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كش�فت وثائق الهيئ�ة القضائي�ة لالنتخابات، 
أمس األحد، عن فوز مرشحني ُجدد عىل حساب 
آخرين بحس�ب العد اليدوي لالصوات ودراس�ة 
الطعون. واعلنت الهيئة القضائية املرشفة عىل 
عمل املفوضي�ة العليا لالنتخاب�ات فوز ثمانية 
مرشحني من القوى السياسية خاصة الخارسة 
منها يف االنتخابات املبكرة التي جرت يف العارش 
م�ن الش�هر امل�ايض بع�د تدقيقه�ا لنتائجه�ا 
وه�و امر دفع اللجن�ُة التنس�يقيُة للتظاهراِت 
واالعتصاماِت الرافضِة للنتائِج اىل االشادة بقرار 

القضاء بعد حكمه بفوز املرشحني الثمانية.
واش�ارت اىل ان »م�ا أثبتت�ُه اللجن�ُة القضائيُة 
حوَل ع�دِم كف�اءِة أجه�زِة ترسي�ِع النتائِج يف 
هم،  دع�وى ألح�ِد مرش�حيُكْم من املغب�وِن حقُّ
فكاَن موقُف القضاِء العراقّي مرشفاً وش�جاعاً 
باس�رجاِع الح�ِق وإع�ادِة األم�وِر إىل نصاِبها 
وكذا الحاُل بالنس�بِة لس�بعِة مرشحنَي آخريَن 
يف دوائ�َر مختلفٍة من محافظ�اِت البالد حصَل 
معه�م ذاُت اليشء«.وأكدت عىل رضورِة »إجراِء 
العدِّ والفرِز الي�دوّي واملطابقِة بإرشاِف الجهاِز 
القضائّي الشجاِع«.وقد شجعت هذه التغيريات 
القوى املحتج�ة عىل النتائج ع�ىل االرصار عىل 
مطالبه�ا بعد وفرز جميع اص�وات االنتخابات 
والبال�غ عددها 9.6 مليون صوتا يدويا أو الغاء 
االنتخابات برمتها.وتش�ري معلومات كش�فت 
عنه�ا وثائ�ق ص�ادرة ع�ن الهيئ�ة القضائي�ة 
للمفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات اىل انه بحس�ب 

القرارات القضائية.
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وق�ع قائ�د الجي�ش الس�وداني الفري�ق أول عب�د الفتاح 
الربهان ورئي�س الوزراء املعزول عبد الل�ه حمدوك اتفاقا 
سياس�يا يعيد األخري إىل منصبه ويلغي قرار األول باعفائه 

الشهر املايض، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.
وش�مل االتف�اق الس�يايس ال�ذي ت�ّم توقيع�ه يف القرص 
الجمهوري بوسط العاصمة السودانية، االفراج عن جميع 
املعتقل�ني السياس�يني والعم�ل عىل قيام جيش س�وداني 
موحد. ونص االتفاق عىل العمل عىل بناء جيش موحد، وأن 
يكون »مجلس السيادة هو املرشف عىل الفرة االنتقالية.. 

دون التدخ�ل املب�ارشة يف العم�ل التنفي�ذي«. كما تضمن 
إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام عمر البش�ري مع مراجعة 
أدائه�ا، إىل جانب التأكيد عىل أن الوثيقة الدس�تورية لعام 
2019 وتعديلها 2020 هي املرجعية األساس�ية الستكمال 

الفرة االنتقالية.
وأكد حمدوك أنه وقع عىل االتفاق السيايس ل� »حقن دماء 
الش�عب وتوفري طاقات الشباب للبناء والتعمري«. وقال إن 
االتفاق يهدف إىل استعادة مسار املرحلة االنتقالية لتحقيق 
الديمقراطية، فضال عن الحفاظ عىل مكتس�بات العامني 
املاضيني يف كل من السالم واالقتصاد. وتقدم بالشكر لكل 

من شارك يف جهود الوساطة خالل الفرة املاضية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الع�راق، أمس االحد، ع�ن اتخاذ 
اج�راءات للح�د م�ن مخاط�ر إدخ�ال 
وإخ�راج األموال عرب الح�دود العراقية 
غس�يل  عملي�ات  يف  ذل�ك  واس�تغالل 
األم�وال أو تموي�ل اإلره�اب. وأص�در 
البن�ك املركزي العراقي ضوابط بش�ان 
الترصي�ح ع�ن االم�وال الخارج�ة من 
العراق والداخلة اليه قائال يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه انه يهدف 
اىل الح�د م�ن مخاطر إدخ�ال وإخراج 
األموال عرب الحدود العراقية واستغالل 

ذلك يف عمليات غسيل األموال أو تمويل 
اإلره�اب، منوه�ا اىل انه�ا تس�تند اىل 
قانون مكافحة غس�ل األموال وتمويل 
اإلرهاب رقم 39 لس�نة 2015 واحكام 
الضوابط رق�م 1 لس�نة 2019 املعدلة 
الترصي�ح ع�ن  . وح�ددت »ضواب�ط 
االم�وال« التي اصدرها البنك الس�ماح 
دوالر  ال�ف   10 دون  مبال�غ  بإدخ�ال 
أمريك�ي أو مايعادله�ا م�ن العم�الت 
االخ�رى دون الترصيح عنه�ا وإدخال 
اوإخ�راج املبالغ التي تزيد عن 10 آالف 
دوالر أمريك�ي إىل 20 ألف دوالر أمريكي 
برشط الترصيح عنها مع رضورة إبراز 

ما يؤي�د الغرض من إدخ�ال أو إخراج 
ه�ذه املبالغ .. مؤكدا انه »يف حالة عدم 
توفر املس�تندات الثبوتية عىل املس�افر 
أن يقوم بالتعّهد بجلب تلك املس�تندات 
بع�د 30 يوماً م�ن تاري�خ الترصيح«. 
ومنع البنك إدخال اوإخراج املبالغ تزيد 
عن 20 ألف دوالر أمريكي أو ما يعادلها 
بالعمالت األخ�رى رشط ان يكون ذلك 
عن طريق املؤسسات املالية حرصاً. أما 
بالنس�بة للعملة العراقية وهي الدينار 
فقد منع البنك املركزي إدخال أو إخراج 
مبال�غ تزيد ع�ن مليون دين�ار عراقي 
حتى وإن تم الترصيح عنها مؤكدا انه 

س�يتم حجز املبل�غ واتخ�اذ اإلجراءات 
القانوني�ة يف حال مخالف�ة التعليمات 
الص�ادرة هذه.وبخص�وص االحج�ار 
الكريمة واملعادن الثمينة فقد اش�رط 
تج�اوزت  اذا  عنه�ا  الترصي�ح  البن�ك 
قيمته�ا 10 آالف دوالر أمريك�ي كم�ا 
اش�رط الترصي�ح ع�ن األدوات املالية 
القابل�ة للتداول لحاملها أو تنقل داخل 
العراق أو خارجه من خالل ش�خص أو 
خدمة بريد ش�حن او أية وسيلة أخرى 
والتي تتج�اوز قيمته�ا 10 آالف دوالر 

أمريكي ايضا.
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التعليم تقرر شمول الطلبة من مواليد 1995 بالتقديم اىل القبول املركزي
     بغداد / المستقبل العراقي 

ق�ررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس األحد، ش�مول الطلبة 
من مواليد 1995 بالتقديم اىل القبول املركزي.

وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه »واستجابة 
ودعما للمتفوقني م�ن أصحاب املعدالت العالية من مخرجات الدراس�ة 
اإلعدادي�ة وحرصا عىل عدم اقتصار املعالجات عىل الحاالت االس�تثنائية 
ق�ررت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي ش�مول الطلب�ة من مواليد 
1995 م�ن أصحاب املع�دل الذي ال يقل ع�ن )90( بالتقدي�م اىل القبول 

املركزي«. 
ووج�ه وزير التعلي�م نبيل كاظم بتمك�ني هذه الفئة م�ن التنافس مع 
أقرانهم والتقديم اىل الدراسة الصباحية يف الجامعات الحكومية عىل وفق 

رغبة الطالب ومعدله املسؤول عن ترتيب الخيارات.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت وثائق الهيئة القضائية لالنتخابات، 
أم�س األح�د، ع�ن فوز مرش�حني ُج�دد عىل 
حس�اب آخرين بحسب العد اليدوي لالصوات 

ودراسة الطعون. 
واعلن�ت الهيئة القضائي�ة املرشفة عىل عمل 
املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات ف�وز ثماني�ة 
مرش�حني م�ن الق�وى السياس�ية خاص�ة 
الخارسة منها يف االنتخابات املبكرة التي جرت 
يف الع�ارش م�ن الش�هر املايض بع�د تدقيقها 
لنتائجه�ا وهو امر دف�ع اللجنُة التنس�يقيُة 
للتظاه�راِت واالعتصاماِت الرافض�ِة للنتائِج 
اىل االش�ادة بق�رار القضاء بع�د حكمه بفوز 

املرشحني الثمانية.
واش�ارت اىل ان »ما أثبتتُه اللجن�ُة القضائيُة 
ح�وَل عدِم كف�اءِة أجهزِة ترسي�ِع النتائِج يف 
هم،  دعوى ألحِد مرش�حيُكْم من املغب�وِن حقُّ
فكاَن موقُف القضاِء العراقّي مرشفاً وشجاعاً 
باس�رجاِع الح�ِق وإعادِة األم�وِر إىل نصاِبها 
وكذا الحاُل بالنس�بِة لسبعِة مرشحنَي آخريَن 
يف دوائ�َر مختلفٍة من محافظاِت البالد حصَل 

معهم ذاُت اليشء«.
وأك�دت ع�ىل رضورِة »إج�راِء الع�دِّ والف�رِز 
اليدوّي واملطابقِة ب�إرشاِف الجهاِز القضائّي 

الشجاِع«.
وق�د ش�جعت ه�ذه التغي�رات الق�وى املحتجة عىل 
النتائج ع�ىل االرصار ع�ىل مطالبها بع�د وفرز جميع 
اصوات االنتخاب�ات والبالغ عدده�ا 9.6 مليون صوتا 

يدويا أو الغاء االنتخابات برمتها.
وتشر معلومات كشفت عنها وثائق صادرة عن الهيئة 
القضائية للمفوضية العليا لالنتخابات اىل انه بحس�ب 
الق�رارات القضائية، فقد فاز مرش�ح االتحاد الوطني 
الكردس�تاني كم�ال آغ�ا يف مدينة أربيل ب�دال عن ليىل 
أكرم س�عيد مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود بارزاني، وفوز مرشح االتحاد الوطني 

رونزي زياد سيدو بدالً عن مرشح الحزب الديمقراطي 
عبد السالم شعبان برزنجي يف نينوى.

وكذلك فوز غريب عس�كر ناجي مرشح ائتالف الفتح 
بزعام�ة هادي العامري بدال عن املرش�حة الركمانية 
سوس�ن عبد الواحد ش�اكر يف محافظة كركوك، وفوز 
املرش�ح عن الفتح أيضا رفيق هاش�م شناوة بدال عن 
املرشح املستقل هيثم عبدالجبار يف محافظة البرصة.

كما كش�فت الوثائق ع�ن فوز صادق مدلول مرش�ح 
تي�ار الحكمة بقي�ادة عمار الحكيم بدال عن املس�تقل 
ام�ر املعموري يف محافظة بابل، وف�وز خالد العبيدي 
)وزي�ر الدفاع الس�ابق( مرش�ح تحالف عزم الس�ني 

بقي�ادة خمي�س الخنجر ع�ن بغداد، بدال عن مرش�ح 
العقد الوطني عباس حسني صالح.

بدوره�ا، أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات انها س�تعلن 
النتائ�ج النهائي�ة لالنتخاب�ات الربملاني�ة يف غض�ون 

يومني.
وق�ال عضو اع�الم املفوضية عماد جمي�ل يف ترصيح 
صحف�ي أنه »من املؤمل اعالن النتائ�ج النهائية خالل 
يومني واملفوضية جاهزة ذلك بعد بت الهيئة القضائية 

بالطعون املقدمة كافة«.
ولف�ت جميل اىل ان »الطع�ون كان لها تأثر قوي عىل 
النتائ�ج، إذ ان املحطات التي ألغته�ا الهيئة القضائية 

غ�رت ع�دد املقاع�د، إاّل النتائ�ج النهائية ال 
تحسم إاّل عند اعالنها«.

وب�ني، أن »املحكم�ة االتحادي�ة تصادق عىل 
أس�ماء الفائزي�ن باالنتخاب�ات، ام�ا الهيئة 
القضائي�ة فتصادق عىل الطع�ون وتعتربها 
باتة«. وأوضح جميل، أن »املفوضية س�تعلن 
الفائزي�ن  اتمامه�ا واس�ماء  بع�د  النتائ�ج 
بمقاعد الربملان سرفع اىل املحكمة االتحادية 

للمصادقة عليها«.
وجاءت هذه التغيرات اثر اجراء العد اليدوي 
ل�2136 محطة انتخابية من مجموع 4324 
محط�ة اجريت عربه�ا االنتخاب�ات واثرت 
حوله�ا 1400 طعنا وش�كوى م�ا ادى ايضا 
اىل إلغ�اء نتائج بعض محطات االقراع حيث 
أوض�ح عض�و الفري�ق اإلعالم�ي ملفوضي�ة 
االنتخاب�ات عم�اد جلي�ل يف ترصيح صحايف 
ان إلغاء هذه النتائج اس�تند مل�ا تراه الهيئة 
القضائي�ة وفق القان�ون ولم تلغها بس�بب 
أو عط�ل  البصم�ة  لتك�رار  التزوي�ر وانم�ا 
األجه�زة او اغالق مراكز االق�راع بعد الوقت 

املحدد الغالقها بساعة أو أكثر.
وكان�ت النتائ�ج ش�به النهائي�ة لالنتخابات 
قد اظهرت حصول الكتل�ة الصدرية بزعامة 
مقتدى الص�در عىل 73 مقع�دا من مجموع 
329 مقعدا برملانيا واملستقلون عىل 38 مقعدا 
وتحالف تقدم الس�ني بزعامة رئيس الربملان 
الس�ابق محمد الحلبويس عىل 38 مقعدا وائتالف دولة 
القان�ون بزعامة نوري املالكي عىل 35 مقعدا والحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عىل 
33 مقع�دا وائتالف الفتح بقي�ادة هادي العامري عىل 
16 مقع�دا، بينما حص�ل تحالف عزم الس�ني بقيادة 
خمي�س الخنجر عىل 12 مقع�دا وحركة امتداد املمثلة 
لناش�طي تظاه�رات االحتجاج ع�ىل 9 مقاعد وحركة 
الجي�ل الجدي�د الكردي�ة املعارضة ع�ىل 9 مقاعد،  ثم 
تراوحت مقاعد بقية املتنافس�ني بني 6 مقاعد ومقعد 

برملاني واحد.

العد اليدوي أعاد احتساب أصوات وغيرّ املوازين.. واملفوضية: النتائج النهائية خالل يومني

الطعون تغيرّ املعادالت: كتل تكسب وأخرى خترس
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      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الع�راق، أم�س االحد، ع�ن اتخاذ 
اجراءات للحد من مخاطر إدخال وإخراج 
األم�وال عرب الحدود العراقية واس�تغالل 
ذلك يف عمليات غس�يل األموال أو تمويل 

اإلرهاب.
وأصدر البن�ك املرك�زي العراقي ضوابط 
بشان الترصيح عن االموال الخارجة من 
العراق والداخل�ة اليه قائال يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه انه يهدف 

اىل الح�د م�ن مخاط�ر إدخ�ال وإخ�راج 
األم�وال عرب الحدود العراقية واس�تغالل 
ذلك يف عمليات غس�يل األموال أو تمويل 
اإلرهاب، منوها اىل انها تس�تند اىل قانون 
مكافحة غس�ل األموال وتمويل اإلرهاب 
رقم 39 لس�نة 2015 واح�كام الضوابط 

رقم 1 لسنة 2019 املعدلة .
وحددت »ضوابط الترصيح عن االموال« 
الت�ي اصدره�ا البن�ك الس�ماح بإدخال 
مبال�غ دون 10 ال�ف دوالر أمرك�ي أو 
مايعادله�ا م�ن العم�الت االخ�رى دون 

الترصيح عنها وإدخ�ال اوإخراج املبالغ 
الت�ي تزيد ع�ن 10 آالف دوالر أمركي إىل 
20 أل�ف دوالر أمركي ب�رشط الترصيح 
عنه�ا مع رضورة إبراز م�ا يؤيد الغرض 
م�ن إدخ�ال أو إخ�راج ه�ذه املبال�غ .. 
مؤكدا انه »يف حالة عدم توفر املس�تندات 
الثبوتية عىل املس�افر أن يق�وم بالتعّهد 
بجل�ب تلك املس�تندات بع�د 30 يوماً من 

تاريخ الترصيح«.
ومنع البنك إدخال اوإخ�راج املبالغ تزيد 
عن 20 أل�ف دوالر أمركي أو ما يعادلها 

بالعمالت األخرى رشط ان يكون ذلك عن 
طريق املؤسسات املالية حرصاً.

أما بالنسبة للعملة العراقية وهي الدينار 
فقد منع البن�ك املركزي إدخال أو إخراج 
مبالغ تزيد عن مليون دينار عراقي حتى 
وإن تم الترصيح عنها مؤكدا انه س�يتم 
حجز املبلغ واتخ�اذ اإلجراءات القانونية 
يف حال مخالفة التعليمات الصادرة هذه.

وبخص�وص االحجار الكريم�ة واملعادن 
الثمينة فقد اشرط البنك الترصيح عنها 
اذا تجاوزت قيمتها 10 آالف دوالر أمركي 

كما اش�رط الترصيح عن األدوات املالية 
القابل�ة للتداول لحامله�ا أو تنقل داخل 
الع�راق أو خارجه من خالل ش�خص أو 
خدمة بريد ش�حن او أية وس�يلة أخرى 
والت�ي تتج�اوز قيمته�ا 10 آالف دوالر 

أمركي ايضا.
يش�ار اىل ان عملي�ات غس�يل األموال يف 
العراق تعترب أحد أوجه الفساد باإلضافة 
إىل التهري�ب واالختالس واالبتزاز وغرها 
م�ن العملي�ات املالي�ة غ�ر القانوني�ة 

املنترشة يف البالد.

العراق يطلق اجراءات ملواجهة غسيل األموال: اإلرهاب يستغل الثغرات

        بغداد / المستقبل العراقي

نفت قيادة العمليات املش�ركة، 
أمس األحد، وجود أي معرقالت 
يف تنفيذ اتفاق سنجار، الفتة إىل 
قرب إنجاز الساتر الحدودي مع 

سوريا.    
قي�ادة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
تحس�ني  الل�واء  العملي�ات 
الخفاج�ي، يف ترصيح صحفي 
إن�ه »ال توج�د اي معرق�الت يف 
تنفيذ اتفاق س�نجار، واالتفاق 
األمني�ة  والق�وات  مس�تمر، 
متواجدة ولن تس�مح الي جهة 
ان تعرق�ل االتف�اق«، الفت�اً اىل 
أن الق�وات األمني�ة م�ن جيش 

يف  منت�رشة  محلي�ة  ورشط�ة 
قضاء س�نجار، وجميع مداخل 
مس�يطر  القض�اء  ومخ�ارج 
عليه�ا، وال توج�د اي مظاه�ر 

مسلحة داخله«.  
وبش�أن الس�ياج األمن�ي ع�ىل 
الحدود العراقية السورية أوضح 
الخفاج�ي، أن »العمل مس�تمر 
إلنشاء املانع األمني عىل الحدود 
العراقية الس�ورية ولم يبَق منه 
إالاَّ القلي����ل إلنجازه«، مؤكداً 
أن »جميع الوزارات من ضمنها 
املائي����ة  وامل�وارد  الدف�اع 
والحش�د الش�عبي تع��مل ليَل 
نه�ار م�ن أج�ل إنج�از املان�ع 

األمني«.  

املشرتكة عن اتفاق سنجار: مستمر.. واحلشد الشعبي 
يشارك ببناء ساتر عىل احلدود

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت قيادة العمليات املشركة، من س�يتبقى من القوات 
األجنبية بعد تاريخ 31 كانون األول املقبل.

وقال املتحدث باسم العمليات اللواء تحسني الخفاجي، »أكدنا 
عدم تمديد فرة تواجد القوات التابعة للتحالف الدويل«.

وأضاف »س�تتم مغ�ادرة جميع الق�وات القتالي�ة، وكل من 
يبقى هم الخ�رباء واملدرب�ني واعدادهم قليل�ة، باالضافة اىل 

مستشارين يف مجال الطائرات املسرة واالستخبارات«. 
وب�ني الخفاج�ي، ان »خروج الق�وات القتالية ل�ن تؤثر عىل 
أم�ن البالد ألن الق�وات العراقية قادرة عىل تحمل مس�ؤولية 
محاربة داعش وكل ما يحتاجه العراق يف مجال االستخبارات 

والطران، وال نحتاج أاي قوات للمهام القتالية«. 
يذك�ر ان الع�راق والوالي�ات املتح�دة اتفقا يف تم�وز املايض 
خالل الجولة الرابعة واألخرة من الحوار االس�راتيجي، عىل 
انس�حاب جميع القوات األمريكية املقاتلة من العراق بحلول 

نهاية العام الجاري 2021. 
ب�ني  األمني�ة  العالق�ة  أن  آن�ذاك،  بي�ان مش�رك  وأوض�ح 
البلدين »س�تنتقل بالكامل اىل املش�ورة والتدري�ب والتعاون 
االس�تخباري، ول�ن يك�ون هن�اك أي وج�ود لق�وات قتالية 

أمريكية يف العراق«. 
ومنذ 2014، تق�ود أمريكا تحالفا دولي�ا ملكافحة »داعش«، 
الذي اس�تحوذ عىل ثلث مس�احة العراق آنذاك، ونرشت نحو 

3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.

        بغداد / المستقبل العراقي

زار رئي�س تحال�ف الفت�ح ه�ادي العامري 
رئيس املجلس القي�ادي لتحالف قوى الدولة 

الوطني�ة حي�در العب�ادي ورئي�س ائت�الف 
الوطنية اياد عالوي كل عىل حدة يف العاصمة 
بغداد ملناقش�ة التطورات السياس�ية وملف 
نتائج االنتخابات. وذكر بيان ملكتب العامري 

وتلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»املجتمع�ني أكدوا خالل ه�ذه اللقاءات عىل 
االنتخاب�ات  يف  الطع�ون  متابع�ة  رضورة 

النيابية بالطرق القانونية والقضائية«. 

من جانبه أوضح العام�ري ان »الطعن الذي 
قدم�ه تحال�ف الفتح اىل املحكم�ة االتحادية 
يوم الخميس املايض فيه م�ن األدلة الكافية 

إللغاء نتائج االنتخابات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أبدى حلف الناتو يف العراق، أمس األحد، استعداده 
لتدريب قوات الرشطة االتحادية، فضالً عن تقديم 

الدعم واملشورة يف مختلف املجاالت.
وقال إعالم وزارة الداخلية يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »وكيل الوزارة لش�ؤون 
األمن االتحادي الفريق سمكو ناظم أمني، استقبل 
بعثة حلف الناتو يف العراق بحضور اللواء الدكتور 
مدي�ر مديرية التعاون ال�دويل التابع ملكتب الوزير 
حي�ث بحث مع وف�د البعثة  س�بل تعزيز التعاون 

املش�رك بني الجانب�ني فيما يتعل�ق بدعم القوات 
األمني�ة عموم�ا وق�وات وزارة الداخلية عىل وجه 

الخصوص وعىل مختلف األصعدة«.
نقاش�ات  تضمن�ت  »املباحث�ات  أن  وأض�اف، 
مس�تفيضة عن تدريب ق�وات الرشطة االتحادية 
باعتباره�ا ق�وات قتالي�ة مهامه�ا حف�ظ االمن 

ومقارعة االرهاب«.
ومن جانبه، أبدى رئيس البعثة »اس�تعداده لعقد 
لقاءات مشركة لبحث سبل التعاون لتقديم الدعم 
واملشورة والتدريب  وإسنادها يف مختلف املجاالت 

التي ال تتعارض مع مهمتها يف العراق«.

توق�ع صندوق النقد الدويل، ان العراق 
سيحقق اعىل نمو اقتصادي بني دول 

الخليج خالل العام 2021.
وق�ال الصن�دوق يف ج�دول ل�ه ان�ه 
م�ن »املتوق�ع ان يحقق الع�راق نموا 
اقتصاديا لع�ام 2021 اعىل من باقي 
دول الخلي�ج الغنية بالنف�ط وبواقع 
3.6%«. واضافت ان »النمو االقتصادي 
لدول الخلي�ج والدول املجاورة للعراق 
أن�ه م�ن  سيش�هد تفاوت�ا«، مبين�ا 
»املتوق�ع ان تش�هد الس�عودية نموا 
اقتصادي�ا يبلغ 2.8%، وتش�هد عمان 
نم�وا اقتصادي�ا يبلغ 2.5%، وتش�هد 
 ،%1.9 يبل�غ  اقتصادي�ا  نم�وا  قط�ر 
وتش�هد الكويت نم�وا اقتصاديا يبلغ 
0.9%، وتشهد اإلمارات نموا اقتصاديا 
يبلغ 2.2%«.  واضافت انه من املتوقع 
ان »تش�هد األردن نموا اقتصاديا يبلغ 
2% وتش�هد ايران نموا اقتصاديا يبلغ 
2.5%، كما تشهد تركيا نموا اقتصاديا 
يبلغ 9%، مشرة اىل ان اليمن سيشهد 
تراجع�ا يف نم�وه االقتص�ادي لع�ام 
2021 وبواق�ع 2-%«.  واش�ار اىل ان 
»مرص ستش�هد نم�وا اقتصاديا لعام 
2021 يبلغ 3.3%، وتشهد دول املغرب 
العرب�ي ارتفاعا يف النم�و االقتصادي 
حيث من املتوقع ان تشهد تونس نموا 
اقتصادي�ا يبل�غ 3% وتش�هد الجزائر 
نم�وا اقتصادي�ا يبل�غ 3.4% وتش�هد 

املغرب نموا اقتصاديا يبلغ %5.7«.

العمليات املشرتكة: هؤالء من القوات األجنبية سيبقون بعد هناية العام

العامري للعبادي وعالوي: أدلة الطعن كافية إللغاء نتائج االنتخابات

»الناتو« يبدي استعداده لتدريب قوات الرشطة االحتادية

النقد الدويل يتوقع 
للعراق نموًا اقتصاديًا األعىل 

بني دول اخلليج 

        بغداد / المستقبل العراقي

الق�ت مفارز س�يطرة اب�و غريب 
الجدي�د التابعة اىل مديرية ش�ؤون 
الس�يطرات والط�رق الخارجية يف 
قي�ادة رشط�ة بغ�داد القبض عىل 
متهم�ني اثن�ني االول مطلوب وفق 
اح�كام امل�ادة الرابعة م�ن قانون 
مكافح�ة االره�اب واآلخر مطلوب 

وفق قضايا مخ�درات حيث حاول 
املتهمان النفاذ من السيطرة.

حيث تم التأكد من اسميهما ضمن 
حاس�بة املطلوبني ضمن السيطرة 
وتبني أنهما مطلوبان وفق مذكرات 
قضائية ص�ادرة من القضاء حيث 
ت�م اقتيادهم�ا اىل جهت�ي الطل�ب 
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقهما وفق القانون.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت  ق�وة م�ن مديري�ة األم�ن 
الحش�د  هيئ�ة  يف  واالنضب�اط 
الش�عبي، أمس األحد، القبض عىل 
عنرص بعصابات داعش االرهابية 
يعمل ضمن ما يسمى والية العراق 

قاطع شمال بغداد.
وذك�ر بيان العالم الحش�د وتلقت 
من�ه،  العراقينس�خة  املس�تقبل 
بع�د  تم�ت  القب�ض  »عملي�ة  ان 
اس�تحصال املوافق�ات الرس�مية 
من قبل الق�ايض املختص بقضايا 

الق�وة  م�ع  وبالتع�اون  الحش�د 
املاسكة يف محافظة بغداد«. 

كعن�رص  يعم�ل  اإلرهاب�ي  وكان 
)إداري( ع�ىل درج�ة عالي�ة م�ن 
املعلومات، وقد تم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية االصولية بحقه. 
وتواص�ل قوات الحش�د الش�عبي 
عملياتها النوعي�ة يف رضب أوكار 
مخططات�ه  وافش�ال  اإلره�اب 
الخائب�ة الرامي�ة لزعزع�ة األم�ن 
اليائس�ة  ومحاوالته  واالس�تقرار 
للتأث�ر ع�ىل املكتس�بات األمني�ة 

املتحققة.

احلشد الشعبي يطيح بـ »داعيش«
 عايل اخلطورة 

        بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت القوات األمنية، أمس األحد، القبض عىل س�تة متس�للني من 
سوريا باتجاه غرب محافظة نينوى.

وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »كتيبة اس�تطالع الفرقة 15 وقوة من لواء 71 ألقوا القبض عىل 
6 متسللني من سوريا باتجاه غرب نينوى استنادا ملعلومات كتيبة 
اس�تطالع الفرق�ة 15 وبالتنس�يق مع ش�عبة اس�تخبارات الفرقة 
واس�تخبارات لواء املش�اة 71 والت�ي اكدت وجود تح�رك ملجموعة 

اشخاص بالجانب السوري«. 
وأض�اف انه »وبعد االس�تعانة بالكام�رات الحرارية التي اوضحت 
تلك التح�ركات وتوجه املجموعة باتج�اه اراضينا عرب قرية منيف 

الفيصل التابعة لناحية ربيعة املحاذية للحدود غربي نينوى«. 
وتاب�ع البيان »عىل ضوء ذلك وباالش�راك مع ق�وة برية من الفوج 
الثاني لواء املش�اة 71 تم نصب كمني للمتس�للني يف القرية املش�ار 
اليها والقبض عليهم، حيث تبني انهم 6 أشخاص يحملون الجنسية 
العراقية وكانوا قد غادروا العراق بطريقة غر مرشوعة اىل سوريا، 
وجرى بعدها تسليمهم للجهات املعنية التخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم«.

اإلعالم األمني يعلن القبض عىل 6 متسللني
 من سوريا باجتاه غرب نينوى

وكالة شؤون الرشطة تلقي القبض عىل متهم 
باإلرهاب وآخر باملخدرات 
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    بابل/ حامد عبد النبي كاظم

ق�ام معاون مدي�ر عام دائ�رة االعمار الهن�ديس التابعة 
ل�وزارة االعمار واالس�كان واالش�غال والبلدي�ات العامة 
الدكتور محمد حيدر الس�اكني بزي�ارة ميدانية لعدد من  
مش�اريع االس�تثمارية ترشف عليها الدائرة يف محافظة 

بابل.
وقال الس�اكني خالل جولته امليدانية برفقة وفد هنديس 
وأداري أن ه�ذه الجولة امليدانية تمت بتوجيه مبارش من 
قبل مدير عام دائرة االعم�ار الهنديس املهندس املعماري 
الدكتور حسن مدب مجحم وذلك لالطالع عىل سري العمل 
والوقوف عىل آخر تطورات وتقدم العمل بهذه املش�اريع 
والت�ي تقوم دائرة االعمار الهن�ديس باالرشاف عليها من 

خالل التعاقد مع هيئة أستثمار بابل.
وبني الس�اكني ان املش�اريع التي ترشف عليها مالكاتنا 
الهندس�ية والفنية تش�مل م�رشوع مجم�ع أرض بابل 
الس�كني وم�رشوع مجمع أبي غرق الس�كني ومرشوع 
مجم�ع مدينة الس�الم الس�كني ومرشوع أنش�اء معمل 
لصناع�ة مواد التعبئة والتغليف يف بابل ومرشوع أنش�اء 
مصنع الشعرية الرسيعة التحضري) االندومي( ومرشوع 

مدين�ة الع�اب بابل. وأض�اف الس�اكني أن العمل يجري 
بوترية متصاعدة وحسب املواصفات الهندسية املعتمدة. 
مؤك�داً ان الدائرة تس�عى للحصول عىل عق�ود جديدة يف 
محافظ�ة باب�ل وبقية املحافظ�ات وخاص�ة يف املناطق 
املحررة كون ان الدائرة تمتلك كفاءات هندس�ية وفنية يف 
مجال االرشاف الهنديس والتصاميم يمكنها من التنافس 

مع بقية الرشكات املحلية.
فيما أش�ار مدير قسم املشاريع يف الدائرة املهندس حقي 
أس�ماعيل خرض أن املش�اريع الس�تة قد بلغت أنجازها 
بنس�ب متفاوت�ه. منه�ا ثالث�ة مجمعات س�كنية والتي 
س�يكون لها الدور الفاعل يف التخفيف عن كاهل املواطن 
وح�ل أزمة الس�كن يف محافظ�ة بابل.وتش�مل مرشوع 
أنش�اء مجم�ع أرض بابل الس�كني والتي وصلت نس�ب 
االنجاز حوايل 96% ويحتوي عىل أنش�اء )176( دارا وعىل 
مس�احة أرض تق�در ب��)26( دونم يف مرك�ز ناحية أبي 
غرق مقس�مة عىل خمسة نماذج ) ثالثة نماذج بطابقني 
ونموذج�ني بطاب�ق واحد(.مش�رية ان مس�احة قطع�ة 
االرض للوحدة الس�كنية ترتاوح ب�ني ) 260 اىل 294(م2 
بينما تبلغ املس�احة البنائية للدور الس�كنية بني 137م2 
و 215م2 .باالضافة اىل وجود مس�احات خرضاء وطرق 

داخلية وحولية مع كافة خدمات النبى التحتية للمرشوع.
اما املرشوع السكني الثاني هو مرشوع مجمع أبي غرق 
السكني والتي بلغت نسب أنجازها حوايل 52% والذي ينفذ 
عىل ش�كل أفقي وبمس�احة تقدر 40 دونم وبمدة أنجاز 
ثالثة س�نوات . منوها ان املرشوع يتكون من )320( دار 
سكنية ذات طابق واحد .مضيفا ان املرشوع الثالث الذي 
ترشف عليه الدائرة هو مرشوع مجمع الس�الم السكني 
الذي بلغت نس�ب االنجاز فيه حوايل 43% والذي ينفذ عىل 
مس�احة 20 دونم وبمدة انجاز )28( ش�هرا . واصفا ان 
املرشوع يتكون من )120( دار س�كنية وبنموذجني ) أي 
و بي ( وبطابق وطابقني مع توفر خدمات املاء والكهرباء 

والرصف الصحي وغريها.
وتابع مدير قس�م املش�اريع ان الجولة امليدانية ش�ملت 
ايض�ا مرشوع صناعة م�واد التعبئ�ة والتغليف) املرحلة 
الثانية( والتي بلغت نسب انجازه 52% ويتكون املرشوع 
من بناية االنتاج والتي تبلغ مساحته )4200(م2 وبناية 
الخ�زن وبمس�احة )8200(م2 وبناي�ة س�كن العم�ال 
بطابقني وبمس�احة )1440(م2ومحط�ة معالجة املياه 
وبس�عة )300(م3 وبناي�ة االدارة بمس�احة )1200(م2 
وبناية خدم�ات بمس�احة )600(م2 باالضافة اىل وجود 

بوابة رئيسية للمرشوع وساحات وقوف وسياج خارجي 
يحيط مس�احة املرشوع الكيل والبالغ مساحته 37 دونم 
.وتابع ان املرشوع الخامس الذي تقوم كوادرنا باالرشاف 
الهنديس عليه هو مرشوع مدينة العاب بابل والتي بلغت 
نس�ب انج�ازه 84% ويحتوي ه�ذا املرشوع ع�ىل مدينة 
العاب متعددة وحديقة حيوانات ومطاعم وبناية متعددة 
االغراض ومرافق خدمية متعددة.وكذلك مرشوع أنش�اء 
مصنع الش�عرية الرسيعة التحض�ري ) االندومي(يف بابل 

والتي بلغت نسب أنجازه %42.
فيم�ا نوه مدير دائرة مهندس مقيم املهندس هيثم حاتم 
ان الدائرة تمكنت م�ن القيام بعمليات االرشاف الهنديس 
ع�ىل العديد م�ن املش�اريع ومنها م�رشوع بناية رشطة 
بابل ومرشوع مجمع تالل بابل السكني ومرشوع املعمل 
الشامل لتصليح آليات رشطة بابل ومرشوع محطة وقود 
ناحي�ة النيل ومرشوع انش�اء عم�ارة تجارية ومرشوع 
معم�ل خلط وتعبئة االدوية البرشي�ة والبيطرية وغريها 

من املشاريع االستثمارية يف محافظة بابل.
وأكد ان الدائرة حصل�ت عىل درع االبداع والتميز من قبل 
هيئة أستثمار بابل كأفضل جهة أستشارية مرشفة عىل 

املشاريع االستثمارية يف محافظة بابل.

معاون مدير اإلعامر اهلنديس يطلع ميدانيًا عىل سري عمل املشاريع االستثامرية يف بابل
ضمن توجيهات الدكتور حسن مدب جمحم

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت وزارة الزراعة، أمس األحد، عن حجم 
الدعم املقدم للفالح�ني، فيما أوضحت حجم 

صادرات التمور خالل 3 أعوام.  
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الزراع�ة حميد 
النايف إن »الدعم املقدم للمزارع العراقي أقل 
من املطل�وب نتيجة قي�ام وزارة املالية برفع 

كافة انواع الدعم عن الفالحني«.  
وأض�اف، أن »وزارة الزراع�ة تدعم الفالحني 
بالبذور بنسبة 40% ومن االسمدة بنسبة %35 
ولكن يبق�ى الدعم متواضعا واس�تحقاقات 
الفالحي�ني تتأخ�ر وه�ذا أث�ر ع�ىل القط�اع 

الزراعي«.  
وفيم�ا يتعلق بمل�ف التمور ب�ني، أن »إنتاج 
التم�ور يتصاع�د ونعتقد بأنه�ا قصة نجاح 
للوزارة وهي تفتخر بأنها استطاعت انعاش 
قط�اع التمور ووضعه عىل الجادة الصحيحة 
وبالت�ايل هناك تزايد يف عمليات االس�تثمار يف 
مج�ال التم�ور«.  وتابع أن »ال�وزارة دعمت 

قطاع النخيل منذ عام 2019، من أجل حماية 
املنتج املحيل ومنع االس�ترياد وفتح التصدير 
مما س�اهم يف زي�ادة انتاج التم�ور وتعظيم 
االي�رادات ألن الف�الح حص�ل ع�ىل اي�رادات 

جيدة«.  
وأش�ار إىل أن »الوزارة دعمت منتجي التمور 
وتهيئ�ة  والفح�ص  اللوجس�تية  بالقضاي�ا 
الش�هادات الخاص�ة بالتصدي�ر، فض�ال عن 
تسهيل االجراءات«، موضحا: »دعمنا النخيل 
يف مج�ال االس�مدة واليوري�ا وأعطينا بعض 
االسمدة للنخيل وتم اس�تثناؤهم من الخطة 
الزراعية«.  وعن الكميات املنتجة، أوضح أنه 
»يف الع�ام 2019 أنتجن�ا 600 ألف طن، وعام 
2020 أنتجن�ا 750 أل�ف ط�ن، وع�ام 2021 
أنتجنا قرابة 900 ألف طن حتى اآلن وعمليات 

التصدير مستمرة«.  
وع�ن ال�دول املس�توردة، ب�ني أن »هناك 10 
دول يص�در لها العراق التم�ور ومنها هولندا 
وايطاليا وتركيا وم�رص«، مؤكدا أن »التمور 
العراقي�ة مرغوبة يف اغلب ال�دول ملا تحتويه 

من ج�ودة عالي�ة وخصوص�ا تم�ر الزهدي 
ال�ذي يدخ�ل يف مختل�ف الصناع�ات ويصدر 
الغل�ب دول العالم«.  وبخص�وص التحديات 
الت�ي تواج�ه زراع�ة النخي�ل أك�د النايف أن 
»هن�اك مش�كلة يف ادوات عملي�ة مكافح�ة 
النخيل ونحن ج�ادون يف معالجتها ضمن ما 
ه�و موجود لدينا م�ن ادوات ملكافحة اآلفات 
التي قضينا عليها بنس�بة 85% ولكنه نحتاج 
الدامة املكافحة«.  وأضاف: »نعاني كذلك من 
مشكلة عدم تهيئة الطائرات الخاصة وهناك 
تلكؤ يف ذلك مما تس�بب يف مشكلة للفالحني؛ 
ألن املس�احات املرزوع�ة كب�رية وتحت�اج اىل 
طائ�رات ونحن حتى االن ال نمتلكها بش�كل 
فاع�ل ومس�تمر«.  وأش�ار إىل أن »الطائرات 
موج�ودة ولكنه�ا تحت�اج اىل تأهي�ل وادامة 
وت�م االتص�ال بالرشك�ة املنتج�ة واملوضوع 
اآلن يف ط�ور النقاش واالدامة من أجل تأهيل 
االس�طول العراقي واذا تم تأهيله فسنقيض 
ع�ىل كل االفات، وبالتايل س�نتمكن من زيادة 

االنتاج«.

الزراعة تكشف صادرات التمور خالل »3« أعوام:
 نواجه مشكالت بمكافحة اآلفات

التجارة تطلق الوجبة الثالثة من السلة 
الغذائية وتفعل منصة »راقبني«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير التجارة، ع�الء أحمد الجب�وري، أمس األحد، إط�الق توزيع مفردات 
السلة الغذائية بوجبتها الثالثة يف عموم محافظات البالد.ونقل بيان للوزارة تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه عن الجبوري، قوله، ان »إنطالق الس�لة الغذائية 
بوجبتها الثالثة يأتي تزامنا مع انخفاض أس�عار الطحني املحيل بالسوق املحلية 
وتجهي�ز كمية س�تة ماليني كيس طح�ني من مخصص الوجبة التاس�عة فضالً 
عن االس�تعداد إلطالق الوجبة الجديدة من الطحني«.ولفت اىل ان »مخازن وزارة 
التجارة تس�تقبل منذ أي�ام كميات كبرية من املواد الغذائي�ة ذات النوعية الجيدة 
من مفردات الس�لة الغذائية وهي الزيت والسكر والبقوليات ومعجون الطماطم 
واألرز املس�تورد«.وبني، ان »الوزارة وبعد نجاح وإس�تكمال تجهيز الوجبة األوىل 
والثانية للس�لة الغذائية بارشت اليوم األحد ويف جميع محافظات البالد تجهيزها 
بوجبتها الثالثة ووفق آلية جديدة تضمن وصول املواد للمناطق اكثر فقرا ويف آن 
واحد وعىل مستوى مراكز املدن واالقضية والنواحي«.ولفت اىل انه وجه »مالكات 
ال�وزارة الفنية واإلداري�ة والرقابية واالعالمي�ة العاملة يف رشكة امل�واد الغذائية 
ودائرتي الرقابة التجارية والتخطيط واملتابعة وقس�م االعالم بإستنفار جهودها 
ملتابعة التجهيز فضال عن متابعة الشكاوى واإلشكاالت التي تحدث أثناء التجهيز 
ورف�ع تقاري�ر يومية من أج�ل إيجاد الحل�ول وتجاوز املعوق�ات خدمة للصالح 
العام«.وأش�ار الجبوري اىل ان التجارة »س�تطلق اليوم الب�ث التجريبي للمنصة 
الكرتوني�ة للتواصل بني املواط�ن والوزارة عرب برنامج }راقبن�ي{ وبالتعاون مع 
دائ�رة مركز البيانات الوطني يف االمانة العامة ملجل�س الوزراء وعرب بوابة }أور{ 
االلكرتونية للخدمات الحكومية والذي من خالل يمكن للمواطن التواصل وتقديم 
ش�كاواه وبعدها تحول اىل الجه�ة واملعنية ومن ثم إجابت�ه ألكرتونياً«.وأكد، ان 
»املرحلة املقبلة تتطلب بذل الجهود لتس�ليم املواطنني اس�تحقاقهم من املفردات 
واهمي�ة الرقابة الش�عبية م�ن الحكومات املحلي�ة لتوزيع مف�ردات جيدة تليق 
باملواط�ن العراقي، فضال عن التأكيد عىل أهمية دع�م االعالم الحكومي املنصف 

لجهود الحكومة يف ايصال وانجاح السلة الغذائية للمواطنني«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعدت هيئة الكمارك، أمس األحد، مسودة 
ق�رار تعديل بالرس�وم للفئات الجمركية 
املفروض�ة عىل املس�توردات من الس�لع 
والبضائع، مؤكدة أنها يف املراحل النهائية 

وستعرض عىل وزير املالية قريباً.
وق�ال مدير عام الهيئة، ش�اكر الزبيدي، 
يف ترصي�ح صحف�ي، إن »إع�ادة النظ�ر 
برس�وم خم�س فئات م�ن امل�واد الخام 
والسلع الرأس�مالية والصناعية واألدوية 
والكوزمتي�ك،  الكهربائي�ة  واالجه�زة 
ته�دف اىل زيادة كف�اءة الهيئة يف جباية 
الرس�وم، والحد من االجتهاد الش�خيص 
ومكافح�ة الته�رب الجمركي، اس�تنادا 
ألحكام للمادة/ ثانيا من قانون التعرفة 
الجمركي�ة 22 لس�نة 2010 املعدل، التي 
خ�ول فيه�ا وزي�ر املالي�ة تعديل نس�بة 
الرس�وم وعرضه�ا عىل مجل�س الوزراء 

للتصويت عليها«.
ولف�ت اىل »ع�دم املس�اس بس�لع املنتج 
املماثل للمنتج املحيل املستوردة الخاضعة 
لقانون حماية املنتجات العراقية بالرقم 

) 11 ( لسنة 2010«.
ونب�ه إىل أن »الهيئة ل�م تغفل عن أهمية 
مكافح�ة االحتكار لبعض الس�لع واملواد 
املشمولة بالحماية، يف ظل ازدياد الطلب 
ع�ىل بعضه�ا، يقابله ارتفاع يف األس�عار 
بش�كل تدريجي، باعتباره س�ببا رئيسا 
لخلق س�وق ثانوية ومحوري�ة الحتكار 
املواد االساس�ية«، مبيناً أنه »يف مواجهة 
ذلك تتدخل الدولة للس�يطرة عىل أسعار 
س�لع متعددة، ال تق�ل معالجتها أهمية 

عن قرارات سرتاتيجية أخرى« .
وأش�ار إىل أن »التغيري يتمثل باتخاذ قرار 
م�ن الجه�ات املعني�ة يف غاي�ة األهمية، 
يرتكز يف إعادة النظر بالرسوم الجمركية 
أو إلغ�اء رس�وم الحماي�ة ع�ىل واردات 
معني�ة باالحت�كار ف�رتة مح�ددة، مث�ل 
الحديد واملواد االنش�ائية املس�توردة من 
خ�ارج البالد، مما يقابل�ه ارتفاع يف حدة 
املختلف�ة، يف  ال�رشكات  ب�ني  املنافس�ة 
ظل بحث املس�تهلك عن األس�عار األقل، 
بالج�ودة العالية، وف�ق املواصفات التي 
الدول�ة، فض�ال ع�ن تش�جيع  تضعه�ا 
املصانع والرشكات املحلية عىل املنافسة 
الفعلية للبضائع املستوردة التي تدخل يف 
بناء مس�كن املواطن ال�ذي يحلم يف تملك 

أرض«.
وتس�ال الزبيدي قائال :«كيف يس�تطيع 
املواط�ن بناءها )أي أرض�ه( يف ظل عدم 
اس�تقرار أس�عار امل�واد الخ�ام الداخلة 
يف عملي�ة البناء، وهذا يش�مل املش�اريع 

الصغرية الصناعية والزراعية؟« .
الفس�اد يف  يف م�وازاة ذل�ك، وملكافح�ة 
الزبيدي  املشاريع االس�تثمارية، كش�ف 
عن خطة داعمة لجهود الدولة يف االصالح 
ودعم املس�تثمرين، وق�ال: إن »الجمارك 
تعمل بالتنس�يق م�ع وزارة املالية إلعداد 
الئحة مخ�ارج قانونية لتقليص أو إلغاء 
اإلعف�اءات املمنوحة لبع�ض القطاعات 
بموج�ب الق�رارات الناف�ذة، للح�د م�ن 
ظاه�رة الفس�اد باإلعف�اءات الجمركية 
للمواد االس�تثمارية والقط�اع الحكومي 
واملختل�ط، الت�ي تق�در بأكثر م�ن 750 

مليار دينار سنوياً«.

الكامرك تعد مسودة قرار لتعديل رسوم 
مخس فئات وإلغاء بعض اإلعفاءات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن��ت املُديري�ة العام�ة للتنمي�ة الصناعي�ة إحدى 
تش�كيالت وزارة الصناع�ة واملعادن ع�ن منح ) 134 
( إجازة تأس�يس إلقامة مش�اريع صناعية جديدة يف 
ش�هر ترشين األول املاض�ي .وقال ُمدير عام املُديرية 
عزي�ز ناظ�م عب�د بحسب بيان لوزارة الصناعة:«ان 
الخدم�ات  ُمس�توى  يف  إرتفاع�اً  حقق�ت  املُديري�ة 
التخُصصي�ة بنفس الش�هر من ِخالل من�ح ) 134 ( 
إجازة تأس�يس للمش�اريع الصناعية وتخصيص 60 
ُقطعة أرض إضافة إىل منح ) 50 ( تقدير حاجة لتلبية 
ُمتطلبات املشاريع الصناعية من املواد األولية الالزمة 
لتش�غيل املكائن واآلالت« .واض�اف:«ان املُديرية تويل 
إهتمام�اً كبرياً يف ُمتابعة س�ري العم�ل ومراحل إنجاز 
املش�اريع من ِخالل إجراء الكش�وفات امليدانية والتي 
َبلغ�ت ِخ�الل نفس الش�هر ) 163 ( كش�ف يف جميع 
املُحافظات فضالً عن تقديم خدمات تخُصصية أخرى 
َش�ِملت تجديد الهويات للمش�اريع الصناعية ل ) 74 
( هوية ومنح ) 20 ( ش�هادة إكمال تأس�يس وإعادة 
مفع�ول ) 11 ( إج�ازة واإلج�راءات القانونية و 148 
معاملة نقل امللكية ، مؤكداً ان القطاع الخاص يش�هد 
تط�وراً ِخالل هذه الف�رتة من ِخالل اإلقب�ال الكثيف 
للصناعيني عىل تأس�يس مش�اريع صناعي�ة جديدة 
وتس�جيلها لدى املُديرية وش�مولها بإج�راءات الدعم 
والرعاي�ة ِضمَن ضوابط قانون اإلس�تثمار الصناعي 

رقم 20 لعام 1998 .

منح »١٣٤« إجـازة تأسيس 
للمشاريع الصناعية الشهر املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

انج�زت امل�الكات الفني�ة والهندس�ية يف رشكة الحف�ر العراقية 
حف�ر البرئ النفطي ZB - 508 يف حقل الزبري النفطي يف البرصة ، 

لصالح هيأة تشغيل الزبري.
وذك�ر إع�الم الرشكة يف بي�ان انه » تم انجاز عملي�ات حفر البرئ 
بعم�ق 3524 مرتا باس�تخدام جهاز الحف�ر IDC 37 ذي القدرة 

الحصانية Hp 1500 بمدة زمنية قدرها 34 يوما.

انجاز حفر بئر نفطي جديد يف حقل الزبري

    نينوى / مروان ناظم

اعل�ن مدير بلدية مدينة املوصل عبد الس�تار الحبو، عن الرشوع 
باقامة مش�اريع خدمي�ة يف مدين�ة املوصل بمش�اركة عدد من 

الرشكات الرتكية . 
وق�ال الحبو للوكال�ة الوطنيةالعراقيةلالنباء/نين�ا/« أن »بلدية 
املوص�ل اس�تقبلت رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة مرس�ني 
برتكي�ا ايه�ان كزلت�ان لل�رشوع بع�دد م�ن املش�اريع الخدمية 
والصناعية«.وب�ني الحبو ان »الرشكات الرتكي�ة وقعت اكثر من 
عقد مفتوح النجاز اكثر من 500 مرشوع خدمي داخل املدينة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مستش�ار لرئيس الوزراء، أمس األخد، عن س�بب أرتفاع 
أسعار املواد الغذائية.وقال مظهر محمد صالح إن »أسعار الغذاء 
عامليا ش�هدت ارتفاع�ا ملحوظا  وبعضها دخل�ت موجة تضخم 
كب�ري«. وأض�اف »هنالك تح�وط كبري يف أس�عار امل�واد الغذائية 
خصوص�ا يف االمريكيت�ني واالرتف�اع يك�ون يف ال�واد الغذائية يف 
األس�واق«. وأش�ار صالح اىل ان »العالم استفاد من تجربة الغلق 
القاسية والتي أثرت عىل االقتصاد وأدت اىل إنزالقات كثرية وسيتم 
التعامل معها بذكاء«. يشار اىل ان األسواق املحلية تشهدا ارتفاعاً 

كبرياً وغالء بأسعار املواد الغذائية واالستهالكية.

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ ذي قار، أحم�د الخفاجي، عن قرب تس�ليم االرايض 
املخصصة النشاء أكثر من 100 مدرسة، للرشكات الصينية بحسب 
اتف�اق االمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء م�ع تلك ال�رشكات .وذكر 
الخفاج�ي يف بيان ان اجتماعا عقده مع وفد االمانة العامة ملجلس 
بحض�ور م�دراء البلدية والتس�جيل العق�اري وذات العالقة لغرض 
العمل عىل تسليم االرايض للرشكات الصينية املعنية بانشاء املدراس.

واشار اىل انه من املؤمل ان تتم املبارشة بانشاء 106 مدارس وتعمل 
املحافظة عىل تقديم جميع التسهيالت النجاز العمل .

    بغداد / المستقبل العراقي

ألزمت س�لطة الطريان املدني العراقي، املسافرين بإبراز الشهادة 
الدولية الخاصة بلقاح فريوس كورونا }كوفيد – 19{ مع فحص 
}PCR{ قبل 72 س�اعة من موعد السفر إبتداًء من اليوم األثنني.

وكان�ت س�لطة الط�ريان أرج�أت أكثر من م�رة اعتم�اد بطاقة 
التلقي�ح الدولي�ة. يش�ار اىل ان وزارة الصحة ح�ذرت مؤخراً من 
حدوث موجة وبائية رابعة يف البالد مشددة عىل تشديد االجراءات 

الوقائية فيما لم تستبعد إعادة فرض حظر التجوال.

مدير بلدية املوصل: انشاء مشاريع 
جديدة بمشاركة رشكات تركية

مستشار لرئيس الوزراء: هلذه األسباب 
ارتفعت أسعار املواد الغذائية

رشكات صينية تستعد لبناء 
١06 مدارس يف ذي قار

اليوم.. سلطة الطريان تعتمد 
شهادة التلقيح الدولية

    بغداد/ المستقبل العراقي

خصصت الجهات املعنية يف إقليم كردستان، أمس األحد، أكثر من 19 مليون دوالر إلنجاز 
مرشوع ماء دربندخان.  

وذك�رت دائ�رة االعالم واملعلومات يف حكوم�ة اإلقليم، ببيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »املرشوع يع�د من املش�اريع الضخمة ال�ذي تبنته الكابينة التاس�عة 
لحكوم�ة االقليم ويعالج أزمة مياه الرشب ألكثر من 12 الف عائلة يف قضاء دربنديخان 

جنوبي السليمانية«.  
وبينت أن »نس�ب اإلنجاز تجاوزت حتى اآلن 55% وهي نس�بة تعد جيدة بس�بب االزمة 
املالي�ة التي عصفت باإلقليم منذ س�نوات حيث خصصت حكوم�ة اإلقليم 19.7 مليون 

دوالر إلنجازه«.  
وأشارت إىل أن »املرشوع ينتج 1000م2 يف الساعة الواحدة وهذه الكمية كافية ألن تصل 

يوميا لعدد كبري من األرس بعد أن كان املاء يصل إىل املنازل كل ثالثة أيام«.

كردستان: ختصيص 19.7 مليون 
دوالر إلنجاز مرشوع ماء دربندخيان

حمافظ بغداد يفتتح روضتني يف منطقة مجيلة 
و »٣« مدارس حديثة يف اليوسفية

    بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

افتتح محاف�ظ بغداد املهن�دس محمد جابر 
العطا، أمس األحد، روضتني لألطفال 
يف منطقة جميل�ة بجانب الرصافة، 
ناحي�ة  يف  حديث�ة  م�دارس  و)3( 
اليوس�فية بجان�ب الك�رخ، نف�ذت 

ضمن املواصفات الفنية القياسية.
وق�ال الس�يد املحافظ خ�الل حفل 
االفتت�اح، يف بي�ان صادر عن قس�م 
إن  الحكوم�ي،  واالتص�ال  االع�الم 
»امل�الكات الفني�ة ملحافظ�ة بغداد، 
أنه�ت اعم�ال روضت�ني حديثت�ني، 
ضم�ن تربي�ة الرصاف�ة الثالث�ة يف 
منطق�ة جميلة، كذل�ك )3( مدراس 
حديثة ضم�ن تربية الك�رخ الثانية 

يف ناحي�ة اليوس�فية، تزامن�ا مع ب�دء العام 
الدرايس الجديد«، الفتا إىل أن األسابيع املقبلة 
ستشهد افتتاح مدارس جديدة اخرى، تضاف 
إىل قائم�ة امل�دراس املنج�زة، والت�ي تج�اوز 

أعدادها 130 مدرسة.
 2021 ع�ام  ان »خط�ة  اىل  العط�ا،  وأش�ار 
س�تتضمن اضافة اكثر من )100( مدرس�ة 
حديث�ة، فضال عن اعداد خط�ة العام املقبل، 
والتي سيتم املصادقة عليها قريبا«، 
مؤك�دا حاج�ة محافظ�ة بغ�داد إىل 
مس�احات جديدة لتتمك�ن من بناء 
مدراس أخ�رى يف مرك�ز العاصمة، 

نظرا لشح االرايض هناك.
وتاب�ع: هن�اك خط�ة مع�دة تخص 
القط�اع الصح�ي والط�رق، س�يتم 
اىل  اضاف�ة  قريب�ا،  به�ا  املب�ارشة 
مش�اريع امل�اء وال�رصف الصحي، 
والت�ي  االجتماعي�ة  الرعاي�ة  ودور 
تدخ�ل ضم�ن مس�ار وزارة العم�ل 

والشؤون االجتماعية.

املوانئ: سفن حتمل ٤٤ ألف طن من الرز ترسو 
يف ميناء أم قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النقل/الرشكة العامة 
للموانئ، أمس األحد، استقبال سفن 
تحمل أكثر من 44000 ألف طن من 
ال�رز يف مين�اء أم ق�رص الجنوبي يف 

البرصة.
وق�ال مدي�ر ع�ام املوان�ئ املهندس 
فرح�ان الفرطويس، يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه إن 
»املوان�ئ تعمل بمالكاته�ا واداراتها 
واحرتافي�ة  بكف�اءة  وتش�غيالتها 
عالي�ة لتكون دليل مه�م عىل الثقل 
إىل  والدويل«،مش�رياً  االقليم�ي 
»توجيهات وزير النقل نارص حسني 

بندر الش�بيل؛ برضورة توفري املعدات التي تمّكن 
املوانئ من تقديم الخدمات لجميع أنواع السفن 
باخت�الف درجات تطورها ومناول�ة كافة أنواع 

البضائع بسالس�ة لضمان س�المة 
املالحة البحرية«.

وأض�اف املدي�ر الع�ام، أن »ارصفة 
املوان�ئ التجارية يف مين�اء ام قرص 
اس�تقبلت س�فينة تحمل  الجنوبي 
ع�ىل متنها اكثر من ) 44000 ( الف 
طن من مادة الرز  الخاصة بالس�له 
التج�ارة  وزارة  لصال�ح  الغذائي�ة 

وجاري العمل عىل تفريغها«.
وتاب�ع: »أس�تقبلت أرصف�ة موانئ 
خور الزبري التخصصية سبع ناقالت 
محملة باملش�تقات النفطية وجرت 
التفريغ والشحن واالرساء  عمليات 
واالق�الع بالتع�اون والتنس�يق بني 
ادارت�ي امليناءين وعملي�ات املالحة 

البحرية«.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )217(  والصادر يف 2021/11/18 
اش�ارة اىل قرار االحالة املرق�م )169( يف 2021/10/7  تعل�ن اللجنة اعاله عن 
تأج�ر العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدية 
برطلة  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعىل 
الراغب�ن بااليج�ار  مراجعة مديري�ة بلدية برطلة  وخالل م�دة )15(  يوم  تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  مس�تصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة )50%( م�ن القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخر من مدة 
االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور نرش االعالن واملصاريف االخرى  
عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة 
)ثالث�ون يوم( من تاري�خ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال 
ويع�اد االعالن عن تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلن وكافة 
املصاري�ف االخرى املرتتبة ع�ىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح 
ل�ه بالدخول باملزاي�دة مجددا مع عدم ج�واز التنازل عن االحال�ة وبخالفه يعد 
املس�تاجر ناكال وتطب�ق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة 
ي�وم الثالثاء املص�ادف 2021/12/7 يف مديرية بلدية برطلة يف  الس�اعة )12( 

الثانية عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

اعالن
تعلن نقابة املهندس�ن العراقية / فرع 
املثنى عن تحديد موعد  انتخابات املرحلة 
األوىل ألنتخاب�ات عضوية املؤتمر العام 
لنقابة املهندسن العراقية / فرع املثنى 
للدورة )28 ( يف يوم  2021/12/4 ويف 
حال ع�دم اكتمال النصاب يكون موعد 
االنتخاب�ات يف ي�وم 2021/12/11 يف 
مقر نقابة املهندس�ن فرع املثنى وتبدأ 
االنتخابات من الساعة العارشة 10:00 
صباح�ا ولغاية الس�اعة الثالثة عرصا  

3:00

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة كربالء
العدد 4420/ب/2021
التاريخ 2021/11/21

اعالن
اىل / املدعى عليه )حيدر محمد جاسم( 

اق�ام املدعي مروان صباح عبد الرحمن الدعوى املرقمة اعاله 
املتضمن�ة طلب الحك�م بتاديتك مبل�غ )173000000( مائة 
وثالثة وس�بعون مليون دينار ونظ�را  ملجهولية محل اقامتك 
يف الوق�ت الحارض لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن للحضور امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاسعة من 
صباح ي�وم املرافع�ة 2021/12/14 ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا
القايض

محمد حاتم علوان

اىل الرشكاء / )زينب هادي عبد الحس�ن عباس ورباب هادي 
عبد الحسن عباس وهاجر هادي عبد الحسن عباس ونعيمة 

هادي ناجي ( 
اقت�ى حضوركم إىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف 
االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقراركم باملوافقة ع�ىل قيام رشيككم 
) س�ليم عب�د الكاظم عزي�ز ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقم�ة 3 / 2929 مقاطعة 4 حي العروبة ) جزيرة 
النجف( ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمس�ة ع�رش ي�وم داخل العراق وش�هر خ�ارج الع�راق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك باالعرتاض 

مستقبال
��������������������������������������������������

إىل الرشيك احمد موىس سيد فرج
اقتى حض�ورك إىل مقر بلدية النجف لغ�رض اصدار اجازه 
بناء للعق�ار املرق�م 50908/3 حي النداء خ�الل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه

عيل عبد الجبار حمود

محكمة بداءة كركوك
العدد 1152/ب/2021

املدع�ي/ مدي�ر ع�ام رشك�ة غ�از الش�مال/ إضاف�ة 
لوظيفته

املدعى عليه/ فاروق عمر يوسف
تنفي�ذاً لقرار الحك�م الصادر من ه�ذه املحكمة املرقم 
الزام�ك  املتضم�ن   2021/9/30 يف  1152/ب/2021 
بتأدي�ة اىل دائرة املدعي مبلغ ق�دره )2790000( فقط 
مليونن وس�بعمائة وتس�عون الف دينار عن اجر املثل 
الوحدة الس�كنية )الش�قة املرقمة 29/8( املشيدة عىل 
جزء م�ن العقار املرقم 2/560 م39 تس�عن وتحميلك 
كاف�ة املصاريف والرس�وم القضائية واتع�اب املحاماة 
ولكون�ك مجهول مح�ل اإلقامة لذا تق�رر تبليغك اعالناً 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن ويف حالة عدم حضورك 
للطع�ن يف الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه املحكمة س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض/ نارص ياسن حمود

محكمة بداءة كركوك
العدد 998/ب/2021

املدع�ي/ مدي�ر ع�ام رشك�ة غ�از الش�مال/ إضاف�ة 
لوظيفته

املدعى عليه/ خليل حسن حميد
تنفي�ذاً لقرار الحك�م الصادر من ه�ذه املحكمة املرقم 
998/ب/2021 يف 2021/8/18 املتضمن الزامك بتأدية 
اىل دائ�رة املدعي مبلغ ق�دره )1738324( فقط مليون 
وس�بعمائة وثماني�ة وثالثون الف وث�الث مائة وأربعة 
وع�رشون دين�ار وتحميلك كاف�ة املصاريف والرس�وم 
القضائية واتعاب املحاماة ولكونك مجهول محل اإلقامة 
لذا تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتن محليتن يوميتن ويف 
حال�ة عدم حضورك للطعن يف الق�رار الصادر من هذه 

املحكمة سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض/ نارص ياسن حمود

اعالن 
ق�دم املواطن ) س�عد خليل عباس (  الدع�وى لتبديل ) اللقب 
( وجعل�ه ) املوس�وي ( ب�دال من ) الخال�ي ( فمن لديه حق 
االع�رتاض عىل ذلك مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة 

رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

قدم املواطن ) نزار نوزاد يحيى (  الدعوى لتبديل ) اس�م ابنه 
( وجعله ) منتظر ( بدال من ) دلر ( فمن لديه حق االعرتاض 
ع�ىل ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم�ا وفق املادة 22 من قان�ون البطاقة املوحدة رقم 3 

لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )218(  والصادر يف 2021/11/17 
اش�ارة اىل كت�اب مديري�ة بلديات نينوى � قس�م االم�الك ذي االع�داد ) 13818 ( يف 
2021/9/29 و )13811( يف 2021/9/29  تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجر العقارات 
املدرج�ه تفاصيلها يف ادناه والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدية تلكيف  وفقا الحكام 
القان�ون )21( لس�نة )2013( وبطريق�ة املزاي�دة العلنية  فعىل الراغب�ن بااليجار  
مراجع�ة مديري�ة بلدية تلكي�ف  وخالل م�دة )30(  يوم  تبدأ من الي�وم التايل لنرش 
االعالن بالصحف  مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة 
املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار 
والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة 
وبخالف�ه يعترب املس�تاجر ناكال ويع�اد االعالن عن تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل 
وتحمل�ه فرق البدلن وكافة املصاريف االخرى املرتتبة ع�ىل ذلك اضافة اىل مصادرة 
اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة 
وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون 
املزايدة يوم االربعاء املصادف 2021/12/22 يف مديرية بلدية تلكيف  الس�اعة )12( 

الثانية عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
1/5 م 1 قبر مريم  حديقة 1

451 تللسقف منتزه 2
2/22 م 11 عربينات  ساحة لبيع المواد االنشائية )209( 3
1/10 م 3 سوق الغزل الكشك المرقم )2(  4

5/1527 تلكيف  الكشك المرقم )34(  5
5/1527 تلكيف االكشاك المرقمة )35و36و37 و38و39و 40و41(  6

17/1016 تلكيف  الدكاكين المرقمة )12و17(  7
1707 تلكيف  الدكاكين المرقمة )46و 47(  8

16/1016 تلكيف  الدكاكين المرقمة )54و56و57و61(  9
105/1 م 8 تلمثه  الدكان المرقم )85(  10

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت

78/468 م 75 برطلة الغربية  الدكاكين المرقمة 
)12و13و19و20و21و22( 1

270/6 م 75 برطلة الغربية حديقة 2

395/17 م 138 برطلة الوسطى  مخبز تنور 3

70/468 م 75 برطلة الغربية الدكاكين المرقمة )204و207و208(  4

94/254 م 138 برطلة الوسطى  الدكاكين المرقمة )41و42و43و48(  5

االحد

الثالثاء

512

3011
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مجلس القضاء االعىل

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

محكمة بداءة النجف
العدد 5600/ب2021/2

التاريخ 2021/11/18
اعالن

غ�ايل  )قحط�ان  علي�ه  املدع�ى   / اىل 
مهوس ( 

اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة 
االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله 
ضدك واملدعى عليه االخر والذي يطلب 

فيها الحكم  
 بتاديتكم�ا ل�ه  بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�ا مق�داره  2200 دوالر امريكي   
عن قرض  مؤرخ يوم  2020/12/13  
ونظ�را ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة  
الكوت  واشعار مختار محلة الفالحية 
زيدان خلف اللكايش   لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
 2021/11/23 املرافع�ة  بموع�د 
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

االصول
القايض

حربي طارش لفته
 �������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 6093/ب2021/3
التاريخ 2021/11/19

اعالن
قاس�م  )احم�د  علي�ه  املدع�ى   / اىل 

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

االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله 
ضدك واملدعى عليه االخر والذي يطلب 

فيها الحكم  
 بتاديتكم�ا ل�ه  بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�ا مق�داره  1250 دوالر امريكي   
عن قرض  مؤرخ ي�وم  2019/5/22  
ونظ�را ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
كرب�الء   يف  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
واش�عار مخت�ار حي ال�والء 1 مردان 
مخيف عطيوي  لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
الس�اعة   2021/11/24 املرافع�ة 
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

االصول
القايض

حربي طارش لفته
�������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

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

محكمة االحوال الشخصية النجف
العدد / 3653 / حجة وفاة / 2021

التاريخ / 28 / 10 / 2021
اعالن

اىل / املدعو ) حسني سعيد وحيد (
قدم طالب حجة الوفاة ) س�عيد وحيد 
غ�ايض ( طلباً اىل ه�ذه املحكمة يروم 
فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو 
) حسني سعيد وحيد ( قررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك 
الحض�ور امامها خالل عرشة ايام من 
تاري�خ نرش االع�الن وبخالفه س�يتم 
النظر بالطلب وفق القانون .                                                                                   

القايض
اثري فاهم محسن

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

كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة االحوال الش�خصية يف كربالء 
املقدسة 

العدد: 7246/ش/2021
التاريخ : 2021/11/21 

اعالن
اىل املدعى عليه / انور عماد حميد 

اقام�ت املدعي�ة زه�راء عب�د الرحمن 
حس�ني  الدعوى املرقم�ة اعاله  طلب 
فيها التفري�ق للهجر وملجهولية محل 
اقامتك يف الوقت الحارض تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني يوميت�ني محليتني 
للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
يف   2021/12/6 املواف�ق  املرافع�ة 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك قانونا وبخالفه ستجري املرافعة 

بحقك  غيابيا وعلنا 
القايض

مهند عبد الكاظم
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الحرية

العدد 218/ ش/ 2021
التاريخ 16/ 11/ 2021

إعالن
إىل املدعى عليه محمد سالم مهدي

الق�رار  املحكم�ة  ه�ذه  أص�درت 
بتاري�خ   2021 218/ش/  املرق�م 
الحك�م  واملتضم�ن   2021/10/31
بالتفري�ق القضائي بينك وبني زوجتك 
املدعية انعام صالح مهدي   وملجهولية 
مح�ل إقامت�ك حس�ب كت�اب  مرك�ز 
رشطة الحرية بالع�دد 16562/34 يف 
2021/11/16 ومرف�ق مع�ه ورق�ه 
يف  218/ش/2021  بالع�دد  التبلي�غ 
2021/11/14 واش�عار م�ن مخت�ار 
املنطقة يف ناحية الحرية قرية املراشدة  
عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
ولصحيفتني يوميتني رسميتني بالقرار 
الص�ادر اع�اله   ول�ك ح�ق االعرتاض 
ضمن املدة القانونية وبعكس�ه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض

عيل خليل محمد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 
مكتب البحث االجتماعي 

العدد : 236 / بحث / 2021 
التاريخ : 21 / 11 / 2021 

اعالن 
املدعية / فاطمه حسني حطحوط 
املدعى عليه / محمد جاسم محمد 

اقامت املدعية الدعوى املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة تطلب 
في�ه الحكم بالتفريق للهجر ولكونك مجهول محل االقامة لذا 
تقرر تبلغك بالحضور ام�ام مكتب البحث االجتماعي يف هذه 
املحكم�ة من خ�الل النرش يف صحيفتني محليت�ني يوميتني يف 
الس�اعة التاس�عة من صباح يوم 28 / 11 / 2021 ويف حالة 

عدم حضورك سوف تتم الجلسة غيابيا بحقك .
القايض 

اسامة علوان شلش 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 

���������������������������������������������������
محكمة بداءة كركوك
العدد 314/ب/2021

املدعي/ مدير عام رشكة غاز الشمال/ إضافة لوظيفته
املدعى عليه/ حمدي محمد احمد

تنفي�ذاً لق�رار الحكم الصادر من هذه املحكم�ة املرقم 314/
ب/2021 يف 2021/7/11 املتضم�ن الزام�ك بتأدية اىل دائرة 
املدع�ي مبل�غ ق�دره )2218000( فق�ط مليون�ني ومائتان 
وثماني�ة ع�رش ال�ف دينار ع�ن اجر املث�ل الوحدة الس�كنية 
)الش�قة املرقمة 3/40( املش�يدة عىل جزء م�ن العقار املرقم 
2/560 م39 تس�عني وتحميل�ك كاف�ة املصاري�ف والرس�وم 
القضائية واتعاب املحاماة ولكون�ك مجهول محل اإلقامة لذا 
تق�رر تبليغك اعالن�اً بصحيفتني محليت�ني يوميتني ويف حالة 
عدم حض�ورك للطع�ن يف الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض/ عباس قاسم مهدي

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 2021/2767
التاريخ : 2021/10/7 

اعالن
املنفذ عليه  / املدين رزاق خريي عمران 

لق�د تحققق لهذه  املديري�ة من مختار حي الرس�الة الثالثة 
حاك�م جبوري ش�نني ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤقت 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 النجف خالل خمسة عرش يوم تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوص�اف املح�رر : قرار محكمة االحوال الش�خصية يف النجف 
املرقم 2001/ش2021/7 يف 2021/5/27 واملتضمن نفقات 
���������������������������������������������������

اعالن 
فق�د من�ي وص�ل امان�ات رف�ع االنق�اذ املرق�م 074305 يف 
2020/1/7  وبمبل�غ 450 ال�ف دين�ار والص�ادر من مديرية 
بلدية الحر باس�م املواط�ن عباس عبد املنتظر ع�يل من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار

إعالن اول 
مناقصة عامة رقم ) 2021/5/148(

اسم املناقصة )مرشوع تطوير شارع الكفاءات الرئييس يف مدينة الكوت (
عىل حساب تنمية االقاليم لسنة 2021/اضافة مكونات وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية 

1. يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم لعمل املرشوع اعاله  وبكلفة 
تخمينية / 15054299001 خمس�ة عرش مليار واربعة وخمس�ون مليون ومئتان وتسعة وتس�عون الف وواحد دينار وبمدة أنجاز )540( يوم 

من تأريخ املبارشة 
2.  إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

3.  فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني ذات التصنيف )ثالثة انشائي /سادسة كهربائي( نافذة 
وال�رشكات العام�ة وكذلك الرشكات العربي�ة واألجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / 

قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4.   متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة : خربة عامة )تقديم عمل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 سنوات قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة 
( -  خ�ربة تخصصي�ة بمبل�غ )10,538,009,300/  ومعدل اإليراد الس�نوي :) 10175590992/ والس�يولة املالية املطلوب�ة 2,509,049,834 

باإلضافة إىل املعايري املحددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها .
5. يت�م تقدي�م تع�د خطي بعدم وجود عقود مربم�ة مع الرشكة من أي جهة تعاقدي�ة حكومية تم االخفاق يف تنفيذ التزاماتها وادى اىل س�حب 
العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مش�اريع مختلف عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم تحس�م بعد يف كافة املؤسس�ات الحكومية سواء 

يف املحافظة او خارجها .
6. عىل  مقدم العطاء تقديم عدد املش�اريع التي بعهدته و الغري منجزة  ونس�ب انجازها وللجنة التحليل اس�تبعاد العطاء متى ما رأت بان عدد 

املشاريع التي بعهدة الرشكة تجعلها غري قادرة فنيا وماليا عىل تنفيذ هذا املرشوع .
7. عىل الرشكات تقديم ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

8. املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلي�ة / وتش�مل جنس�ية مقدم العط�اء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العم�ل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنش�طته 
الجديدة ، مدرج  يف القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات 
التعاقدات العامة أو استنادا إىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات ,  ال يوجد تضارب يف املصالح،الرشكات 

العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.

ثالث�ا -ع�ىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية )واملس�جلة( يف وزارة التجارة/دائرة تس�جيل الرشكات تقديم ش�هادة تأس�يس  
الرشك�ة ويف حال�ة كونها غري مس�جلة يف العراق تقديم ما يثبت تس�جيلها يف وزارة الخارجي�ة لبلد الرشكة ومصدقة من الس�فارة  العراقية أو 

امللحقية التجارية العراقية يف ذلك البلد.
رابعا – كتاب عدم املمانعة من االش�رتاك يف املناقصة ) نس�خة أصلية + نس�خة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب  معنونة  إىل 

محافظة واسط / قسم العقود.
خامسا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .

9. بإم�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واس�ط /  
سكرتري لجنة فتح العطاءات ( لغاية يوم )االثنني( املصادف 6/ 2021/12  لغاية الساعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمس�ون ألف دينار غري قابلة للرد, علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع املحافظة  / بناية ديوان محافظة واسط 

/ غرفة لجنة الفتح ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) االثنني( املصادف 6/ 2021/12.
10. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ( وبمبلغ )150,542,990/ مائة وخمسون 
مليون وخمس�مائة واثنان واربعون الف وتس�عمائة وتس�عون دين�ار عراقي (  معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العام�ة واملحلية )نفقات 
املش�اريع االستثمارية( ويتضمن اإلش�ارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان 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 املش�اركة بموجب عقد مشاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه 

رقم املنصة االلكرتونية ويستبعد العطاء يف حال كون خطاب الضمان غري داخل يف املنصة االلكرتونية .
11. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او بصيغة 
تفويض  وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل  أو بصيغة ش�هادة تس�جيل الرشكة )ش�هادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها (  
كرشط أس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اس�م 

ورقم املناقصة .
12. عىل مقدم العطاء تقديم الحس�ابات الختامية الرابحة ألخر س�نتني املتتاليتني والتي تس�بق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من 
قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك الرشكة الحسابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني 

والتي تسبق عام 2014 .
13. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض  
مراعاة  ذلك عند التقديم   .

15. ال يرتت�ب اي اث�ر تعاقدي عىل االعالن اعاله وتلغى يف حالة عدم اس�تكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح 
او خسارة نتيجة ذلك . 

16. ع�ىل مقدم العطاء ملئ االس�تمارات الخاصة بالقس�م الرابع من الوثيقة وتقديم ما يثبت املعلومات التي ت�م تدوينها من قبله وتقديمها يف 
العطاء مع كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله عىل جميع صفحاتها .

17. يف حالة تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشرتك دون النظر اىل الرشيك االخر استنادا 
اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .

18. يتم تنفيذ املرشوع وفقا للكشوفات الفنية واملخططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات ورشوط ومواصفات .
19. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

20. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
مع التقدير

إعالن للمرة الثانية
نظرا لعدم استكامل النصاب يف االعالن االول

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

1- يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العق�ود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة م�ن الرشكات املقاولة واملقاولني 
العراقيني والرشكات العامة للمرة الثانية  املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات  واملدرجة يف الجدول أدناه:

2- ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .
3- ع�ىل مقدم�ي 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 .
4- ع�ىل مق�دم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياس�ية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورق�ة بيانات املناقصة مادة 

2.5 منها .
5- متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .

6- بإم�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقص�ة اعتبارا من 5-9-2021 بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة 
واسط /  سكرتري لجنة فتح العطاءات (.

7- يتم تس�ليم العطاءات إىل )بلديات واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) الخميس 
( املص�ادف  2  /  12  /2021 وه�و )تاري�خ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع املحافظة / مبنى ديوان 

محافظة واسط ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )الخميس  ( املصادف  2 /  12 /2021 .
8- كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ( معنون إىل محافظة واسط 
/ اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد 
مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان 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 .
9- إن م�دة نف�اذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقص�ة وان تقديم العطاء يجب أن يكون م�ن قبل املدير 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 .
10- إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11- يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الصغرية( بكافة أقس�امها فأنه س�يتم اس�تبعاد 
عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .

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

14- لجه�ة التعاق�د الغاء املناقصة يف أي وقت وألي س�بب ولي�س ملقدم العطاء املطالبة بالتعوي�ض وان  ثمن املناقصة غري قابل 
للرد.

15- 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 س�نتني كحد ادنى  وان تكون الس�يولة املالية  تغطي املش�اريع الس�ابقة واملعلنة ذلك لضمان  
تنفيذ املرشوع املعلن دون التأثري عىل املشاريع السابقة  ويف حالة عدم وجود مشاريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم تعهد خطي 

بذلك . وبخالفة يستبعد العطاء عمال بضوابط رقم 12 امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.

نرش اعالن مناقصة خارجية
تعلن شركة مصافي الجنوب شركة عامة عن اعالن المناقصة التالية :  

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

1 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني 
ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات 
الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد 
املحدد 12/21 /2021 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة 
ي�وم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بع�د العطلة ويعترب الي�وم الذي ييل العطلة اخ�ر يوم لغلق 
املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة 
مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2021/12/21 الس�اعة 

الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )375000(  ثالثمائة وخمسة وسبعون الف دوالر   امريكي فقط

4 � تقديم كافة الوثائق املشار اليها يف الوثيقة القياسية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات 
العط�اء ( ابت�داء مع العطاء مصادقة من قب�ل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار 
اهلي�ة مقدم العطاء بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حال�ة عدم توفر اي من 

الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف 

القسم الثالث )متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م 

الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة ال تق�ل عن )120( يوما من تاريخ الغلق ع�ىل ان يكون مبلغ العطاء 

التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقدي�م تأمين�ات اولي�ة )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( صادر عن م�رصف  عراقي معتمد 
لدى البنك املركزي العراقي ومبلغ قدره  )7500 دوالر ( س�بعة االف وخمس�مائة دوالر امريكي فقط  والمر 
رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ 

انتهاء نفاذ العطاء 
9 �  ش�مول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد 

والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغ�اء املناقصة يف اي مرحلة م�ن مراحلها قبل صدور كت�اب االحالة بناء عىل 

اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات 
13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ 98/451

املحلة او رقم و اسم املقاطعة/ الرساي  
الجنس/ ارض العماره مع بنائها

النوع/ ملك رصف
رقم الباب/ 

رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/   200,14,65 م
املشتمالت/ محلني و دار فوق يتكون من غرفتني نوم و مطبخ و 

صالة و هول الطابق العلوي غرف و بيتونه
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/  املالك نفسه

مقدار املبي�ع / )325,500,000( ثالثمائة و خمس�ة و عرشون 
مليون و خمسمائة الف دينار 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل   باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اع�اله العائد للرهني  )عم�ران عباس عمران(
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن )م�رصف الخلي�ج التج�اري( البالغ 
)156,000,000(مائ�ة و س�تة و خمس�ون ملي�ون دينار  فعىل 
الراغب يف االش�رتاك مراجعة هذه الدائرة خالل )30يوما( اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ النرش ه�ذا االعالن مس�تصحبني معهم 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفاله برصفي�ة ال تقبل عن 10% من 
القيم�ة املق�درة )325,500,000 ( ثلثمائة و خمس�ة و عرشون 
مليون و خمس�مائه الف دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل

���������������������������������������������������
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ 1800/5
املحلة او رقم و اسم املقاطعة/ 38 الخاجية

الجنس/ ارض الدار مع بنائها
النوع/ ملك رصف

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

املساحة/  300م
املش�تمالت/ طارم�ه امامي�ة و مطب�خ و غرفت�ني ن�وم و هول  
واس�تقبال و صحي�ات خارجي�ه و غرفت�ني ن�وم و صحي�ات يف 

الطابق العلوي 
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/  املالك نفسه

مقدار املبيع / )350,000,000 ( ثالثمائة و خمسون مليون
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل   باملزايدة العلنية 
العق�ار املوص�وف اعاله العائ�د للرهني  )فاض�ل عليوي غيالن (
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن )م�رصف الخلي�ج التج�اري( البالغ 
)97,500,000(س�بعة و تسعون مليون وخمس�مائة الف دينار  
فعىل الراغب يف االش�رتاك مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30يوما( 
اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ النرش هذا االعالن مس�تصحبني 
معه�م تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفاله برصفي�ة ال تقبل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة )350,000,000 ( ثالثمائة و خمس�ون 
مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم 

االخري
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل

الكلفة التخمينية اسم المناقصةرقم المناقصةت
)دينار(

مدة 
االنجاز 
بااليام

مبلغ ضمان 
العطاء )دينار(

هوية 
التصنيف

مبلغ القطع 
)دينار

12021-4-79
تطوير شوارع 

في شعبة زراعة 
النعمانية في 
قضاء النعمانية

ثامنة 1,180,650,00025035,419,500
150,000انشائي

22021-4-95

انشاء مجموعة 
شوارع في 

حي المعلمين 
الثانية وارصفة 
حي المعلمين 

األولى في قضاء 
النعمانية

ثامنة 1,105,722,00035033,171,660
150000انشائي

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

العدد: 16590
التاريخ: 18/ 11/ 2021

العدد: 16761
التاريخ: 21/ 11/ 2021

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 671/2021 
للمرة االولى  MOBILE TANK PROVER FOR THI-QAR LOCATION 150.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يوم عصيب ويصادفك اليوم الكثري من العراقيل، 
تش�عر بالحزن واالكتئاب، الفرتة املقبلة تشهد 
الكث�ري م�ن األح�داث، علي�ك االهتم�ام بعملك 
وحيات�ك الخاص�ة، واقتن�ص جمي�ع الفرص 

املتاحة، عالقتك العاطفية جيدة.

تتمك�ن اليوم من تحقيق بع�ض األهداف التي 
لطامل�ا حلم�ت به�ا، علي�ك الح�ذر م�ن بعض 
األش�خاص حول�ك، ال تضع ثقتك يف أش�خاص 
ال تعرفه�م جي�دا، تخطط مع الرشي�ك لرحلة 

مميزة.

يوم مناس�ب للبدء بأي مرشوع جديد أو تقديم 
اقرتاح يف العمل، تحق�ق أرباح مادية ومعنوية 
الف�رتة املقبلة، انتبه ملصاريف�ك يف هذه الفرتة 
وال تبذر اموالك عىل اش�ياء ال داعي لها، اقيض 

وقت أطول مع العائلة

فك�ر بروي�ة الي�وم قب�ل أي ق�رار،  تعاني من 
الضغوط�ات والروت�ن ح�اول أن ال يؤث�ر هذا 
األمر ع�ىل قراراتك، حتى ال تن�دم الحًقا، يجب 
عليك تقب�ل األحداث والتعاي�ش معها، عالقتك 

العاطفية تسري بكل هدوء وبشكل سلس

ال تتجاهل نصائح املقربن منك وحاول اصالح 
االم�ور الت�ي انتقدوها، يف النهاي�ة أنت ال تريد 
خسارة من حولك، امورك العملية ليست جيدة 
اب�ًدا، ان�ت نقرص بش�كل كبري يف عمل�ك عليك 

االنتباه لهذا األمر

توق�ف ع�ن انتق�اد اآلخري�ن والس�خرية من 
البع�ض، تتح�ول يف بع�ض االحيان لش�خص 
متنم�ر ويسء، انتب�ه لترصفاتك فانت انس�ان 
طي�ب القل�ب لك�ن يج�ب أن تنتبه إىل لس�انك 

وترصفاتك، مسارك املهني يف احسن احواله

تتس�بب بع�ض املش�اكل العملي�ة يف تش�تيت 
أف�كارك وهو م�ا يؤثر س�لًبا ع�ىل أدائك يجب 
عليك الفصل ما بن املش�اكل واملهام التي عليك 
إنجازه�ا، ق�د تلتقي الفرتة املقبلة بالش�خص 

املناسب الذي طاملا حلمت به

تس�ري ع�ىل الطري�ق الصحي�ح فيم�ا يخ�ص 
العم�ل، انت انس�ان ناج�ح ومثابر وتس�تحق 
الوص�ول، عالقات�ك االجتماع�ي تش�هد بعض 
املش�اكل خاصة يف املحيط العائيل ال تدع األمور 

الشخصية تؤثر عىل عملك

تشعر باالنزعاج من عملك لكنك ال تتحرك لحل 
ه�ذه املش�كلة، ابحث ع�ن فرص�ة جديدة وال 
تنتظر أن تأتي الفرصة لوحدها ف� االستس�الم 

والبكاء عىل ما يحدث لك لن يفيدك ابًدا.

يج�ب علي�ك العم�ل أكث�ر واالجتهاد م�ن أجل 
اس�تعادة ثقة رئيسك يف العمل بك، أنت شخص 
مجته�د لك�ن يف بع�ض األحيان تحت�اج لدعم 
معن�وي للمثاب�رة، اهتم�ام بالرشيك يس�عده 

ويوطد عالقتكما

يشهد العمل هذا األس�بوع الكثري من التوترات 
التي تؤث�ر عليك وع�ىل ادائك، تش�عر بالخوف 
الش�ديد، ال تقل�ق فاألمور ستس�ري إىل األفضل 
مس�تقباًل، االم�ور العائلية تش�هد ايًضا بعض 

التوترات

الكثري من األحداث السعيدة اليوم، مفاجأت  لم 
تتوقعها تستطيع قلب حياتك لالحسن، تحتاج 
الي�وم للخروج يف نزهة م�ع األصدقاء من أجل 
االحتفال به�ذه األحداث واملفاج�آت وللرتفيه 

عن نفسك.

العذراء

احلوت

املسؤول عن تزايد خطر السكتة الدماغية
أفادت دراسة علمية حديثة، بأن االعتقاد 
الشائع بأن كمية الدهون تزيد من خطر 
الس�كتة الدماغي�ة ليس دقيق�ا، مؤكدة 
أن ن�وع الدهون ال مقدارها هو الس�بب 
الرئييس يف ذلك.وأوضحت الدراس�ة التي 
أجراها األس�تاذ يف كلي�ة الصحة العامة 
بجامع�ة »هارف�ارد« الدكت�ور »فنغ�يل 
نتائجه�ا يف مؤتم�ر  وان�غ«، وعرض�ت 
أن  أم�س،  األمريكي�ة  القل�ب  لجمعي�ة 
الدهون التي تأتي م�ن مصادر حيوانية 
بالس�كتة  اإلصاب�ة  خط�ر  م�ن  تزي�د 
الدماغية بش�كل أك�ر مقارنة بالدهون 
القادمة من مصدر نباتي.ولفت وانغ إىل 

أن الدراسة اعتمدت عىل بيانات أكثر من 
117 ألف متخصص يف الرعاية الصحية، 
عىل مدى 27 عام�ا، وتمحورت البيانات 
حول الوجبات الغذائية والحاالت الصحية 

لألشخاص.وخلصت الدراسة إىل أن الذين 
تناول�وا دهونا نباتية وغري مش�عبة مثل 
زيت الزيت�ون، كانوا أق�ل عرضة لخطر 
السكتة الدماغية ب� 12 باملئة، بينما الذين 
الحيواني�ة، وخصوصا  الده�ون  تناولوا 
من اللح�وم الحم�راء واملعالج�ة، كانوا 
أكثر عرضة للسكتة الدماغية بنسبة 16 
باملئة مقارنة بغريهم.وأش�ارت الدراسة 
إىل أن تمكن األشخاص من عمل تغيريات 
بس�يطة عىل وجباتهم، مثل تقليل كمية 
اللح�وم الحم�راء واملعالج�ة، ف�إن ذلك 
س�يكون ل�ه آث�ار إيجابية ع�ىل الصحة 

العامة.

آثار مرض السكري وطرق الوقاية منه
أوضحت مدينة امللك فهد الطبية آثار 
مرض الس�كري الذي يصيب العديد 
من األشخاص س�نوياً حول العالم، 

وطرق الوقاية منه.
م�رض  آث�ار  إن  املدين�ة  وقال�ت 
الس�كري تتمثل يف اعتالل الشبكية، 
وال�كىل، وأم�راض القل�ب واألوعية 
الدموي�ة، واالعتالل العصبي خاصة 
يف القدمن، مبين�ًة أن طرق الوقاية 

تب�دأ بتناول األطعم�ة قليلة الدهون 
وممارس�ة  باأللي�اف،  والغني�ة 
األنش�طة البدني�ة، واملحافظ�ة عىل 
ال�وزن الصح�ي. ولفت�ت إىل أن داء 
السكري هو مرض استقالبي مزمن 
يؤثر عىل كيفية اس�تخدام الجس�م 
أس�لوب  أن  موضح�ة  للجلوك�وز، 
الحياة الصحي يساعد يف الوقاية من 

مرض السكري بأنواعه.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

تبولة برغل بالفواكة
املقادير:

- العس�ل : ملعق�ة كب�رية )أبي�ض( - - النعناع : رّش�ة - - الفانيلي�ا : قليل - 
القرفة : ربع ملعقة صغرية - برغل : 100 غراماً - عصري الرتقال : 200 غم

- التف�اح : 1 حب�ة - مش�مش مجّفف : 50 غم - زبي�ب : 40 غراماً - البذور : 
50 غم

طريقة التحضري:
ُصب�ي عصري الرتقال الط�ازج يف املقالة، وأضيفي القليل م�ن النعناع الجاف 

والقرفة والفانيليا والعسل.
ضعي الرغل يف طبق، ثم قرشي التفاح وقطعيه إىل مكعبات متوسطة.

أضيفي التفاح املفروم والزبيب واملشمش املجفف إىل عصري الرتقال.
قومي بغيل العصري مع الفواكة وأطهي الرغل ثم اخلطيه جيداً.

أغلق�ي املقالة بفيلم التش�بث واتركيها ملدة س�اعة إىل س�اعة ونصف، بحيث 
يكون البلغار مشبعاً بالعصري والتورم.

قلّبي الخليط باستمرار ملدة 3-5 مرات يف الساعة.
يف مقالة ، قومي بقيل البذور املقرشة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

أضيفي البذور إىل السلطة، ثم زّيني بالنعناع الطازج وقدميها.

سلطة خيار بالشبت
خطوات غذائية للقضاء عىل »الكرش«

نصح ع�دد م�ن أخصائيي 
التغذية برضورة اتباع عدة 
خط�وات؛ من أج�ل فقدان 
الوزن والحصول عىل معدة 
مثالية مسطحة خالية من 

الدهون.
وفقاً  األخصائيون  وأوضح 
 Eat This Not« ملوق�ع 
م�ن  التخل�ص  أن   ،»That
السمنة املفرطة ليس باألمر 
الس�هل، خاص�ة إذا تعل�ق 
الوس�طى،  باألجزاء  األم�ر 
إنق�اص  أن  إىل  مش�ريين 

الوزن يرجع إىل العادات الغذائية التي يتبعها الشخص.
وجاءت النصائح الغذائية األربعة كالتايل:

1- رشب املزي�د من امل�اء يعمل رشب امل�اء بكمية كافية 
يومي�اً ع�ىل إنق�اص ال�وزن، وت�رى أخصائي�ة التغذي�ة 
»س�امانثا ماكني« أن زي�ادة رشب املاء تعم�ل عىل الحد 
من تن�اول املرشوبات الس�كرية، ويزيل الس�موم ويعزز 

الطاقة.
 2- تناول الروتن يس�اعد 
تن�اول الروتن ع�ىل تقليل 
األق�ل  األطعم�ة  تن�اول 
صحية يف النظ�ام الغذائي، 
إضاف�ة إىل أنه يجعل املعدة 
ممتلئة لفرتة أطول ويعطي 

إحساساً بالشبع.
 3- تن�اول الخض�ار يجب 
تن�اول خمس�ة إىل س�بعة 
أكواب من الخرضاوات غري 
النشوية بش�كل يومي من 
أج�ل الحص�ول ع�ىل معدة 

مسطحة وجسم مشدود.
 4- تن�اول الطع�ام بش�كل أبطأ يتس�بب تن�اول الطعام 
بشكل رسيع يف تكّون الغازات واالنتفاخات داخل البطن، 
نتيج�ة ابتالع هواء أكث�ر من املعتاد، لذل�ك نصح الخراء 
بتناول الطعام بشكل بطيء ومضغه جيداً وتذوق الوجبة 

للحصول عىل معدة سطحية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2494( االثنين  22  تشرين الثاني  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 2014/76
التاريخ : 2021/11/17 

اعالن
املنفذ عليه  / املدين محمد ناهي 

محمد
لق�د تحق�ق له�ذه  املديرية من 
خ�الل ورقتي تكلي�ف بالحضور 
ورشح املبل�غ وهام�ش مخت�ار 
عب�اس   1/ الريم�وك  منطق�ة 
يحيى حمادي   انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 
من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
املناذرة خالل خمس�ة عرش يوم 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
بحضورك  التنفيذي�ة  املعام�الت 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
ه�ذه املديري�ة باج�راء التنفي�ذ 

الجري وفق القانون 
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
اوصاف املح�رر : ق�رار محكمة 
/12 بالع�دد  املن�اذرة  ب�داءة 

 2014/7/26 يف  ب/2014 
يتضمن الزام املدعى عليه محمد 
ناهي محمد بتاديته للمدعي عبد 
الزهرة كريم مجهول مبلغ قدره 
ع�رش  خمس�ة   15,800,000

مليون وثمانمائة الف دينار
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جن�ح  النجف املختصة  

بالنظر بقضايا 
النزاهة

العدد: 2891/ج2021/2
التاريخ : 2021/11/18

اعالن
الهارب�ة /س�عدية  املتهم�ة  اىل   

عطية رسول  
الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 
)2891/ج2021/2(  املرقم�ة 
)حس�ن  باملش�تكي  والخاص�ة 
محمد ج�واد ( وفق احكام املادة 
456 قانون العقوبات وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب االش�عار 
املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا  يف 
يوميت�ن  محليت�ن  صحيفت�ن 
االوىل  الصفح�ات  يف  رس�ميتن 
منه�ا بوج�وب الحض�ور  ام�ام 
ه�ذه املحكمة يف موعد املحاكمة 
 2021/12/27 ي�وم  املص�ادف 
وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمت�ك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

النجف
العدد / 3795

التاريخ 2021/11/7
اىل  / املدع�وه / فاضلة مناضل 

محمد 
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة  عباس 
اىل ه�ذه  فاض�ل محم�د طلب�ا 
ي�روم فيه اس�تصدار  املحكم�ة 
حجة وفاة بحق املدعوه )فاضلة 
مناضل محمد( ق�ررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامه�ا خ�الل عرشة 
اي�ام م�ن تاري�خ ن�رش االع�الن 
بالطلب  النظ�ر  وبخالفه س�يتم 

وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

وزارة الداخلية 
االداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة   وكال�ة 

واملالية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
يف النجف االرشف

 / املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 
الواقعات 

العدد : ج/ش / 8853
التاريخ : 2021/11/17

ق�دم املواط�ن )حس�ن فاض�ل عب�د 
الكاظ�م (  ووكيل�ه ) عب�د العظي�م 
فاض�ل عبد الكاظ�م ( طلب�ا لغرض 
تس�جيل لقب�ه  وجعله  ) العيس�اوي 
لدي�ه  )الف�راغ(  فم�ن  ب�دال م�ن   )
اعرتاض  مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق اح�كام املادة )24( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
يف   24195 املرق�م  االداري  واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

االداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة   وكال�ة 
واملالية 

مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 
واالقامة 

يف النجف االرشف
 / املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات 
العدد : ج/ش / 8855

التاريخ : 2021/11/17
ق�دم املواطن )عب�د العظي�م  فاضل 
عبد الكاظ�م ( طلبا لغرض تس�جيل 
لقبه  وجعله  ) العيس�اوي ( بدال من 
)الفراغ(  فمن لديه اعرتاض  مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
)24( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

االداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة   وكال�ة 
واملالية 

مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 
واالقامة 

يف النجف االرشف
 / املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات 
العدد : ج/ش / 8852

التاريخ : 2021/11/17
ق�دم املواط�ن )حي�در  فاض�ل عب�د 
الكاظ�م (  ووكيل�ه ) عب�د العظي�م 
فاض�ل عبد الكاظ�م ( طلب�ا لغرض 
تس�جيل لقب�ه  وجعله  ) العيس�اوي 
لدي�ه  )الف�راغ(  فم�ن  ب�دال م�ن   )
اعرتاض  مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق اح�كام املادة )24( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
يف   24195 املرق�م  االداري  واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

دائرة التسجيل العقاري 
العدد 6958 

التاريخ 2021/11/8
نرش املدين مجهول االقامة

يرجى تبليغ املدين املدرجه اس�مائهم 
أدناه مجهولن االقامه لتسديد الدين 
املرق�م 91/9  العق�ار  املرتت�ب ع�ىل 
مقاطعه1 املش�خاب ويف حاله تخلف 
سيحال العقار عىل املزايده و تزويدنا 

بالنسخه من الجريده مع التقدير
 1 � حنان جاسم محمد
2 � ايمان جاسم محمد
3 � جنان جاسم محمد

4 �  غسان وهبه اوالد عبد مسلم 
5 � رتاج احمد جاسم

الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنه 

يف  العق�اري  التس�جيل  مالحظي�ة 
املناذرة 



رياضة7
العدد )2494( االثنين  22  تشرين الثاني  2021

اجلوية يعود لسكة االنتصارات بثالثية 
يف مرمى الديوانية

             المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اد ن�ادي الق�وة الجوي�ة إىل س�كة 
االنتص�ارات بع�د ان خ�ر يف املب�اراة 
املاضية ام�ام نادي النج�ف بهدف لال 

يشء.
حيث حقق الصق�ور نتيجة الفوز عىل 
ن�ادي الديوانية بثالثة اهداف مقابل ال 
يشء يف املب�اراة التي ج�رت عىل ملعب 
كربالء ال�دويل ضمن مباري�ات الجولة 

العارشة للدوري املمتاز.
وافتتح التس�جيل للجوية الالعب عالء 
عب�اس يف الدقيقة 31 انتهى عىل وقعه 

الشوط األول.
وعن�د بداي�ة الش�وط الثان�ي اقتنص 
املهاجم حمادي احمد هدفني متتاليني 
يف الدقائ�ق 52 و54 م�ن عم�ر املباراة 

ليستبدل بعدها حمادي يف الدقيقة 60 
ويدخل احمد زامل بدالً عنه.

بهذا الف�وز ارتف�ع رصي�د الجوية إىل 
النقط�ة 22 وتق�دم إىل املرك�ز الثال�ث 

وصاح�ب  الرشط�ة  املتص�در  خل�ف 
الوصاف�ة نادي ال�زوراء، فيم�ا توقف 
4 يف  النقط�ة  الديواني�ة عن�د  رصي�د 

الرتتيب التاسع عرش.

مدرب الطلبة: التعادل مع نفط الوسط 
نتيجة إجيابية

             المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق قحط�ان جث�ر م�درب الطلبة، 
ع�ىل تعادل الفري�ق )2-2( أمام نفط 
الوس�ط، ع�ىل ملع�ب كربالء ال�دويل، 
ال�دوري  ال��10 م�ن  لحس�اب الجول�ة 

العراقي املمتاز.
وقال جثر: »نقطة التعادل مقنعة أمام فريق 
بحجم نفط الوسط الذي يملك فريقا محرتما 
ومدربا متمرسا وإدارة مثالية تخطط بشكل 

مثايل للفريق«.
وأكد م�درب الطلبة: »نفط الوس�ط من الفرق 
املنافس�ة عىل اللقب واملباراة يف ملعبه وبالتايل 
النتيجة تعد إيجابية، يف املقابل فريقنا ش�بابي 

وصفوفنا تغرت بشكل كامل«.
وأش�ار: »القرعة وضعتن�ا بمواجه�ات نارية 
متعاقبة مع ذلك فريقنا قدم مباراة طيبة أمام 

نفط الوسط، وظهرت شخصية الفريق بتأخره 
يف النتيجة مرتني لكننا عدنا إىل املباراة«.

وأتم: »الطلبة قارع نفط الوسط بقوة وتبادلنا 
معهم الس�يطرة عىل امللعب، ويف بعض األوقات 
كن�ا األفض�ل، وبالت�ايل األداء ه�و اآلخ�ر جيد 

ومقبول ونأمل أن نواصل نتائجنا اإليجابية«.
ورفع نفط الوس�ط رصي�ده إىل النقطة 22 يف 
املرك�ز الثاني، بينم�ا رفع الطلب�ة رصيده إىل 
النقطة 17 يف املركز الس�ادس بج�دول ترتيب 

الدوري العراقي املمتاز.

الرشطة يعمق أزمة 
املنتخب السوري

بوكيتينو: لـم أشعر 
بالقلق عىل مييس

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقت اللجنة املؤقتة التحاد الكرة السوري، خطابا رسميا 
من ن�ادي الرشطة العراقي، يؤكد في�ه اعتذاره عن طلب 
اللجن�ة بانضم�ام الثنائي محمود املواس وفهد اليوس�ف 

لنسور قاسيون، للمشاركة ببطولة كأس العرب.
وأكد الرشطة أن لديه التزام�ات ومباريات، ولذلك يصعب 
علي�ه التخيل ع�ن الثنائي محمود املواس وفهد اليوس�ف، 

للمشاركة يف بطولة ليست ضمن أيام الفيفا.
غياب محمود املواس وفهد اليوس�ف وقبله اعتذار الوحدة 
اإلماراتي عن إرسال العبه عمر خريبني، سربك حسابات 
الرومان�ي تيت�ا فالري�و، املدي�ر الفن�ي الجدي�د لنس�ور 

قاسيون.
وتنطل�ق منافس�ات النس�خة العارشة م�ن بطولة كأس 
الع�رب والتي ستس�تضيفها العاصمة القطري�ة الدوحة 
خالل الف�رتة من 30 نوفمرب/ ترشين الثاني الحايل وحتى 

18 ديسمرب/ كانون الثاني املقبل.
وس�تقام البطولة تحت رعاية االتحاد ال�دويل لكرة القدم 
»فيف�ا«، وسيش�ارك يف البطول�ة 16 منتخب�ا عربي�ا، تم 
تقس�يمها عىل 4 مجموعات، بحيث يتأه�ل األول والثاني 

من كل مجموعة إىل ربع النهائي.
ويقع املنتخب السوري يف املجموعة الثانية يف بطولة كأس 
الع�رب للمنتخبات، إىل جانب منتخب�ات تونس واإلمارات 

وموريتانيا.

لقطات مثرية لتشايف يف ظهوره األول مع برشلونة

صورة عمرها »4« سنوات تكشف تناقض مورينيو

              المستقبل العراقي/ متابعة

رصد تقرير صحفي إسباني، عدة لقطات 
من الظهور األول للمدرب تشايف هرنانديز 

مع برشلونة أثناء الفوز عىل إسبانيول.
وحق�ق برش�لونة االنتص�ار به�دف دون 
رد، خ�الل لق�اء الديربي ضد إس�بانيول، 
مس�اء أمس الس�بت، يف إطار منافس�ات 
الجول�ة 14 م�ن الليجا.ووفًق�ا لصحيفة 
ف�إن  اإلس�بانية،  ديبورتيف�و«  »مون�دو 
تش�ايف تواجد يف امللعب قب�ل 5 دقائق من 
املب�اراة، حيث رح�ب بجمهور برش�لونة 
الذي هتف باس�مه أكث�ر من مرة، خاصة 
يف الدقيقة 6.وأش�ارت إىل أن منذ الدقيقة 

األوىل يف املب�اراة وحتى النهاية 
ورف�ض  واقًف�ا  تش�ايف  ظ�ل 
الجل�وس تماًما ملن�ح الحماس 
لفريقه.وأوضحت أن ألول مرة 
يف برشلونة، فإن جميع البدالء 
يجرون عملي�ات اإلحماء مًعا، 
قب�ل أن يقرر امل�درب من الذي 
تش�ايف  أن  سيش�ارك.وذكرت 
كان مضطرًب�ا ونش�ًطا للغاية 
خ�ارج الخط�وط، حي�ث منح 
العبي�ه التعليمات باس�تمرار، 
واستغل كل اسرتاحة يف املباراة 
للدردش�ة م�ع ج�رارد بيكيه 

وس�رجيو بوس�كيتس، كم�ا صحح أحد 
املواق�ف إللي�اس أخوم�اش، وأثن�ى عىل 

جميع ترصفات الفريق.

وقالت الصحيفة إن تش�ايف ظل 
هادًئ�ا للغاي�ة، ول�م ينزعج إال 
م�ن ق�رارات الحكم ديل س�رو 
جران�دي، مما دفع�ه لالحتجاج 

عىل الحكم الرابع عدة مرات.
وأضافت أن تشايف شوهد يعاني 
يف الشوط الثاني، لكنه لم يتوقف 
عن الحديث مع العبيه ومحاولة 
تصحي�ح العديد م�ن املواقف يف 
نهاي�ة  باس�تمرار.ويف  املب�اراة 
املب�اراة، تنف�س تش�ايف بهدوء 
واحتفل بالفوز مع مس�اعديه، 
وق�ام بإيم�اءة إىل عائلت�ه قبل 

العودة إىل غرفة املالبس.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحف�ي بريطان�ي، أن الربتغ�ايل جوزي�ه 
موريني�و، املدي�ر الفن�ي لروما، يناقض نفس�ه بش�أن 
موقفه تجاه بطولة ال�دوري األوروبي.وذكرت صحيفة 
»ذا صن« الربيطانية، أن مورينيو سبق أن قلل من إنجاز 
اإلس�باني رافائيل بينيتيز مع تشيليس، عندما فاز بلقب 
ال�دوري األوروب�ي ع�ام 2013.وأش�ارت إىل أن مورينيو 

رصح عقب قي�ادة البلوز خلًفا لبينيتيز، بأن هذا اإلنجاز 
إذا حقق�ه الفريق تح�ت قيادته، س�يكون بمثابة خيبة 
أم�ل له.وأوضح�ت أن موريني�و نج�ح عقب 4 س�نوات 
من ه�ذه الواقعة يف الف�وز بلقب ال�دوري األوروبي مع 
فريق مانشس�رت يونايتد.وقالت الصحيفة الربيطانية إن 
موريني�و يناقض نفس�ه، ألنه يفتخر به�ذا اللقب، بل ال 
ي�زال يعلق صورته مع الكأس يف مكتبه بنادي روما حتى 

اآلن.

كم سيدفع مانشسرت يونايتد ملدربه املقال سولشار؟
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير لصحيفة »مرور« الربيطانية، عن املبلغ الذي 
س�يتوجب عىل مانشس�رت يونايتد دفعه للمدرب أويل غونار 

سولشار، والذي أقاله من منصبه األحد.
ووف�ق م�ا ذك�رت الصحيف�ة الربيطانية، فإن مانشس�رت 
يونايت�د س�يدفع لسولش�ار 7.5 ملي�ون جنيه إس�رتليني، 

أي م�ا يع�ادل 10 مالي�ني دوالر تقريبا.وأق�ال »الش�ياطني 
الحمر« سولش�ار بس�بب س�وء النتائج، بعد يوم واحد من 
هزيمة الفريق 4-1 أمام واتفورد الوافد الجديد، ما تس�بب 
يف تراجعه للمركز الس�ابع ب�ني ف�رق »الربيمرليغ«.وكان 
سولشار مدد تعاقده مع يونايتد لثالث سنوات حتى 2024 
يف يوليو املايض، لكنه طرد من منصبه بعد خس�ارة يونايتد 
يف خمس من آخر س�بع مباريات خاضه�ا يف الدوري.وقال 

يونايت�د يف بيان »يعلن مانشس�رت يونايت�د تخيل أويل غونار 
سولش�ار عن منصبه كمدرب للنادي. وسيبقى أويل بمثابة 
أس�طورة بالنسبة ملانشس�رت يونايتد ويؤس�فنا االضطرار 
التخاذ هذا القرار الصعب«.وأضاف بيان النادي اإلنجليزي: 
»وبينما كانت النتائج يف األس�ابيع القليل�ة املاضية مخيبة 
لآلم�ال فإنه ال ينبغي أن نغفل العمل الذي قام به سولش�ار 
خالل األعوام الثالثة املاضية والخاص بإعادة وضع األسس 

املطلوبة لتحقيق النجاح عىل املدى الطويل«، حس�بما نقلت 
»رويرتز«.وت�وىل الالع�ب الس�ابق مايكل كاري�ك وهو أحد 
أفراد الطاقم الفني لسولش�ار املسؤولية عن تدريب الفريق 
يف مبارات�ه املقبل�ة يف دوري أبط�ال أوروبا خ�ارج ملعبه يف 
مواجهة فياريال اإلس�باني الثالثاء املقبل، بينما قال النادي 

إنه سيعني مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية املوسم 
الحايل.

مفاجأة بشأن مسرية بوجبا مع مانشسرت يونايتد
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن مفاجأة بشأن 
مسرة الفرنيس بول بوجبا مع مانشسرت يونايتد 

خالل املوسم الحايل.
وينته�ي عق�د بوجب�ا م�ع الش�ياطني الحم�ر يف 
الصيف املقبل، ويرفض الالعب الفرنيس حتى اآلن 

التوقيع عىل عقد جديد.ووفًقا لصحيفة »ذا صن« 
الربيطانية، فإن مس�رة بوجبا ربما تكون انتهت 
بالفعل مع الش�ياطني الحمر، ولن يخوض الالعب 

الفرنيس أي مباراة أخرى بقميص يونايتد.
وأش�ارت إىل أن بوجبا يعاني م�ن إصابة يف الفخذ 
تب�ني يف البداي�ة أنه�ا س�تبعده عن املالع�ب ملدة 
ش�هرين، بينم�ا تأكد عق�ب ذلك أنه س�يغيب عن 

املباريات لفرتة تبلغ 3 أشهر.
وأوضح�ت إدارة مانشس�رت يونايت�د ق�ررت 
بيع بوجبا برس�وم منخفضة يف شهر يناير/

كانون الثاني املقبل، ال سيما أن الالعب سيظل 
مصاًبا ملدة ليس�ت بالقصرة يف العام الجديد.
ويستطيع الالعب الفرنيس التوقيع مجاًنا مع 

أي ناٍد يف شهر يناير/كانون ثاٍن املقبل.

ديست يلقي طوق النجاة لتشايف 
بدوري األبطال

              المستقبل العراقي/ متابعة

عاد س�رجينيو ديست، العب برشلونة، 
إىل الت�درب م�ع باق�ي زمالئ�ه بالفريق 
الكتالون�ي يف مدين�ة )خ�وان جام�رب( 

الرياضية.
وأنعش ديس�ت صف�وف البارس�ا، قبل 
يوم�ني م�ن املب�اراة الحاس�مة بدوري 
أبط�ال أوروب�ا أم�ام بنفي�كا الربتغايل، 
بعد غياب�ه عن مواجهتي س�يلتا فيجو 
وإس�بانيول يف الليجا، بسبب آالم أسفل 

الظهر.
لالع�ب  البدني�ة  الحال�ة  وإذا س�محت 
األمريك�ي، ب�إدارج تش�ايف هرناندي�ز، 
م�درب برش�لونة، ل�ه يف قائم�ة املباراة 
التي س�يعلن عنها الثالثاء، فإن ديس�ت 
قد يكون حال لتعويض الغيابات يف خط 
الهج�وم، حيث ال يمتلك املدرب يف الوقت 
الراه�ن خيارات س�وى ممفيس ديباي 

ولوك دي يونج ويوسف ديمر.
ولن يتمك�ن الجناح�ان املغربي�ان عبد 
أخوم�اش،  وإلي�اس  الزل�زويل  الصم�د 
بطال ف�وز الليل�ة املاضي�ة )1-0( أمام 
إس�بانيول، م�ن اللعب أم�ام بنفكيا، إذ 
يواج�ه األول عقوبة م�ن جانب الدوري 
األوروبي للش�باب والثاني ليس مسجال 

يف البطولة األوروبية.
وبشكل مبدئي ينتظر أن يكون رسجيو 
بوس�كيتس ونيكو جونزاليس وأوسكار 
مينجي�زا، متاحني للمش�اركة يف املباراة 
األوىل للربسا يف التشاميونزليج، منذ تويل 

تشايف اإلدارة الفنية للفريق.
وانس�حب الالعب�ون الثالثة م�ن ديربي 
كتالونيا بسبب متاعب، لكن املدرب نفى 
وجود مش�كالت كبرة لديهم يف املؤتمر 

الصحفي الالحق.
وم�ن املقرر أن يع�ود برش�لونة للمران 

صباح اإلثنني يف مدينته الرياضية.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د األرجنتين�ي ماوريس�يو بوكيتين�و، مدرب باريس س�ان 
جرم�ان الفرن�يس، أنه لم يش�عر ب�أي قل�ق إزاء عجز نجمه 
األرجنتيني ليونيل مييس، عن تس�جيل األهداف عىل املس�توى 
املح�يل، قب�ل أن يفتتح س�جله التهديف�ي خالل املب�اراة أمام 
نانت.وش�ارك مييس يف 5 مباريات مع سان جرمان يف الدوري 
الفرن�يس، دون أن ينجح يف التس�جيل، قب�ل أن يتمكن من هز 
الشباك خالل فوز فريقه عىل ضيفه نانت )3-1(، أمس السبت 
من محاولته رقم 20 عىل مرمى املنافسني.ونجح مييس الفائز 
بجائ�زة أفض�ل الع�ب يف العالم 6 م�رات من قبل، يف تس�جيل 
3 أه�داف خ�الل 3 مباريات ش�ارك بها مع س�ان جرمان يف 
دوري أبطال أوروبا.وأوض�ح بوكيتينو، عقب الفوز عىل نانت 
أنه س�واء هو أو مييس لم يكن لديهما أي ش�ك يف أن الربغوث 
األرجنتيني، سيعرف الطريق إىل شباك املنافسني عىل املستوى 
املحيل.وقال املدرب األرجنتيني »ال أعتقد أن مييس كان يش�عر 
بالقلق بشأن عدم التسجيل يف الدوري، إنه بطل عظيم، أفضل 
العب يف العالم«.وأضاف »إنه يعرف كيفية تجاوز أكثر األوقات 
صعوب�ة، يتح�ىل بالصرب ومن الجي�د أنه نجح يف التس�جيل«.
وتاب�ع بوكيتينو«بش�أن تطور حال�ة مييس ونيم�ار وكيليان 
مبابي؟ دائما كنت أقول أن األمر يتعلق بالتفاهم وقضاء املزيد 

من الوقت سويا وأيضا املشاركة يف املباريات الرسمية«.

صواريخ رودرجيو تواصل رضب الربيمريليج
              المستقبل العراقي/ متابعة

عزز رودريجو من تقدم مانشس�رت س�يتي 
عىل ضيفه إيفرتون بإضافة الهدف الثاني، 
مس�اء األح�د، عىل ملع�ب االتح�اد، ضمن 

الجولة 12 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وتق�دم الس�يتي ع�رب رحي�م س�رتلينج يف 
الدقيق�ة )44(، قب�ل أن يضي�ف الثان�ي يف 

الدقيقة )55( بفضل تسديدة صاروخية من 
رودريجو من خارج منطقة الجزاء، سكنت 

شباك الحارس جوردان بيكفورد.
أه�داف  ف�إن  »أوبت�ا«،  أرق�ام  وبحس�ب 
رودريجو األربع�ة يف الربيمرليج من اللعب 
املفت�وح، أت�ت م�ن تس�ديدات م�ن خارج 

منطقة الجزاء.
وأضافت: »سبق أن س�جل هدفا وحيدا من 

خ�ارج املنطق�ة يف الدوري اإلس�باني، قبل 
انضمامه إىل مانشسرت سيتي«.

وصنع جواو كانس�يلو الهدف األول الذي 
س�جله س�رتلينج، وهو الهدف السادس 
الذي يصنعه الظهر الربتغايل يف 18 مباراة 
هذا املوسم، وهو نفس عدد األهداف التي 

صنعها يف أول موسمني مع الفريق بجميع 
املسابقات.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

رونالدو يرشح اساًم مفاجئًا خلالفة سولسكاير
              المستقبل العراقي/ متابعة

طل�ب الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو، نج�م مانشس�رت يونايتد، 
بالتعاق�د م�ع م�درب س�ابق لفري�ق برش�لونة، من أج�ل قيادة 

الشياطني الحمر.
وكان مانشسرت يونايتد خر بنتيجة )1-4(، أمام واتفورد ضمن 

منافسات الجولة 12 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وأعلنت إدارة الشياطني الحمر، إقالة املدرب النرويجي أويل جونار 

سولس�كاير بش�كل رس�مي، عىل أن يقود مايكل كاري�ك الفريق، لحني 
التعاقد مع مدير فني جديد.

ووفًقا لشبكة »سكاي س�بورتس«، فإن رونالدو طالب إدارة مانشسرت 
يونايتد التعاقد مع لويس إنريكي، املدير الفني الحايل ملنتخب إسبانيا.

وسبق أن لعب رونالدو ضد إنريكي أثناء عمل األخر مع برشلونة، بينما 
كان صاروخ ماديرا يدافع عن ألوان ريال مدريد.

وذكرت الش�بكة أن إنريكي مهتم بفكرة قيادة مانشس�رت يونايتد خالل 
الفرتة املقبلة.
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اىل قبل مئ�ة عام تقريبا، كانت املخرتعات العلمية مثل اخرتاع املصباح، 
وس�كة الحدي�د، والراديو، والعالجات، ُتنس�ب اىل اش�خاص، وُتس�ّجل 
براءات االخرتاع بأس�مائهم، حتى برزت أس�ماء مثل غاليلو، ماركوني، 
أديس�ون، فاننا اليوم يندر ان نجد س�ْبقا علميا يس�ّجل باسم شخص، 
بل باس�م رشكات عمالقة وخزانات تفكري عاملية، مثل التطور الهائل يف 

املوبايل، والحاسوب، واألدوية.
عىل عكس العلم، تتحول السياسة الحديثة اىل طابع خصويص عىل نحو 

متزايد، وتنطبع األنظمة السياسية، واألحزاب،
بخصلة الزعيم، ال سيما يف دول العالم الثالث، فيما ترتاجع األيديولوجيات 

وُتهّمش املؤسساتية.
يف الع�راق، يرّكز الناس كثريا عىل الصفات الذاتية للزعماء السياس�يني، 
وما يساعد عىل ذلك، ان مناهج األحزاب، تخلو من املؤتمرات االنتخابية 
املفتوح�ة الت�ي تج�ّدد زعماءه�ا واعضاؤها فيم�ا هي تنطب�ع بمزايا 

القيادات.
الس�يايس العربي، بشكل عام، منغلق، وال يجيد االنفتاح عىل الجمهور، 
وهو غامض ومتنافر يف نظر املواطنني، عىل عكس السياسيني الغربيني 
الذي يمتازون بالبس�اطة يف الحي�اة اليومية، ويجيدون العمل الجمعي، 
وقد لعب�ت األوض�اع األمني�ة والسياس�ية املتوت�رة واالرث االجتماعي 

املتجذر، دورا يف خلق سياسيني انفراديني، عىل هذا النمط من التعقيد.
يف مث�ال واضح يعّزز القصد، فان زعماء مثل برلس�كوني وجون كريي 
وج�ورج دبلي�و ب�وش واوباما، حصل�وا عىل درج�ات تقيي�م عالية يف 
مؤرشات الطاق�ة اإليجابية والعمل ضمن املنظومة، وفق اس�تطالعات 
غربي�ة. يف كتاب�ه “الديمقراطي�ة يف الرتاج�ع” يرس�م الكاتب جوش�وا 
كورالنتزيك، صورة متش�ائمة آلف�اق الديمقراطية يف العالم، اذا لم تكن 
اكث�ر تواضًعا، واكثر َجماعّية، مرجعا أس�باب فش�ل الربيع العربي اىل 
القراءة السطحية للكيفية التي تتطور خاللها الديمقراطية، فضال عن 
الغرور الذي الزم الح�ركات االحتجاجية، واالنفرادية، واالنغماس كثريا 

يف الطابع الفرداني لتلك الثورات، يف رجعية واضحة بأسلوب العمل.
يكتب صمويل هنتنغت�ون، عن انه وبعد كل موجة من الدمقرطة، تربز 

موجة عكسية تعود ببعض البلدان إىل الحكم غري الديمقراطي.
وأح�د أس�باب ذل�ك ه�و ش�خصنة ال�راع، فثم�ة اس�تهداف واضح 
ألش�خاص، اذا ما س�قطوا توقفت آلية التغيري، والعكس صحيح أيضا، 
اذ تس�تهدف األنظمة أيضا أش�خاصا يف التظاهرات، ظن�ا منها ان ذلك 
ينه�ي االحتجاج�ات. ل�م ينجح الربي�ع األوروب�ي )1848(، يف ارس�اء 
الديمقراطية، النها اس�تنفرت فعالياتها نحو اس�قاط رموز، عىل ايدي 
حركات انطبعت بأس�ماء افراد، حتى استغرق األمر قرًنا آخر من إراقة 

الدماء للتخلص من هذه املعضلة.

اهمية مضمون الرس�الة الت�ي اريد ايصالها هي م�ن دفعتني ان ابوح 
بأحد ارسار حياتي الش�خصية بعد وفاة والدي ش�عرت انني تائه بهذه 
الحياة مثل طفل فقد ابويه يف س�وق مزدحم ال يعرف ماذا يفعل وكلما 
اشتاق البي اذهب خلستا اىل املشفى الذي كان يرقد به واتسلل اىل الغرفة 
التي قىض ايامه االخرية بها وانا جنبه قبل ايام اش�تد وطيس االشتياق 
م�ع الواق�ع ذهبت اىل تلك الغرف�ة وجدت رجال كبريا منهكا يش�به ابي 
بمالمحه بحك�م اعمارهم املتقاربة قررت ان اجلس معه بحجة الزيارة 
اس�تغرب ألنه ال يعرفني ب�كل رصاحة ذكرت له س�بب زيارتي للغرفة 
س�كت قال يل قصة احبب�ت ان انقلها ملن التزال حيات�ه متنورة بوجود 

والديه ليزيد العناية بهم النهم نعمة ال تعوض بأي ثمن..
قال الرجل املريض الذي يتحىل بالثقافة والكياس�ة كنت اتمنى لو امتلك 
ربعها يف قديم الزمان، كان هناك شجرة تفاح ضخمة، وكان هناك طفل 
صغري يلعب حول هذه الش�جرة كل يوم، كان يتس�لق أغصان الشجرة 
وي�أكل من ثماره�ا، وثم يغفو قليال لينام يف ظلها، كان يحب الش�جرة 
وكانت الش�جرة تحب أن تلعب معه، م�ر الزمن… وكرب الطفل، وأصبح 
ال يلع�ب حول الش�جرة كل يوم. يف يوم من األي�ام… رجع الصبي وكان 
حزين�ا. فقالت له الش�جرة: تعال والع�ب معي، فأجابه�ا الولد: لم أعد 
صغريا أللعب حولك، أنا أريد بعض اللعب وأحتاج بعض النقود لرشائها، 

فأجابته الشجرة: أنا ال يوجد معي نقود!
ولك�ن يمكن�ك أن تأخ�ذ كل التف�اح الذي ل�دي لتبيعه ث�م تحصل عىل 
النقود التي تريدها الولد كان س�عيدا للغاية، فتسلق الشجرة وجمع كل 
ثمار التفاح التي عليها وغادر س�عيدا، لم يع�د الولد بعدها.. فأصبحت 
الشجرة حزينة.. وذات يوم عاد الولد ولكنه أصبح رجال. كانت الشجرة 
يف منتهى الس�عادة لعودته وقالت له: تعال والعب معي. ولكنه أجابها: 
ال يوجد وقت لدي للعب.. فقد أصبحت رجال مسئوال عن عائلة ونحتاج 

لبيت يؤوينا … هل يمكنك مساعدتي؟
آسفة فأنا ليس عندي بيت ولكن يمكنك أن تأخذ جميع أغصاني لتبني 
بها بيتا لك، فأخذ الرجل كل األغصان وغادر وهو سعيد، كانت الشجرة 
مرسورة لرؤيته س�عيدا… لكن الرجل لم يعد إليها، فأصبحت الش�جرة 
وحي�دة و حزينة مرة أخرى، ويف يوم حار من ايام الصيف، عاد الرجل.. 
وكان�ت الش�جرة يف منتهى الس�عادة، فقالت له الش�جرة: تعال والعب 

معي.
فقال لها الرجل لقد تقدمت يف السن.

وأريد أن أبحر ألي مكان ألرتاح.
فقال لها الرجل: هل يمكنك إعطائي مركبا.

فأجابت�ه: خذ جذعي لبناء مركب… وبعدها يمكنك أن تبحر به بعيدا… 
وتكون سعيدا

أخريًا.. طريقة مبتكرة لتصفية اهلواء من جزيئات كورونا وفد موريتاين يف أول زيارة له : زيارة أمري املؤمنني)عليه السالم( 
 إكتش�اف جديد ق�د يضيف إىل وس�ائل الحماية حلٌم كان يراودنا ونتمنى جواره مابقَي من حياتنا

الت�ي نلجأ إليها يف زمنن�ا هذا التقاء رش اإلصابة 
بف�ريوس كورون�ا ومتحورات�ه. فق�د اكتش�ف 
الباحث�ون طريق�ة لتصفي�ة جزيئ�ات فريوس 
كورونا من الهواء، وأكدت الدراسة أن مرشحات 
اله�واء يمكنها إزالة جمي�ع آثار فريوس كورونا 
 sky« املحمولة جواً، بحسب ما نرش موقع شبكة
news« الربيطاني�ة. النتائج الت�ي توصلت إليها 
جامع�ة »كامربي�دج« ومستش�فى »أدينربوك« 
الربيطاني�ة تفت�ح إمكانية وض�ع معايري لهواء 
أنظ�ف لتقلي�ل مخاطر انتق�ال ع�دوى كورونا 
داخ�ل املبان�ي. وم�ع تزايد املخ�اوف من حدوث 
موجة محتمل�ة أخرى من ف�ريوس كورونا هذا 
الش�تاء، قد يس�مح االكتش�اف للمستش�فيات 
ب�إدارة »مرش�حات اله�واء« املعاد اس�تخدامها 
بش�كل أفضل والت�ي غالًبا ما تفتق�ر إىل القدرة 
ع�ىل تغيري الهواء برتدد ع�اٍل. وتم اقرتاح أجهزة 
تنقية الهواء املحمولة وأجهزة التعقيم باألش�عة 
ف�وق البنفس�جية كطريق�ة فعالة ملن�ع انتقال 
املرض من املريض إىل األطباء وفريق التمريض يف 
أجنحة عزل حاالت كورونا، وفًقا للدراس�ة التي 

.Clinical Infection Diseases ُنرشت يف مجلة
ونق�ل املوق�ع الربيطان�ي ع�ن الدكت�ور فيالس 

نافابورالر، استش�اري طب العناية املركزة الذي 
قاد الدراسة، قوله: »إن الحد من انتقال الفريوس 
عرب الهواء مهم للغاية لسالمة املرىض واملوظفني 
عىل حد س�واء. وأوضح أنه »نظ�رًا لعدد املرىض 
الذي�ن يت�م قبوله�م يف املستش�فيات بف�ريوس 
كورونا، فقد اضطرت املستشفيات إىل استخدام 
أجنح�ة غ�ري مصمم�ة إلدارة التهاب�ات الجهاز 
التنف�ي«. وأش�ار إىل أنه »خالل وق�ت مزدحم 
للغاية، تمكنا من تجميع فريق من جميع أنحاء 
املستشفى والجامعة الختبار ما إذا كانت أجهزة 
تنقي�ة اله�واء املحمول�ة، وهي رخيص�ة الثمن 

نس�بًيا، يمكن أن تزيل ف�ريوس كورونا املحمول 
جواً وتجعل هذه األجنحة أكثر أماًنا«.

وقام الفريق برتكيب مرش�ح هواء عايل الكفاءة 
ومعقم لألش�عة فوق البنفس�جية - وهو جهاز 
مكون م�ن آالف األلياف املحبوكة مًعا لتش�كيل 
مادة ترشح الجس�يمات. وتم وضع هذه اآلالت 
يف أماكن ثابتة يف الجناح وعملت بش�كل مستمر 
ملدة 7 أيام، حيث تقوم بش�كل جماعي بتصفية 
الحج�م الكام�ل للهواء يف كل غرف�ة ما بني 5 إىل 
10 مرات يف الس�اعة. وط�ور األطب�اء والعلماء 
واملهندس�ون بشكل حاس�م تقنية قوية جديدة 
لتقيي�م جودة الهواء. ووضع�وا عينات الهواء يف 
نقاط مختلفة يف الغرفة ثم اختربوا العينات التي 
تم جمعها باس�تخدام اختبارات PCR املش�ابهة 
لتل�ك املس�تخدمة يف اختب�ارات كورون�ا. ووجد 
الفري�ق أن األجه�زة ل�م تقلل فقط م�ن جميع 
آثار ف�ريوس كورون�ا عندما كان يعم�ل، ولكن 
أيًض�ا خفضت مس�تويات البكرتي�ا والفطريات 
وال�رذاذ الحيوي األخ�رى. وقال الدكت�ور أندرو 
كونواي موريس، من قس�م ال����طب بجامعة 
»كامربي�دج«: »لق�د فوجئنا حًقا بم�دى فعالية 
مرشحات الهواء يف إزالة فريوس كورونا املحمول 

جواً من األجنحة.

أعرب وف�د موريتان�ي من محبي أه�ل البيت 
األطهار)عليهم الس�الم( عن عمي�ق اعتزازه 
وهو يترشف بزيارة مرق�د املوىل أمري املؤمنني 
عيل ب�ن أبي طال�ب )عليه الس�الم( يف زيارته 
األوىل. جاء ذلك خالل ت�رشف وفد من املبلغني 
الرتبوي�ني الوافدين من جمهوري�ة موريتانيا 
بزي�ارة مرق�د س�يد األوصي�اء رافقه�م فيها 
منتس�بو قس�م العالق�ات العام�ة يف العتب�ة 
املقدس�ة. وأبدى رئيس الوف�د الرتبوي ، مدير 
محرضة دار املودة للرتبية والتعليم يف موريتانيا 

الش�يخ س�لمان احم�د مخت�ار ، ل��) املرك�ز 
الخربي( مش�اعره قائال » األجواء الروحانية 
هن�ا ال يمكن وصفها ، فالحبيب اذا زار حبيبه 
ال يمكن وصف العالقة أو اللقاء بينهما، فهذه 
العالقة ليس�ت بني حبيب وحبيبه فحسب ،بل 
عالق�ة بني اإلم�ام واملؤمومني، فم�ن الصعب 
أن توص�ف هذه العالق�ة ».  وأضاف » نعيش 
بعيدا يف غرب أفريقيا وهناك نسمع ونقرأ عن 
بطوالت أم�ري املؤمنني وإرش�اداته ومواعظه 
، وكن�ا نتمن�ى لحظ�ة يف حياتنا ان ن�زوره ، 

ولذل�ك معنوياتن�ا ال يمكن وصفه�ا وأصعب 
يشء عندن�ا هو مغ�ادرة هذا امل�كان حبذا لو 
بقين�ا طيل�ة حياتن�ا هن�ا ». وتاب�ع » نود ان 
تكون زيارتنا مثمرة وان تكون العالقة معكم 
متينة، خاصة وأن الكثري من التالميذ والطلبة 
يرغبون يف التواصل والزي�ارة ونأمل ان تكون 
ه�ذه الزي�ارة فاتحة خ�ري لكل ه�ذه األمور.  
وثّم�ن الوفد الضيف حفاوة االس�تقبال وكرم 
الضيافة  للوافدين والزائرين من قبل القائمني 

عىل العتبة العلوية املقدسة .

 أس�عار أرابيكا آخذة يف االرتفاع لتعكس األزم�ة املتصاعدة، يف حني أن قيود 
الشحن العاملية تجعل من الصعب الحصول عىل حبوب البن.

قال�ت كونا ه�اك، التي تقود البحث لدى تاجر الس�لع ED&F Man يف لندن: 
»هذه ليس�ت مجرد قضي�ة قصرية األج�ل. إنه يف الواقع يشء س�نضعه يف 
االعتبار خالل العامني املقبلني«. اآلن، يجب أن يقرر القائمون عىل تحميص 
البن وتجار التجزئة ما إذا كانوا س�ريفعون أسعارهم، لكن لديهم خيار آخر 
أيًضا يتمثل يف حبوب »روبوستا« األكثر قسوة من »أرابيكا« واألرخص ثمناً. 
ويس�تخدم البع�ض بالفعل املزيد م�ن األنواع األرخص التي تس�تخدم عادة 
يف القه�وة رسيع�ة التحضري وتحتوي عىل املزيد م�ن الكافيني الذي يمنحها 
نكهة الذعة. تعود جذور األزمة إىل الربازيل، املورد الرئيي لحبوب أرابيكا يف 
العال�م، حيث تبع الصقيع الذي يحدث مرة واح�دة يف جيل، موجات جفاف 
مما ألحق الدمار باملحاصيل. وبشكل حاسم، ليس فقط املحصول الحايل هو 
ما يقلق املزارعون بش�أنه، فبعضهم أزال األش�جار املترضرة بشدة وسوف 
تس�تغرق النباتات املزروعة حديًثا عدة س�نوات لتنمو. عالوة عىل ذلك، فهم 

يواجهون أيًضا ارتفاع تكاليف األسمدة ونقص العمالة.

أزمة عاملية ترضب سوق القهـوة !

 فاكهة صغرية يمكنها أن تفعل الكثري لصحة األمعاء والقولون وتحسني 
جودة النوم وتحس�ني مستويات الكوليسرتول والصفراء ويؤكد الخرباء 
ع�ىل أن صح�ة األمعاء أكثر أهمي�ة مما ال يدركه البعض، ألنها تس�اعد 
ع�ىل محاربة األم�راض واألمراض، عالوة ع�ىل أنها تتواص�ل مع العقل 
للمس�اعدة يف الصحة العامة لبقية الجس�م، ولكن عندما تكون األمعاء 
يف حال غري جيدة، فإنها يمكن أن تسبب الكثري من األلم وعدم الراحة يف 
املعدة أيًضا. وبحس�ب ما نرشه موقع Eat This Not That، فإنه لحسن 
الحظ، يمكن تحسني صحة األمعاء عن طريق الحصول عىل قسط كاٍف 
من النوم وممارس�ة الرياضة وتقلي�ل التوتر قدر اإلمكان وتناول األنواع 
الصحيح�ة من الطعام. ويقول العديد من الباحثني باس�تمرار بدراس�ة 
مختلف األطعمة، التي يمكن أن تؤثر عىل األمعاء بطرق إيجابية، ووفًقا 
لدراس�ة جديدة م�ن جامعة كاليفورني�ا، يمكن أن يك�ون العنب مفيًدا 

للغاية لصحة األمعاء.

هذه أفضل فاكهة.. يمكنك تناوهلا 
من أجل صحة أمعائك

املنتدى االقتصادي اخلامس يناقش العقود النفطية واثرها عىل االنتاج 
بغداد /خاص 

ناقش املنت�دى االقتص�ادي الخامس 
يف  للش�فافية  العراق�ي  للتحال�ف 
الصناعات االستخراجية واقع التحول 
نح�و الطاق�ة النظيف�ة ودور عق�ود 
الرتاخي�ص النفطي�ة يف تطوير قطاع 
النف�ط.  وقال عض�و التحالف د. عيل 
نعمة ان املنتدى يعقد بشكل دوري من 
اجل تس�ليط الضوء عىل اهم قطاع يف 
العراق، كون�ه يرفد املوازنة االتحادية 
بأكثر من ٩0٪ من االيرادات.  واش�ار 
اىل العراق ينشد التحول صوب الطاقة 
التوجه�ات  النظيف�ة، تماش�يا م�ع 
العاملي�ة، الس�يما بع�د ان انظ�م اىل 
اتفاقية باريس للمن�اخ، الفتا اىل هذا 

التوجه يحتاج اىل قرار ينهض بالبنيى 
التحتي�ة لتطوي�ر الطاق�ة النظيفة.  
ولف�ت نعم�ة اىل ان تاخ�ر اس�تثمار 
الغ�از م�ن قب�ل ال�رشكات النفطية 
ج�اء نتيجة قل�ة االرباح الت�ى تتاتى 
عن ذل�ك، االمر ال�ذي نت�ج عنه عدم 
اس�تثمار الغاز املصاحب، رغم وجود 
فقرات الستثماره يف العقود النفطية 
منذ جولة الرتاخيص الثانية.  وتناول 
املؤتمر ثالث محاور االول اخذ مس�ار 
التح�ول الطاقوي واث�ره عىل العراق 
، واملح�ور االخ�ر االخر اف�اق التنمية 
يف املوازن�ات العام�ة للدول�ة ، وصوالً 
لعقود االس�تثمار يف مج�ال الطاقة و 

شفافيتها يف العراق.

 وصل�ت مدين�ة هامرتام�ك األمريكي�ة إىل مرحل�ة 
ب�ارزة، إذ انتخبت مجلس مدينة مكونا بالكامل من 
مسلمني فضال عن انتخاب عمدة مسلم لتصبح بذلك 
أول مدين�ة أمريكي�ة تدريها إدارة مسلمة.وحس�ب 
تقري�ر ل�«بي ب�ي يس«: لقد تغري الوضع بالنس�بة 
للمس�لمني الذين يقطنون مدين�ة هامرتامك بوالية 
ميش�يغان، والتي يبلغ عدد سكانها 28000 نسمة، 

وبعد أن كانوا يف املايض يتعرضون للتمييز، أصبحوا 
مكونا رئيسيا يف هذه املدينة متعددة الثقافات، وهم 
يش�كلون اليوم أكثر من نصف سكانها.وعىل الرغم 
م�ن التحدي�ات االقتصادي�ة والصدام�ات الثقافية 
املكثف�ة، يتعاي�ش س�كان هامرتام�ك املنتمون إىل 
خلفي�ات دينية وثقافية مختلفة يف وئام وانس�جام 
ما يجعل املدينة نموذجا صالحا للدراس�ة ملس�تقبل 

أمريك�ي يتمي�ز بالتن�وع املتزايد.ويعكس تش�كيل 
الرتكيب�ة  املدين�ة،  يف  حديث�ا  املنتخب�ة  الحكوم�ة 
الس�كانية املتغ�رية يف هامرتامك، وس�يضم مجلس 
املدين�ة بنغاليني أمريكيني وثالث�ة يمنيني أمريكيني 
وبولندي أمريكي اعتنق اإلسالم.وبحصوله عىل ٪68 
من األصوات، س�يكون عامر غالب أول رئيس بلدية 

يمني أمريكي يف الواليات املتحدة.

أول مدينة أمريكية بإدارة مسلمة بالكامل !

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


