل، اما يف فص�ل الصيف فيكون 

امللعب ايضا اخرض بس�بب وجود الثيل االصيل 
الذي يتحم�ل الحرارة.. لك�ن االدامة رضورية 
جدا ومهمة« .ويف ما يتعلق بالدعم املادي وعدم 
وجود فريق يمثل املحافظة يف البطوالت قال: “ 
يجب الركيز عىل ن�اد وتقديم كل الدعم املادي 
واملعن�وي واللوجس�تي ل�ه من قب�ل الحكومة 
املحلي�ة وأبن�اء املحافظ�ة ليكون ب�ني الكبار، 
وذلك لوجود طاقات وكفاءات يف مجال التدريب 
واإلدارة وتوفر املواه�ب كالعبني، باإلضافة إىل 
وجود ملعب الك�وت االوملبي ال�ذي يحتضنهم 
ويحفزهم لتقديم األفضل”.ويف ما يتعلق بزيارة 

الوزير عدنان درجال اىل محافظة واس�ط قال: 
“الجميع يرقب زيارة وزير الشباب ملا لها من 
تأثري إيجابي يف جميع املستويات، وكان مقررا 
لها منذ مدة طويلة وقد تأجلت بسبب الظروف 
الت�ي كانت تمر بها املحافظ�ة، ونحن بانتظار 
زيارته ان ش�اء الله بعدما زالت تلك الظروف« 
.واش�تكى اس�كندر قل�ة الدعم عىل مس�توى 
الفئات العمرية، وقال: إن فرق الفئات العمرية 
يف املحافظ�ة حاليا ليس له�ا أي دعم حقيقي، 
س�وى م�ا تبذل�ه انديتن�ا م�ن جه�ود كب�رية 
واستثنائية يف سبيل استمرار فرقها باملشاركة 
يف البط�والت الت�ي يقيمه�ا اتحادنا 
املالي�ة  الضائق�ة  برغ�م  الفرع�ي، 
التي تمر به�ا جمي�ع انديتنا، علما 
بأننا مس�تمرون بإقام�ة البطوالت 
عىل مس�توى الش�باب والناش�ئني 
واالش�بال وحتى الردي�ف، وكل ذلك 
يش�كل عبئا ماليا كب�ريا عىل إدارات 

االندية« .
ويف ختام حديثه اشاد اسكندر بالنجاح 
الكبري ملحافظة واس�ط يف اس�تضافة 
كأس الس�وبر بني الرشط�ة والزوراء، 
“ونس�عى لتك�رار التجربة مل�ا لها من 

تأثري إيجابي يف رياضة املحافظة”.

سيميوين: برشلونة من أفضل 
الفرق رغم رحيل مييس

أجويرو يظهر للمرة األوىل 
بقميص برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعرف األرجنتيني دييجو سيميوني، املدير الفني ألتلتيكو 
مدريد، بأن برش�لونة خرس كثريًا برحي�ل مواطنه ليونيل 
ميي، لكن�ه أكد أيًضا أن الفري�ق الكتالوني ال يزال يضم 

أسماًء كبرية.
ورحل ميي عن برشلونة صوب باريس سان جريمان، يف 
املريكاتو الصيفي األخري، بعد نهاية عقده وفش�ل النادي 
الكتالون�ي يف التجدي�د له لتجاوزه الح�د األقىص لفاتورة 
الرواتب.وقال س�يميوني، يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة 
»مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية: »أعرف بأن برش�لونة 
خ�رس كثريًا برحي�ل ميي، ولك�ن هذا ال يمن�ع أن فريق 
كومان م�ن أفضل الفرق، رغم تراج�ع النتائج«.وأضاف: 
»هل تعرف الفريق الذي يمتلكه برش�لونة؟ سنقوم برسد 
األس�ماء، س�ريجي روبرتو، أومتيت�ي، لينجلي�ه، بيكيه، 
أراوخو، ألبا، بالدي، إىل جانب مجموعة رائعة من الالعبني 
الش�باب، مثل فاتي وبيدري وجايف وديمبيل، باإلضافة إىل 
أجويرو ودي يونج وبوس�كيتس وكوتينيو«.وتابع: »اآلن 
إذا أخرتني أن ميي ليس هنا، وخرسنا هداًفا يسجل 30 
هدًفا عىل األقل يف املوس�م، سأقول لك نعم، بالطبع، ولكن 
س�يظل فريق برش�لونة يمتلك العب�ني مميزين«.ويعاني 
برشلونة من تراجع عىل صعيد النتائج، حيث حقق الفوز 
مرة وحيدة يف آخر 4 مباريات بالليجا، كما تلقى خسارتني 

يف أول مباراتني بدوري األبطال.

الفيفا يدين العنف يف ويمبيل

رسميًا.. تقليص عدد أندية الدوري الفرنيس

              المستقبل العراقي/ متابعة

يحقق االتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( 
يف االشتباكات يف ستاد ويمبيل بني الرشطة 
ومشجعي املجر خالل مباراة ضد إنجلرا 
الثالثاء وقال إنه »لن يتسامح إطالقا مع 

هذه الترصفات الكريهة«.
كم�ا يحقق الفيفا يف أحداث ش�غب خالل 
مباراة ب�ني ألباني�ا وبولن�دا يف تريانا بعد 
قذف قارورات يف امللعب بعد هدف بولندا.

وقال يف بيان »يحل�ل الفيفا حاليا تقارير 
ع�ن مباريات تصفيات كأس العالم الليلة 
املاضية لتحديد أكثر اإلجراءات املناسبة«.

وأضاف »يدي�ن الفيفا بش�دة األحداث يف 
مبارات�ي إنجلرا ض�د املج�ر وألبانيا ضد 

بولندا ويود التأكيد ع�ىل أن موقفه يبقى 
حازما وصارما يف رفض أي أشكال للعنف 
أو التمييز أو اإلس�اءة.. ال يتساهل الفيفا 
عىل اإلطالق مع هذه الترصفات الكريهة 

يف كرة القدم«.
وتعرضت الرشطة للهجوم من مش�جعي 
املجر أثن�اء تحركها إىل م�درج الجماهري 
الزائرة واضطرت للراجع.وقالت الرشطة 
إنه�ا تحركت بع�د إس�اءة عنرصية ألحد 
املرشفني.وأضافت ع�ر توير »بعد وقت 
قص�ري من انطالق املباراة الليلة يف ويمبيل 
توج�ه رج�ال الرشط�ة إىل رك�ن العتقال 
أحد املشجعني الرتكابه مخالفة عنرصية 
تتعل�ق بالنظ�ام العام بع�د تعليقات ضد 
عملي�ة  »خ�الل  املرشفني«.وتاب�ع  أح�د 

اندلع�ت اضطراب�ات طفيف�ة  االعتق�ال 
ش�ملت مش�جعني آخرين لك�ن الرشطة 

اس�تعادت األمن والنظام رسيعا ولم تكن 
هناك حوادث أخرى يف هذه املرحلة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت رابطة األندية الفرنس�ية املحرف�ة، تقليص عدد 
أندية دوري الدرجة األوىل، إىل 18 فريقا اعتبارا من موسم 
2023/2024. وأش�ارت الرابط�ة يف بيان رس�مي إىل أن 

هناك 4 أندية ستهبط من الدوري الفرني بنهاية املوسم 
املقبل 2022/2023. وأضاف البيان »نتيجة لذلك، سيتم 
صع�ود فريقني فقط من دوري الدرج�ة الثانية يف نهاية 
املوس�م املقبل«. من جانبها، ذكرت ش�بكة راديو مونت 
كارلو أنه خالل اجتماع الجمعية العمومية يف يوليو/تموز 

املايض، اعرض نادي ميتز فقط ضد مقرح تقليص عدد 
أندية الدوري. كما أوضحت الرابطة أن تقليص عدد أندية 
الدوري الفرني جزء من إصالح أوسع لبطولتي الدرجة 
األوىل والثاني�ة قبل الدورة التالية لحق�وق البث بدًءا من 

عام 2024.

العب مانشسرت يونايتد يتعرض إلساءات عنرصية
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن االتحاد السويدي لكرة القدم أن أنتوني إيالنجا مهاجم 
مانشس�ر يونايتد اإلنجليزي لكرة القدم، تعرض إلساءات 
عنرصية من العب منافس خالل مش�اركته ضمن صفوف 

املنتخب السويدي للشباب )تحت 21 عاما( أمس الثالثاء.
وش�ارك إيالنجا ضمن صفوف املنتخب الس�ويدي يف املباراة 

الت�ي انته�ت بالتع�ادل مع نظ�ريه اإليط�ايل 1 / 1 أمس يف 
تصفيات بطولة أوروبا للشباب )تحت 21 عاما(.

وذك�ر االتح�اد الس�ويدي يف بيان ن�رشه ع�ر موقعه عىل 
اإلنرنت: »فيما يتعلق بمباراة تصفيات بطولة أوروبا تحت 
21 عاما أم�ام إيطاليا يف مونزا يوم الثالثاء، كش�ف أنتوني 
إيالنج�ا عق�ب املباراة أن�ه تلقى تعليقا عنرصي�ا من العب 

منافس باملنتخب اإليطايل تحت 21 عاما.«

وق�ال كاليس إريكس�ون املدي�ر الفني للمنتخب الس�ويدي 
للش�باب: »لقد رسدنا روايتنا ح�ول ما حدث وقدمنا تقريرا 

شفهيا إىل الحكام واملندوبني للمباراة.«
وأض�اف: »اآلن نحن بانتظار إف�ادة من خالل تقرير املباراة 
وتقرير الحكم. وبمجرد حدوث هذا، سنقرر كيفية الترصف. 
وجرى أيضا إبالغ مارتني فريدمان مسؤول شؤون السالمة 

بما حدث.«

وتاب�ع: »ال يفرض أن يتعرض أحد للعنرصية، هو أمر غري 
مقبول عىل اإلطالق. نحن جميعا نقف خلف أنتوني وندعمه 

يف هذا األمر.«
وش�ارك إيالنجا )19 عاما( يف ثالث مباريات ضمن صفوف 
الفريق األول ملانشس�ر يونايتد، ونجح خالل املباراة الثانية 
يف تسجيل هدف قاد به الفريق للفوز عىل وولفرهامبتون 2 

/ 1 يف ختام املوسم املايض.

برشلونة جيعل بيدري األغىل يف تارخيه
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد فابريزيو رومانو، خبري سوق االنتقاالت يف أوروبا، 
أن برش�لونة أنهى اتفاقه مع العبه اإلس�باني الش�اب 
بي�دري جونزاليس، ب�رشط جزائي خرايف.ويس�تهدف 
برش�لونة تجديد عقود نجومه الش�باب وعىل رأس�هم 
بي�دري وأنس�و فات�ي وج�ايف، لتكوين فري�ق قوي يف 

املستقبل، وخصوًصا بعد رحيل األسطورة األرجنتيني 
ليوني�ل ميي. وكتب رومانو عر حس�ابه عىل »فيس 
ب�وك«، أن برش�لونة أتم اتفاقه مع بي�دري عىل تجديد 
عق�ده مل�دة 5 مواس�م، ليمت�د حت�ى صي�ف 2026.
وأض�اف رومانو، أن عقد بيدري س�يحتوي عىل رشط 
جزائ�ي قيمته مليار يورو، وهو االكر يف تاريخ النادي 
الكتالوني. وأشار رومانو، إىل أن العقود سيتم توقيعها 

س�يقوم  ث�م  وم�ن  األس�بوع،  ه�ذا 
برش�لونة باإلعالن الرس�مي.ويعتر 
العن�ارص  بي�دري )18 عاًم�ا( م�ن 
الواع�دة يف برش�لونة، حي�ث انض�م 

للفريق املوس�م املايض، قادًما من الس 
باملاس، ونجح يف فرض اسمه عىل التشكيل 

األسايس للرسا ومنتخب إسبانيا األول.

هاري كني يعود ألجندة 
ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

توتنه�ام  مهاج�م  ك�ني،  ه�اري  ع�اد 
هوتس�بري، لقائمة اهتمامات ريال مدريد 

مرة أخرى.
وكان ري�ال مدري�د قد ح�اول ضم هاري 

ك�ني يف صي�ف 2019، 
لكن توتنهام لم يرحب 

باألمر.
موق�ع  وبحس�ب 
س�نرال«،  »ديفينس�ا 
ري�ال  م�ن  واملق�رب 
املرينجي  ف�إن  مدريد، 
أع�اد اهتمام�ه بض�م 
ه�اري ك�ني يف نهاي�ة 
املوسم الجاري.وحاول 

مانشس�ر س�يتي، التعاق�د م�ع ه�اري 
ك�ني يف املريكات�و الصيفي امل�ايض، إال أن 
توتنهام اشرط الحصول عىل 150 مليون 
جنيه إس�رليني لبيعه.وأض�اف التقرير، 
أنه رغم ذلك، ف�إن كني ليس الخيار األول 
بالنس�بة لفلورنتينو بريي�ز، رئيس ريال 
ه�اري  مدريد.ويع�د 
ك�ني، الخي�ار الثال�ث 
أمام ري�ال مدريد، بعد 
الفرني كيليان مبابي 
إيرلين�ج  والنرويج�ي 
هاالند.  يذكر أن هاري 
ك�ني رصح م�ن قبل، 
بأن�ه يرغب يف االنتقال 
لفري�ق يس�اعده عىل 

حصد األلقاب.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ش�ارك األرجنتيني س�ريجيو أجويرو، مهاجم برش�لونة، 
ألول م�رة م�ع الفري�ق الكتالون�ي، يف اللقاء ال�ودي أمام 

كورنيا، صباح األربعاء، استعداًدا ملواجهة فالنسيا.
ويستقبل برشلونة نظريه فالنسيا، يوم األحد املقبل، عىل 

ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة التاسعة لليجا.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فقد تعاىف أجويرو 
من اإلصابة التي تعرض لها منذ انضمامه لرشلونة، وعاد 
للمش�اركة يف التدريبات الجماعية منذ أيام، ثم املش�اركة 

اليوم يف لقاء ودي أمام كورنيا عىل ملعب خوان جامر.
ويضع الهولن�دي رونالد كومان، املدير الفني لرش�لونة، 
آم�ااًل كبرية ع�ىل أجويرو لتحس�ني الجان�ب الهجومي يف 

الفريق الكتالوني، خالل املرحلة املقبلة. 
وبدأ برش�لونة يس�تعيد نجومه املصابني واحدا تلو اآلخر، 
حيث س�بق وأن اس�تعاد أنس�و فات�ي وفيلي�ب كوتينيو، 
وحالًيا أجويرو، ويف الطري�ق عثمان ديمبيل، بينما ما زال 

مارتن برايثوايت يف حاجة لبعض الوقت.

حكم قضائي بحبس لوكاس هرينانديز
              المستقبل العراقي/ متابعة

أم�رت محكم�ة يف مدري�د األربع�اء بدخ�ول 
العب بايرن ميون�خ األملاني، الفرني لوكاس 
هرينانديز إىل السجن الرتكابه جريمة متكررة 
تتعلق بالعنف ضد امل�رأة، وذلك فقا ملا أوردته 

محكمة الع�دل العليا يف العاصمة اإلس�بانية.
وُحك�م عىل لوكاس هريناندي�ز، العب أتلتيكو 
مدريد سابقا، بالسجن ملدة ستة أشهر لخرقه 
أمر ع�دم التع�رض لصديقته.وطل�ب الالعب 
الفرني تعليق عقوبة الس�جن، لكن املحكمة 
الجنائية رقم 32 يف مدريد رفضت التماسه ألن 

لديه بالفعل إدانتني بتهمة إحداث إصابات عىل 
صل�ة بالعنف ض�د املرأة.وتم تحدي�د يوم 19 
أكتوبر/ ترشين أول لنقل لوكاس هرينانديز 
إىل الس�جن بش�كل تطوع�ي خ�الل ف�رة 
أقصاها عرشة أيام.وقدم محامو هرينانديز 

استئنافا ضد الحكم وتم رفضه.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كاسيمريو والثنائي املصاب يعودون لتدريبات ريال مدريد
            المستقبل العراقي/ متابعة

ت�درب ظهري ري�ال مدري�د، الرازييل كاس�يمريو مع 
باق�ي زمالئه، بعدما تعاىف من عدوى قوية باألس�نان 
كانت قد منعته من االنضمام بمنتخب بالده.بدوره، 
بدأ الفرني إدواردو كامافينجا إجراء تدريبات بالكرة 
عىل العش�ب يف إط�ار خطة تعافيه م�ن اإلصابة التي 
تعرض لها يف الثالث من أكتوبر/ترشين أول الجاري يف 
املباراة التي خرسها فريقه )1-2( أمام إسبانيول.كما 
تعاىف الويلزي جاريث بيل من اإلصابة التي كان يعاني 

منها بالساق اليمنى، وأجرى تدريبات بصالة األلعاب 
الرياضية وكذلك عىل العشب باملدينة الرياضية لريال 
مدريد، حيث قام بالرك�ض حاله حال داني كاربخال 
وماركو أسينس�يو وماريان�و دياز.وبذلك، قاد مدرب 
الري�ال كارلو أنش�يلوتي م�ران فريقه الي�وم، والذي 
غاب عنه الالعبني الدوليني الذين انضموا إىل منتخبات 
بالده�م: الفرن�ي كري�م بنزيم�ة وتيب�و كوروت�وا 
)بلجيكا( وأالبا )النمس�ا( ولوكا مودريتش )كرواتيا( 
ويوفيت�ش )رصبيا( وفينيس�يوس جونيور وميليتاو 

)الرازيل( وفيديريكو فالفريدي )أوروجواي(.
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نوبل وأسئلة الرتمجةمالئكة الرمحة

نجوى بركاتسما حسن

حت�ى زمن قريب، لم يكن أحٌد يح�ب وظيفة املمرّضة، وكانت أمي تلقبها 
ب�«خطاف�ة الدكاترة«. والحقيقة أن األفالم العربية القديمة قد أرسفت يف 
هضمها حقها وظلمها، فدائما املمرّضة تخطف قلب الطبيب حتى لو كان 
متزوجا، وبالغت يف تشويه صورتها بأنها تخطف مدير املستشفى، وترتك 
زوجت�ه وأطفالهما مع دموعهم. ومع ذلك ال يمك�ن ألحد أن ينكر دورها 
وعملها، وال يمكن أن ننكر أن املمرّضة هي مالك الرحمة الساهر عىل راحة 
املريض، بعد أن يغادر األطباء إىل بيوتهم، وال يبقى سوى الطبيب املناوب، 
كما أن املمرّضة هي التي تواجه املرىض بشكل مبارش ومدة أطول، وتنفذ 
أوام�ر األطباء وتعليماتهم بع�د معاناة وتعب مع امل�رىض الذين يخافون 
الحق�ن ويكره�ون طعم األدوي�ة. ولذل�ك، ال يمكن أن نبق�ى عىل صورة 
نمطية مستهلكة لها، وسوف تعلو يف أذهاننا ومعتقداتنا الصورة الطاغية 
الالمعة لذلك املالك الس�اهر، مهما كان هناك من تجاوزات واس�تثناءات.

وألنن�ا بص�دد الحديث عن مالئك�ة الرحمة، ول�كل كلم�ة دالالتها يف هذا 
الرتكي�ب، هناك مثل إغريقي »اليد التي تمّد بها بالدواء قبل الدواء«، وذلك 
للتأكيد عىل املعاملة واألس�لوب اللذين يلقاهم�ا املريض، وكيف يمكن أن 
يؤثرا عىل شفاء املريض ورسعته. وقد سألت طالبة عاملة األنثروبولوجيا، 
مارغري�ت ميد، ذات م�ّرة عما تعتربه أول عالمة ع�ىل الحضارة يف ثقافٍة 
م�ا، وتوقع�ت الطالبة أن تتحّدث العاملة عن األوان�ي الفخارية أو األحجار 
أو حت�ى الف�ؤوس التي اس�تخدمت لقطع األش�جار، لك�ن اإلجابة كانت 
مفاجئ�ة، أن أول عالمٍة ع�ىل الحضارة يف ثقافٍة قديم�ٍة هي إثبات وجود 
ش�خص ش�في من كرٍس يف عظم الفخذ، ففي مملكة الحيوان، إذا كرست 
س�اقك، تم�وت، حيث ال يمكنك اله�روب من الخطر، أو الذه�اب إىل النهر 
لرشب املاء، أو الصيد لكي تطعم نفس�ك، فتصبح لحًما طازًجا للحيوانات 
املفرتس�ة، وقليال ما ينجو الحيوان من ساقه املكسورة. ولكن العثور عىل 
كرس عظم الفخذ الذي تم شفاؤه يف عالم اإلنسان دليل عىل أن شخصا ما 
قىض وقته مع الش�خص الذي س�قط وكرس عظمه، ووضع له »جبرية«، 
ونقله يف مكان آمن واعتنى به حتى تعاىف. وهكذا خلصت العاملة مارغريت 
ميد إىل أن مس�اعدة ش�خٍص ما يف مواجهة الصعوبات هي نقطة انطالق 
الحضارة، وأن الحضارة هي تكاتف املجتمع. وبناء عىل ذلك، املريض الذي 
يلق�ى عناية هو املريض املحظوظ. ويمكن أن نقيس عىل ذلك أحد األبوين 
لو تقّدم به العمر حتى أرذله، وأصبح طريح الفراش، وقام أوالده الباّرون 
برعايته، فهو س�وف يكون يف وضع نف�ي جيد، ولن يتوقف عن التفاعل 
م�ع اآلخرين، وتتبع تطّورات الحياة حوله من خالل وس�ائل التكنولوجيا 
املتاح�ة حول�ه. ولن يرتاجع وضع�ه الصحي، عىل العكس م�ن األب الذي 
يهمل�ه أوالده، ويتأفف�ون م�ن رعايت�ه، ويغلقون أنوفهم وه�م يعتنون 
بنظافته الش�خصية ويس�معهم بأذنيه خارج غرفته يف ع�راٍك دائٍم حول 

جدول العناية به واجبا ثقيال.

عىل هامش جائزة نوبل لآلداب التي ُمنحت أخريا للكاتب التنزاني - اإلنكليزي 
م�ن أصل يمني، عب�د الرزاق قرنح، والس�جال الذي رافق اإلع�الن عنها حول 
تجاهل املرتجمني العرب األدب األفريقي عامة، وعدم وجود أيٍّ من كتب الفائز 
مرتجم�ا إىل العربي�ة، ال بد من طرح بعض األس�ئلة: هل يكف�ي أن تتقَن لغًة 
أجنبية لكي تصري مرتجَم أعماٍل أدبية منها وإليها؟ ال، ال يكفي. ألن الرتجمة 
األدبية تتطلّب ثقافًة وإدراكا ومعرفًة وحساسيًة تتجاوز إتقان مفاتيح لغوية 
بعينها أو امتالكها، إىل وعٍي بالحّد األدنى لثقافة اآلخر وطرق عيشه ويشء من 
تاريخه ونوعية أزماته ومآلها. فالرواية، واآلداب بش�كل عام، هي ابنة بيئتها 
بِعَقدها وأزماتها ورصاعاتها. هناك بالطبع الجانب اإلنساني الذي قد ال يختلف 
كثريا بني مجتمع وآخر، لكن، من ال يدرك التلوينات والتدّرجات الصغرية التي 
تحكم عاملًا ما ينوي ولوجه والخوض فيه، لن يجيد س�رب أغوار النّص املنكّب 
عىل ترَجمته بهدف بلوغ جوهره و خالصته ونقله إىل لغة أخرى.هل يكفي أن 
تتقَن الرتجمَة لتخت�ار الكاتَب أو الكتاَب الذي ينبغي ترجمته؟ قطعا ال. فلقد 
أخربتنا التجربة أن كثريا مّما يتّم اقرتاحه للرتجمة يف الدور الغربية عامة، عىل 
س�بيل املث�ال، ال يعرّب دائما عن خصوصية األدب املنت�ج يف بلد عربي ما، بقدر 
ما يراعي اعتباراٍت أخرى من بينها الذائقة، والعالقة الش�خصية، ومحدودية 
الثقاف�ة األدبية لدى املرتج�م واطالعه عىل ما ُينتج محلي�ا وعامليا، إضافة إىل 
الخلط التعيس بني معايري االنتش�ار ومعايري الجودة، إلخ. هل يقع عىل عاتق 
املرتجم جزٌء من مسؤولية إنهاض الثقافة وتطويرها وتمكينها؟ نعم، إىل حد 
كبري. فهكذا لألس�ف، يجهل أو يتجاهل املرتجُم ِمن العربية وإليها املس�ؤولية 
الكبرية التي تقع عىل عاتقه، ومساهمَته املخرّبة أحيانا يف نرش كتب سطحية 
ويف تعميم ثقافة »امليديوكر« )ما هو دون املستوى الوسط(، مع ما يعنيه ذلك 
من إضاعة البوصلة واالحتفال بأعماٍل ال تس�تأهل أن ُيهلّل لها، مقابل أعمال 
مهّمٍة تبقى طي التجاهل، ألن املرتجم لم يكلّف نفَسه عناء البحث عنها. أجل، 
لق�د بات املرتجُم م�ن العربية إىل لغة أجنبية عىل س�بيل املث�ال صاحب نفوذ 
ينبغي إرضاؤه ومماألته ودعوته وإغراؤه، علّه يقبل بمّد س�ّجادة »العاملية« 
تح�ت أقدامنا، تلك العاملية التي ما زالت تتجاه�ل نتاجنا، وتنظر إليه أنه أدب 
»قارص« غري جدي�ر باالهتمام. أما املرتجم إىل العربي�ة، فيعمل وحيدا، يتيما، 
متح�ّررا بذلك م�ن أي واجب أو تخطيط تفرضه عليه عادة مؤسس�اٌت تمّول 
الرتجم�ة ضمن خطة ثقافية ش�املة. لس�ت أذكر هذه البديهي�ات كي أثقل 
كاهل املرتجمني من العربي�ة وإليها، ولهم كبري الفضل يف تعريف العالم بعدٍد 
ال يس�تهان به من كّتابنا، ويف تعريفنا بكب�ار الكّتاب العامليني. لكن، ال بّد من 
تذكري بعضهم، وه�م يتزايدون، بأّن الرتجمة لم تعد مبنيًة عىل القيمة حرصا 
بقدر ما باتت خاضعًة العتباراٍت تسويقيٍة ومالية، يف حني أنها عمليٌة إبداعيٌة 
بالدرج�ة األوىل. فهي كتابة وليس�ت نقال، مع التذكري ب�أن كبار الكّتاب كانوا 
مرتجم�ني ألهم التح�ف األدبية التي وصل�ت إلينا يف ما م�ىض، وهو ما يلفت 
االنتب�اه إىل أن ج�زءا مهّم�ا من عالم الرتجم�ة وأدواته�ا ومقّوماتها ضاع يف 

الطريق سهوا.

»قرص النظر« هيدد نصف سكان العالـم بحلول 2050 لكبار السن.. توقفوا عن استخدام األسربين
بحل�ول الع�ام 2050 م�ن املتوق�ع أن يعاني ما 
يقرب من نصف س�كان العالم من قرص النظر. 
هذا م�ا تكش�فه دراس�ة علمي�ة حديث�ة حول 
تداعيات خطرية لزيادة وقت التعرض للشاشات 

بالنسبة لألطفال والشاشات.
وكش�فت الدراس�ة، التي أجريت يف معهد أبحاث 
أنغلي�ا روس�كني  الرؤي�ة والعي�ون يف جامع�ة 
الربيطاني�ة، ون�رشت نتائجه�ا يف »ذا النس�يت 
ديجيت�ال هيل�ث«، أن »املس�تويات العالي�ة من 
التع�رض للشاش�ات يمك�ن أن تزي�د من خطر 

قرص النظر بنسبة تصل إىل 80 باملئة«.
وأك�د الباحث�ون االرتب�اط بني وقت الشاش�ات 
وزي�ادة مخاط�ر وش�دة ق�رص النظر ل�دى كل 
م�ن األطف�ال والش�باب، وذل�ك عرب دراس�تهم 
التي ش�كلت جه�داً دولي�اً ضم مس�اهمات من 
علم�اء من اململكة املتحدة والصني وس�نغافورة 
وأس�رتاليا. وت�م تحلي�ل أكثر من 3000 دراس�ة 
س�ابقة تركز عىل العالقة بني قرص النظر ووقت 
شاش�ة الجه�از الذك�ي. ش�ملت جمي�ع ه�ذه 
البيان�ات أف�راداً ال تزيد أعمارهم ع�ن 33 عاماً. 
أدت هذه العملية التحليلية إىل اس�تنتاج مفاده 
أن املس�تويات العالية من وقت استخدام شاشة 
الجهاز الذكي لها صلة بنس�بة تزيد بنس�بة 30 

باملئ�ة تقريب�اً باإلصابة بقرص النظ�ر. كما أفاد 
الباحثون بأنه عندما يقرتن املس�تخدمون كثرياً 
من وقت استخدام الهاتف أو الجهاز اللوحي مع 
االس�تخدام املفرط للكمبيوتر، ف�إن هذا الخطر 
يقفز بنس�بة تص�ل إىل ح�وايل 80 باملئة. ويقول 
أستاذ طب العيون بمعهد أبحاث الرؤية والعيون، 
روبرت ب�ورن،  يف بيان، إن نصف س�كان العالم 
معرض�ون لإلصاب�ة بقرص النظر بحل�ول العام 
2050، موضح�اً أن تلك األزمة الصحية تتصاعد 
بش�كل كبري، وبالتايل فإن الدراسة األخرية تعترب 
األكثر شموالً يف هذا الصدد، وتبني بشكل واضح 

م�دى العالق�ة املحتملة ب�ني قضاء وق�ت أطول 
أم�ام الشاش�ات املختلف�ة وخطر ق�رص النظر 
بالنسبة للش�باب )بشكل خاص(. وتبزغ أهمية 
تلك النتائج يف وقٍت يقيض فيه األطفال والشباب 
وقتاً أط�ول أمام الشاش�ات املختلفة، ال س�يما 
يف ظل جائحة كورونا، واإلج�راءات التي اتخذت 
يف ذل�ك الص�دد، م�ن بينه�ا »التعليم ع�ن بعد«، 
مما أس�هم يف زيادة وقت البقاء أمام الشاش�ات 
والتحدي�ق فيها. ويق�ول بورن إن زيادة نس�ب 
التعرض للشاشات والتحديق بها أسهم يف وجود 
حاجة ملحة إلج�راء أبحاث مرتبطة بمدى تأثري 
التعرض للشاشات واألجهزة الرقمية عىل العني، 
موضح�اً أن كثرياً من الن�اس ال يعون ذلك األمر، 
وم�ن ثم يقللون من ش�أن مس�ألة زي�ادة وقت 
التعرض للشاش�ات، بما يحتم رضورة أن تركز 
الدراس�ات املس�تقبلية عىل مقاييس موضوعية 
للتعام�ل م�ع تلك املعلوم�ات. ويف الع�ام 2019، 
أصدرت منظمة الصحة العاملية أول تقرير عاملي 
ع�ن الرؤية، أحص�ت فيه وجود أكث�ر من مليار 
ش�خص بجميع أنحاء العالم من املتعايشني مع 
ضع�ف البرص؛ ألنهم ال يحصلون عىل ما يلزمهم 
م�ن رعاية لع�الج حاالت صحية م�ن مثل قرص 

النظر وبعده والزرق وإعتام عدسة العني.

أوصت لجنة خ�رباء أمريكية برضورة 
أال يبدأ األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
60 عاما فأكثر مم�ن يواجهون خطر 
اإلصابة بأم�راض القلب تناول جرعة 
يومية منخفضة من األسربين للوقاية 
من النوب�ة القلبي�ة األوىل ألن مخاطر 

النزيف الداخيل تفوق فوائدها.
وق�ال فريق عم�ل الخدم�ات الوقائية 
بالوالي�ات املتحدة إنه يعت�زم تحديث 
توصيات�ه لع�ام 2016 يف ظ�ل وج�ود 
أدل�ة جدي�دة ع�ىل أن خط�ر اإلصابة 
بنزي�ف داخيل، قد يه�دد الحياة، جراء 
استخدام األس�ربين بانتظام يزيد مع 

تقدم العمر.
كما قال الفري�ق املكون من 16 خبريا 

مس�تقال يف الوقاية من األمراض والذي عينته 
وزارة الصح�ة األمريكي�ة إن األدلة غري كافية 
للقطع ب�أن اس�تخدام جرع�ة منخفضة من 
األس�ربين تقل�ص وت�رية اإلصاب�ة برسط�ان 

القولون واملستقيم أو الوفاة الناجمة عنه.
وإذا م�ا أُقرت التوصية، فس�تحل محل أخرى 
سابقة للجنة نفس�ها، التي قالت يف 2016 إن 
جرع�ة يومية منخفض�ة من األس�ربين ربما 

تساعد أيضا عىل الحماية من رسطان القولون 
واملس�تقيم لدى األش�خاص الذين يتناولونها 

ملنع اإلصابة بالنوبات القلبية والجلطات.
األش�خاص  الجدي�دة  التوصي�ة  تش�مل  وال 
الذين س�بق أن أصيبوا بنوب�ة قلبية أو جلطة 
ح�دوث  ملن�ع  يومي�ا  األس�ربين  ويتناول�ون 
مضاعفات الحق�ة متعلقة بالقل�ب واألوعية 

الدموية.
ويعد األسربين، املستخدم منذ عقود لتخفيف 

األلم والحمى واملتاح بيعه دون وصفة 
طبية، خيارا يس�ريا ورخيصا ملساعدة 
من يواجهون خطر التعرض ملشكالت 

قلبية خطرية.
وقًيم الباحثون استخدام جرعة يومية 
منخفضة من األس�ربين لألش�خاص، 
الذي�ن ليس لديهم تاري�خ من اإلصابة 
بأمراض القل�ب، لكنهم معرضون لها 
بش�دة بس�بب مش�كالت صحية مثل 

ارتفاع الكوليسرتول وضغط الدم.
وق�ال ج�ون وون�ج، العض�و بلجن�ة 
الخ�رباء، يف بيان: »من املهم بالنس�بة 
مل�ن ت�رتاوح أعمارهم م�ن 40 إىل 59 
عاما ولي�س لديهم تاريخ من اإلصابة 
بأمراض القلب أن يستش�ريوا الطبيب 

ليقرر ما إذا كان أخذ األسربين مناسبا لهم«.
أما بالنسبة للفئة العمرية من 50 إىل 59 عاما، 
فق�د أوىص فريق عمل الخدم�ات الوقائية من 
قبل بأال يستخدم األس�ربين إال من كان خطر 
إصابته بنوبة قلبية أو جلطة خالل الس�نوات 
الع�رش التالية من عم�ره ال يقل عن 10 باملئة 
أو م�ن ال يواج�ه خط�را أع�ىل من املتوس�ط 

لإلصابة بنزيف.

ه�ذ تقنية ت�م انش�اؤها بخوارزمي�ات ذكاء اصطناعي تق�دم افضل تقليد 
لالصوات وملتحدثي االنجليزية وتم اس�تخدامها لنهب ماليني الدوالرات وفقا 
لتقرير صدر يتمكن هذا الربنامج تقليد صوت االش�خاص بدرجة من الدقه 

التي تخدع كال من البرش واالجهزة الذكية.
ق�ام الباحثون باختبار الربنام�ج ملعرفه ما اذا كان بامكانهم تخطي برامج 
الحماي�ه الت�ي تعتم�د عىل نظ�ام ام�ان بخاصي�ة التعرف ع�ىل الصوت يف 

التطبيقات .
واكتش�ف الباحثون ان اح�د الربامج الذي يع�رف SV2TTS يحتاج فقط اىل 

خمس ثواني النتاج مقطع صوتي يتميز بتقليد صوت اي شخص .
ت�م وصف هذا الربنامج صندوق ادوات استنس�اخ الص�وت يف الوقت الحايل 
واضضح ايض�ا الباحثون ان املقاطع الصوتيه التي تم تقليدها باس�تخدام 

بتقنية “ديب فيك ” استطاعت خداع اذان البرش.

تقنية خداع اآلذان البرشية
 واالجهزة الذكية

ال تزال سلحفاة نادرة ذات رأسني عىل قيد الحياة وتحرك أرجلها الست، بعد 
خروجه�ا للحياة يف مركز »بريديس كيب« للحياة الربية يف ماساتشوس�تس، 

بعد فقسها قبل أسبوعني.
وق�ال العامل�ون باملركز إن الس�لحفاة، وهي من األنواع امله�ددة يف الوالية، 

تتغذى جيدا عىل الديدان والخرضوات.
ويعمل الرأس�ان بش�كل مس�تقل، ويخرجان الستنش�اق اله�واء يف أوقات 
مختلفة، كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم.
وأفادت صحيفة »كيب كود تايمز« أنه بعد الفقس يتم إرسال هذه السالحف 

إىل مراكز رعاية مختلفة لتتم مراقبتها قبل إطالقها يف الربيع.
وس�يواصل العاملون باملركز مراقبة السلحفاة يف األسابيع املقبلة، ويأملون 
يف إج�راء فحص باألش�عة املق������طعي�ة ملعرفة املزيد ع�ن نظام الدورة 

الدموية لديها.

برأسني وستة أرجل.. تعرف عىل السلحفاة 
»غريبة األطوار«

مرض »غامض« بالدماغ يقتل ستة اشخاص يف كندا.. ويثري القلق
اجتاح »مرض غامض« مقاطعة 
نيو برونزوي�ك الكندية، حيث تم 
تأكيد وفاة 6 أش�خاص وإصابة 
الع�رشات بم�رض دماغ�ي غري 
مع�روف، أث�ار القل�ق يف الدول�ة 
ع�ىل  الس�يطرة  تح�اول  الت�ي 
ملوق�ع  كورونا.ووفق�ا  جائح�ة 
»إكسربيس«، س�جلت كندا ستة 
قت�ىل ع�ىل األق�ل، بينم�ا أصيب 
48 آخ�رون بم�رض غام�ض يف 
ني�و برونزويك. وب�دأ الكثري من 
املواطن�ني يف اإلبالغ عن الش�عور 
الرسي�ع  واالرتب�اك  بالنس�يان 
بس�بب املرض الغريب. وتتسابق 
الس�لطات الكندية اآلن الكتشاف 
املزي�د ح�ول لغز ه�ذه املتالزمة 

العصبي�ة التقدمية، نظ�را لعدم 
وجود سبب معروف حتى اآلن.

األش�خاص  أعم�ار  وتراوح�ت 
الس�تة الذي�ن لق�وا حتفهم، بني 
وباإلضاف�ة  عام�ا.  و85   18
الدم�اغ، تم  لالرتب�اك وضبابي�ة 
اإلبالغ أيضا عن مزيج غري عادي 
من األعراض التي تش�مل الدوار 
ومش�اكل  والهلوس�ة  والقل�ق 
الذاك�رة واأللم، وحت�ى الفقدان 
التدريجي للحركة.وأعلنت وكالة 
الصحة العامة الكندية عن تنبيه 
ح�ول مجموعة كب�رية من هذه 
الح�االت العصبي�ة غ�ري العادية 
يف  املنطق�ة  يف  ملح�وظ  بش�كل 

أواخر عام 2020.

نج�ت ام�رأة تقط�ن يف مقاطع�ة كولومبي�ا 
الربيطاني�ة يف كندا، من امل�وت بأعجوبة، بعد 
سقوط نيزك عىل رسيرها أثناء نومها.وحسب 
م�ا ذكر موق�ع »tvanouvelles« الكندي، فإن 
الحادث�ة وقع�ت االثنني 4 أكتوب�ر، حني كانت 

روث هاميلتون نائمة يف منزلها، قبل أن تتفاجأ 
بيشء ضخم يخرتق الس�قف ويسقط مبارشة 
عىل وسادتها، عىل بعد سنتيمرتات من رأسها.
وقالت هاميلتون: »قفزت عىل الفور وأشعلت 
األضواء، ل�م أعرف ما ح�دث بالضبط«. وبعد 

لحظات نظرت حولها واكتش�فت حجرا أسود 
اللون عىل وس�ادتها.وبعد ذل�ك، اتصلت روث 
بالطوارئ، مما جعل ضابط الرشطة يس�ألها، 
عما إذا كان الجس�م الذي سقط عىل وسادتها 

قد أتى من مرشوع بناء قريب.

نجاة سيدة من املوت بعد سقوط نيزك عىل رسيرها

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


