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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت األمانة العامة ملجل�س الوزراء العراقي، 
أمس الثالثاء، أن النس�اء حصلن عىل 97 مقعدا 
يف الربمل�ان من أص�ل 329 مقعد بنس�بة 29.4 
باملئة باالنتخابات الربملانية التي أعلنت نتائجها 
اإلثنني وهي أعىل نس�بة تحققها املرأة العراقية 

يف تاريخها.
وقال�ت دائرة تمك�ني املرأة العراقي�ة يف األمانة 
العام�ة ملجلس الوزراء يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه إنه “بحسب التحليل األويل 
لنتائج االنتخابات، فإن امل�رأة العراقية تمكنت 
من الف�وز ب� 97 مقعدا بزي�ادة 14 مقعدا عن 
الكوتا املخصصة للنساء من بينها فائزتان من 
األقلي�ات، فيم�ا أظهرت ه�ذه النتائج فوز 57 
امرأة بقوته�ا التصويتية م�ن دون الحاجة إىل 
الكوتا”.ودعا البيان جميع النساء إىل “مواصلة 
الجهود للمش�اركة يف مختل�ف مراحل العملية 
السياس�ية وصنع الق�رار، واالهتم�ام بقضايا 
امل�رأة والترشيع�ات الت�ي م�ن ش�أنها ضمان 

حقوقها وتعزيز مكانتها يف املجتمع”.
ويعن�ي نظام الكوتا النس�وية يف العراق ضمان 
25 يف املئ�ة ع�ىل األق�ل م�ن مقاع�د الربمل�ان 
للنساء، لتحقيق تمثيل نسوي حرص الدستور 
العراقي ع�ىل تثبيته.واإلثنني، نرشت مفوضية 
االنتخاب�ات )رس�مية( أس�ماء الفائزي�ن عىل 
موقعه�ا اإللكرتون�ي، دون اإلش�ارة إىل الكت�ل 
ّلوه�ا يف انتخابات  السياس�ية الت�ي مث�������
ب�����لغت نس�بة املش�اركة في��ها 41 باملئة، 

وهي األدنى منذ 2005.
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 العمل بإصدار البطاقة الوطنية 

يف بغداد واملحافظات

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البيت األبي�ض أن تركي�ز قادة مجموع�ة العرشين 
الذين عق�دوا اجتماعا عرب اإلنرتنت أم�س الثالثاء للبحث 
يف موض�وع أفغانس�تان، ال ي�زال منصبا بش�كل تام عىل 
مكافح�ة اإلره�اب وتقديم مس�اعدات إنس�انية.وجاء يف 
التقرير األمريكي حول االجتم�اع أن قادة أكرب اقتصادات 
يف العال�م بينه�م الرئي�س األمريكي جو باي�دن إضافة إىل 
ممثلني عن األمم املتحدة وقطر الوس�يط الرئييس يف ملف 
أفغانس�تان، »ناقشوا رضورة إبقاء الرتكيز منصبا بشكل 
ت�ام عىل جهودنا ملكافحة اإلرهاب، بم�ا يف ذلك التهديدات 

الت�ي يمثله�ا تنظيم »داع�ش« - والي�ة خرس�ان«.ونفذ 
التنظيم يف أفغانس�تان سلسلة هجمات يف حملة ترمي إىل 
زعزعة اس�تقرار نظ�ام طالبان، وتبنى هجوم�ا انتحاريا 

أسفر عن 55 قتيال يف الثامن من أكتوبر عىل مسجد.
وبحس�ب البيت األبيض، تحدث ق�ادة مجموعة العرشين 
أيض�ا ع�ن رضورة ضم�ان إخ�راج األجان�ب و«الرشكاء 
األفغان« الذين يرغبون بذلك من البالد بش�كل آمن.وأكدت 
املجموعة مجددا وعدها بتقديم املس�اعدات اإلنس�انية إىل 
أفغانس�تان »من خالل منظمات دولية مس�تقلة«، وتريد 
أيضا »تعزيز الحقوق األساسية لجميع األفغان، بمن فيهم 

النساء والفتيات واألشخاص املتحدرون من أقليات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  أك�دت 
لالنتخاب�ات، أم�س الثالث�اء، ان النتائ�ج 
النهائي�ة لالنتخابات س�تعلن بعد حس�م 
الطع�ون، موضح�ة ان اكث�ر م�ن 3100 
محط�ة س�يتم فرزه�ا يدوي�ا يف املرك�ز 

الوطني ببغداد.    
وذك�ر رئي�س مجل�س املفوض�ني جلي�ل 
عدن�ان، يف مؤتمر صحف�ي، ان »اكثر من 
3100 محطة سيتم فرزها ي�������دويا 
يف املرك�ز الوطن�ي ببغ�داد، وان األصوات 
الت�ي س�يتم فرزه�ا تمث�ل 6% وهي من 

تع������رضت للعطل يوم التصويت«.  
واض�اف ان »املحطات التي س�يتم فرزها 
تمثل 60 أل�ف صوت موزع�ة عىل جميع 

املحافظات«.  
واش�ار اىل ان�ه »بعد يوم غد س�نقوم بعد 
وف�رز اكث�ر م�ن 3100 محطة وبش�كل 
ي�دوي امام وس�ائل اإلعالم وس�نضيفها 
اىل النتائ�ج املعلنة«، الفتاً اىل ان »إجراءات 
املفوضية دقيق�ة ومتابعة، وعندما نقول 
ان النتائ�ج أول�������ي�ة يعن�ي ليس�ت 
ن����هائي�ة وكل ق�رار يص�در خاض�ع 

للطعن ل� 3 أيام من تاريخ صدوره«.  
وج�دد التأكي�د ع�ىل ان »النتائ�ج املعلنة 

أولية وليس�ت نهائية«.  ورداً عىل س�ؤال 
حول س�بب تأخ�ر اإلعالن ع�ن عدد من 
املحافظ�ات، ق�ال جلي�ل عدن�ان، »نحن 
عندم�ا نكم�ل تدقي�ق كل محافظة نقوم 
بإعالنه�ا، ولم تبق اكثر من 5 دقائق ومن 
ث�م ُعرضت ع�ىل املجلس وص�ادق عليها 
واعلنها لإلع�الن، لذلك كان اإلعالن تباعاً، 
وطبق�اً للم�ادة 38 وه�و ع�رض النتائج 

خالل 24 ساعة«.  
وع�ن امكاني�ة تغي�ر نتائ�ج االنتخابات 
بع�د إضافة اص�وات باق�ي املحطات غر 
املفرزة، اوضح عدنان ان »النتائج ستغير 
وف�ق عدد األص�وات التي تظه�ر من هذا 

اإلعالن«.   وشدد رئيس مجلس املفوضني 
ع�ىل ان »إعالن النتائج كان وفق اجراءات 
قانونية، وسنستمع للطعون والشكاوى، 
حيث س�لمنا عددا من املرش�حني تقريرا 
ع�ن كل محطة، وكذلك س�نزود املرش�ح 
ب�اوراق انتخابي�ة ليطابقها م�ع التقرير 
الذي لديه، وربما س�نضطر اىل حتى فتح 

الصندوق لكي يطمنئ املرشح«.  
إىل ذلك، دع�ت املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخابات املرش�حني واألح�زاب لتقديم 
الطع�ون بالنتائج االنتخاب�ات الربملانية، 

خالل 3 أيام بدءاً من اليوم.
التفاصيل ص2
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نتائج إجيابية
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الداخلية تعلن إعادة العمل بإصدار البطاقة الوطنية يف بغداد واملحافظات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة الداخلي�ة، أمس الثالثاء، 
ع�ن إع�ادة العم�ل بإص�دار البطاقة 
الوطنية املوحدة يف بغداد واملحافظات.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه أن�ه »تقرر إعادة 
الوطني�ة  البطاق�ة  بإص�دار  العم�ل 
املوح�دة يف بغداد واملحافظ�ات اعتباراً 
م�ن ه�ذا الي�وم الثالث�اء املواف�ق 12 

ترشين االول الحايل«.
واضاف أن »العمل يكون بنظام الحجز 

االلكرتوني .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت األمانة العامة ملجل�س الوزراء العراقي، 
أم�س الثالث�اء، أن النس�اء حصل�ن ع�ى 97 
مقع�دا يف الربملان من أصل 329 مقعد بنس�بة 
29.4 باملئ�ة باالنتخاب�ات الربملانية التي أعلنت 
نتائجها اإلثنني وهي أعى نس�بة تحققها املرأة 

العراقية يف تاريخها.
وقال�ت دائرة تمك�ني املرأة العراقي�ة يف األمانة 
العام�ة ملجلس الوزراء يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه إنه “بحسب التحليل األويل 
لنتائج االنتخابات، ف�إن املرأة العراقية تمكنت 
م�ن الفوز ب� 97 مقعدا بزي�ادة 14 مقعدا عن 
الكوتا املخصصة للنساء من بينها فائزتان من 
األقلي�ات، فيم�ا أظهرت ه�ذه النتائج فوز 57 
ام�رأة بقوتها التصويتية م�ن دون الحاجة إىل 

الكوتا”.
ودعا البيان جميع النساء إىل “مواصلة الجهود 
للمشاركة يف مختلف مراحل العملية السياسية 
امل�رأة  بقضاي�ا  واالهتم�ام  الق�رار،  وصن�ع 
والترشيع�ات التي من ش�أنها ضمان حقوقها 

وتعزيز مكانتها يف املجتمع”.
ويعني نظام الكوتا النس�وية يف العراق ضمان 
25 يف املئة عى األقل من مقاعد الربملان للنساء، 
لتحقيق تمثيل نسوي حرص الدستور العراقي 

عى تثبيته.
واإلثنني، نرشت مفوضية االنتخابات )رسمية( 

أسماء الفائزين عى موقعها اإللكرتوني، دون اإلشارة 
إىل الكتل السياس�ية التي مث������ّ�لوها يف انتخابات 

ب�����لغت نس�بة املش�اركة في��ه�ا 41 باملئة، وهي 
األدنى منذ 2005.

واستنادا إىل أس�ماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية 

أن “الكتل�ة الصدري�ة” تصدرت النتائج ب��73 مقعدا 
من أص�ل 329، فيم�ا حصلت كتلة “تق�دم”، بزعامة 
رئي�س الربمل�ان املنحل محمد الحلبويس )ُس�ني(، عى 

38 مقع�دا، ويف املرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة 
القانون”، بزعامة رئيس الوزراء األسبق، نوري 

املالكي )2006-2014(، ب�37 مقعدا.
وجاءت االنتخابات التي عقدت يومي )الجمعة 
لق�وات األم�ن، واالح�د للمدني�ني(، قب�ل عام 
م�ن موعده�ا املقرر بع�د احتجاجات واس�عة 
ش�هدها العراق، بدءا من مطل�ع ترشين األول 
2019 واس�ت���مرت ألكثر من سنة، وأطاحت 
بالحكومة الس�ابقة، بقيادة عادل عبد املهدي، 

أواخر 2019.
وتناف�س أكثر من 3240 مرش�حاً، بينهم نحو 
950 امرأة، منهم حوايل 789 مستقالً، والباقي 
يتوزع�ون ضمن تحالفات وأحزاب سياس�ية، 

عى 329 مقعداً نيابياً. 
وكان املوعد الطبيعي لهذه االنتخابات يف 2022، 
لكن تظاهرات ترشي�ن 2019، وما رافقها من 
أح�داث أدت ملقت�ل املئ�ات وإصاب�ة العرشات، 
دفعت باتج�اه تقديم موعدها لتج�ري مبكراً 
ه�ذا العام ووفق قانون انتخابي جديد يقس�م 
املحافظ�ة الواح�دة لدوائ�ر انتخابي�ة متعددة 
بعدما كانت املحافظة بأكملها تحتس�ب دائرة 
واح�دة، كما يمن�ع القانون الجدي�د العراقيني 

املقيمني يف الخارج من االدالء بأصواتهم. 
واستقالت حكومة عادل عبد املهدي يف ترشين 
الثان�ي 2019 تحت ضغط التظاه�رات، وتوىل 
رئيس جه�از املخاب�رات مصطف�ى الكاظمي 
تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الرئيسة 
تنظي�م االنتخابات املبك�رة، واختري ألجله�ا مفوضية 

جديدة لالنتخابات يرتأسها ويديرها قضاة.

حصلن على أصوات عالية تفوق الرجال والكثري منهن مل حيتج لـ«الكوتا« لدخول البيت التشريعي
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      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
أمس الثالثاء، ان النتائج النهائية لالنتخابات 
س�تعلن بع�د حس�م الطع�ون، موضحة ان 
اكثر من 3100 محطة سيتم فرزها يدويا يف 

املركز الوطني ببغداد.    
وذكر رئيس مجلس املفوضني جليل عدنان، 
يف مؤتم�ر صحف�ي، ان »اكث�ر م�ن 3100 
محطة سيتم فرزها ي�������دويا يف املركز 
الوطن�ي ببغ�داد، وان األصوات التي س�يتم 
فرزها تمث�ل 6% وهي م�ن تع������رضت 

للعطل يوم التصويت«.  
واض�اف ان »املحط�ات الت�ي س�يتم فرزها 
تمث�ل 60 أل�ف ص�وت موزعة ع�ى جميع 

املحافظات«.  
واش�ار اىل ان�ه »بع�د ي�وم غد س�نقوم بعد 
وفرز اكثر من 3100 محطة وبش�كل يدوي 
امام وسائل اإلعالم وس�نضيفها اىل النتائج 
املعلن�ة«، الفت�ًا اىل ان »إج�راءات املفوضية 
دقيقة ومتابع�ة، وعندما نق�ول ان النتائج 
أول�������ية يعني ليست ن����هائية وكل 
ق�رار يص�در خاض�ع للطعن ل�� 3 أيام من 

تاريخ صدوره«.  

وجدد التأكيد ع�ى ان »النتائج املعلنة أولية 
وليست نهائية«.  

ورداً ع�ى س�ؤال حول س�بب تأخري اإلعالن 
عن عدد من املحافظ�ات، قال جليل عدنان، 
»نح�ن عندم�ا نكم�ل تدقي�ق كل محافظة 
نق�وم بإعالنها، ولم تبق اكث�ر من 5 دقائق 
ومن ث�م ُعرضت عى املجلس وصادق عليها 
واعلنه�ا لإلع�الن، لذلك كان اإلع�الن تباعاً، 
وطبق�اً للمادة 38 وهو عرض النتائج خالل 

24 ساعة«.  
وعن امكاني�ة تغيري نتائ�ج االنتخابات بعد 
إضافة اصوات باق�ي املحطات غري املفرزة، 

اوضح عدنان ان »النتائج ستغيري وفق عدد 
األصوات التي تظهر من هذا اإلعالن«.  

وش�دد رئي�س مجل�س املفوض�ني ع�ى ان 
»إعالن النتائ�ج كان وفق اجراءات قانونية، 
حي�ث  والش�كاوى،  للطع�ون  وسنس�تمع 
س�لمنا عددا من املرش�حني تقري�را عن كل 
محط�ة، وكذل�ك س�نزود املرش�ح ب�اوراق 
انتخابي�ة ليطابقها مع التقري�ر الذي لديه، 
وربما سنضطر اىل حتى فتح الصندوق لكي 

يطمنئ املرشح«.  
إىل ذل�ك، دع�ت املفوضي�ة العليا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات املرش�حني واألح�زاب لتقدي�م 

الطع�ون بالنتائ�ج االنتخاب�ات الربملاني�ة، 
خالل 3 أيام بدءاً من اليوم.

وقالت املفوضي�ة إن »املرش�حني واألحزاب 
السياس�ية من لديه اعرتاض ح�ول النتائج 
األولية لالنتخابات، عليه ان يقدم طلب طعن 
خ�الل ثالثة أيام تبدأ من ي�وم الثالثاء لغاية 

نهاية الداوم الرسمي ليوم الخميس«.
وأضافت أن »الطعون يتم تقديمها يف املكتب 
الوطني )دائرة شؤون األحزاب والتنظيمات 
السياس�ية( ومكاتب املحافظات االنتخابية 
او بص�ورة مب�ارشة اىل الهيئ�ة القضائي�ة 

لالنتخابات«.

مفوضية االنتخابات: 3100 حمطة سيتم فرزها يدويًا يف املركز الوطني ببغداد
دعت املرشحني واألحزاب لتقديم الطعون خالل 3 أيام 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الناطق باس�م القائ�د العام 
يحي�ى  الل�واء  املس�لحة  للق�وات 
رس�ول، اليوم الثالث�اء، عن تحرك 
حكومي المتالك العراق تكنولوجيا 
عس�كرية متطورة، فيما أش�ار اىل 
مس�اع لرشاء طائ�رات ومنظومة 

دفاع جوي متطورة.
وقال رسول إن »هناك سعياً يقوده 
المت�الك  ووزارت�ه  الدف�اع  وزي�ر 
املج�ال  يف  متط�ورة  تكنولوجي�ا 
العس�كري«، الفتاً اىل أن »الحكومة 
منفتح�ة عى جميع ال�وزارات من 
بينه�ا وزارة العل�وم والتكنولوجيا 
بما يخ�ص امتالك الب�الد ملنظومة 
متطورة يف عمل الطائرات املس�رية 
وغريه�ا م�ن األم�ور الت�ي تخ�دم 

املؤسسة العسكرية«.
وبشأن رشاء الطائرات العسكرية، 
أك�د رس�ول أن�ه »ال توج�د عقود 

لرشاء طائ�رات جديدة غ�ري العقد 
املربم س�ابقاً مع الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة«، كاش�فاً ع�ن »وجود 
مساع للحصول عى منظومة دفاع 
جوي متطورة من فرنس�ا وبعض 

الدول«.
وأكد: »م�ن املمك�ن رشاء طائرات 
حديث�ة خ�الل املس�تقبل القادم«، 
الفتاً اىل »وجود دراسة وتحرك عى 
عدد م�ن ال�دول ل�رشاء الطائرات 
التي  األغ�راض  املتعددة  املتصدي�ة 
تخدم القوات األمنية خالل املرحلة 
الحالي�ة، باإلضافة لرشاء منظومة 
الدف�اع الج�وي وتطوي�ر الق�وات 

البحرية«.
وأعلن�ت هيئ�ة التصني�ع الحربي، 
يف 11 ايل�ول امل�ايض، إع�داد خطة 
يف  العس�كري  التصني�ع  إلع�ادة 
العراق، فيما أشارت إىل أنها تداولت 
م�ع رشكات عاملي�ة إمكاني�ة بناء 

صناعة عسكرية محلية.

الناطق باسم القائد العام يعلن عن حترك المتالك 
العراق تكنولوجيا عسكرية متطورة

        بغداد / المستقبل العراقي

الرشط�ة  لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  ب�إرشاف 
الفريق عم�اد محمد محمود، تمكن�ت مديرية رشطة 
ام الربيع�ني التابع�ة لقي�ادة رشطة نين�وى، الثالثاء، 
القبض عى مش�عوذين وانقاذ امرأة قبل اغتصابها يف 

أيمن املوصل
وذكر اع�الم الرشطة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انه »بعد ورود معلوم�ات بوجود متهمني 
يقومون باعمال الس�حر والشعوذة والتحرش الجنيس 
بالنساء ، وبعد تشكيل فريق عمل بارشاف مبارش من 
قب�ل قائد رشطة نينوى وقايض تحقيق املوصل االيمن 
، ت�م الق�اء القبض ع�ى عصاب�ة مكونة م�ن ) ثالثة 
متهمني ( بينهم امرأة وضبط بحوزتهم مواد تستخدم 

يف ممارسة السحر والشعوذة بالجرم املشهود«. 
واض�اف، انه »اثناء مداهم�ة الوكر الذي هو عبارة عن 

)مخ�زن بداخله قطع فيه رسير طبي( تم س�ماع صوت احد 
النس�اء وهي تس�تنجد عندما كان يحاول املتهم ) م ع ع ذ ( 

االعت�داء عليها  ، تم اتخاذ االجراءات القانونية بحق املتهمني 
وت�م تدوين اقواله�م باالع�رتاف ابتدائيا وقضائي�ا واعرتفوا 
بارتكابه�م العدي�د م�ن جرائم التح�رش واالعت�داء الجنيس 

م�ن خالل التحاي�ل عى النس�اء بأنهن ) مس�حورات 
ومتلبسات بالجن («.  

واشار البيان اىل انه«تم القبض عى املتهمني يف منطقة 
)حي الزنجييل( يف الجانب االيمن ملدينة املوصل«.

كما تمكن مكتب مكافحة إجرام املنصور التابع لوكالة 
الوزارة لشؤون الرشطة من القاء القبض عى متهمني 
أثنني لقيامهم بتزوير س�ند عقاري بقيمة )600( ألف 
دوالر أمريكي ضمن منطق�ة املنصور حيث تم تدوين 
أقواله�م وتوقيفهم وفق أحكام امل�ادة 298، 289 من 

قانون العقوبات . 
يف حني نفذت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد أوامر 
قبض بحق ع�دد من املتهمني لقيامه�م برسقة مبالغ 
مالية ومنازل سكنية ومحالت تجارية ودراجات نارية 
ودراجات الت�ك تك وضبط عج�الت مطلوبة ومتهمني 
آخرين مطلوبني بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب 
مكافحة اج�رام بغداد ضمن جانبي الكرخ والرصافة، 
وت�م إتخاذ اإلجراءات القانونية اصوليا بحقهم وتقديمهم إىل 

القضاء لينالوا جزائهم العادل.

        بغداد / المستقبل العراقي

وّج�ه رئيس مجل�س ال�وزراء القائ�د العام 
للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي، أمس 
الثالثاء، القيادات األمنية باستكمال مهامهم 
بحماية صناديق االقرتاع ومخازن املفوضية

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء، 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
إن »الكاظمي زار قيادة العمليات املش�رتكة 
واطلع عى س�ري إج�راءات حماي�ة املخازن 

وصناديق االقرتاع«.وأشار الكاظمي بحسب 
البي�ان إىل »نج�اح الخط�ة األمني�ة، واتخاذ 
العملي�ة  خ�الل  املطلوب�ة  االح�رتازات  كل 
االنتخابية، التي أقيمت ألول مرة دون فرض 
حظ�ر للتج�وال، ول�م تش�هد أي تج�اوزات 
أو تهديدات«.وأثن�ى القائ�د الع�ام للق�وات 
املسلحة عى »جهود القوات األمنية يف توفري 
األمن االنتخابي دون أي حوادث أو خروقات 
أمنية«،، مش�يداً ب�«حيادي�ة اللجنة األمنية 
العلي�ا، الت�ي تعاملت م�ع االنتخابات بروح 

وطنية عالية دون أي انحياز«.  
ووّجه الكاظمي القيادات األمنية ب�«استكمال 
مهامهم يف حماية صناديق االقرتاع ومخازن 
املفوضية، إىل جانب واجباتهم يف حماية البلد 

واملواطنني من خطر االرهاب«. 
وأشاد ب�«العملية األمنية النوعية التي تمت، 
يوم أمس، بإلقاء القبض عى نائب البغدادي، 
اإلرهابي�ة،  داع�ش  عصاب�ات  يف  القي�ادي 
بع�د جهود كبرية ق�ام بها جه�از املخابرات 

بمساندة أجهزة أمنية«.

ناقش وزير الخارجية، فؤاد حس�ني، 
أم�س الثالث�اء، م�ع نظ�ريه الرتكي، 
تشكيل لجنة ُمشرتكة لتسهيل دخول 
العراقي�ني إىل تركيا. وقالت الخارجية 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه إن حسني »التقى وزير الخارجيَّة 
الرتك�ي مولود تش�اووش أوغلو، عى 
هامش ُمشاركته يف اجتماع مجموعة 
دول حركة ع�دم االنحياز، واالحتفال 
بالذك�رى ال��60 لعقد املُؤتم�ر األول 
للحرك�ة، ال�ذي يعقد حالي�اً يف مدينة 
خ�الل  وج�رى  رصبي�ا«.  يف  بلغ�راد 
اللق�اء، بحس�ب البيان، »اس�تعراض 
س�ري العالق�ات الثنائيَّة ب�ني البلدين 
واملُس�تجدات األمنّي�ة والسياس�ّية يف 
املنطق�ة، وق�دم حس�ني إيج�ازاً عن 
س�ري العملّي�ة االنتخابي�ة التي جرت 
األول«.  ترشي�ن   10 ي�وم  الع�راق  يف 
�د الوزي�ر العراقي، ع�ى »أهمّية  وأكَّ
تبادل الزيارات بني املسؤولني من كال 
البلدين ملُناقش�ة العديد م�ن القضايا 
لجن�ة  تش�كيل  وكذل�ك  املُش�رتكة، 
ُمش�رتكة لغرض تسهيل منح سمات 
الدخول للمواطنني العراقيني الراغبني 
بزي�ارة تركيا وكذلك املواطنني االتراك 
الراغب�ني يف زي�ارة الع�راق وتخفيف 
قيود الس�فر«. من جانب�ه، قدم وزير 
الخارجيَّ�ة الرتك�ي تهنئت�ه »لنج�اح 
س�ري العملّي�ة األنتخابّي�ة يف العراق، 
ُمعرباً عن تقديره عى ُمبادرة العراق 
بعقد ُمؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة 
لغ�رض خف�ض التوترات السياس�ّية 

واحتواء االزمات يف املنطقة«.

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة: القبض عىل مشعوذين وانقاذ امرأة 
من االغتصاب يف املوصل واعتقال مزوري عقار يف بغداد

الكاظمي يوجه القيادات األمنية باستكامل مهامهم بحامية صناديق وخمازن املفوضية

بغداد وانقرة تناقشان 
تشكيل جلنة ُمشرتكة لتسهيل 

دخول العراقيني إىل تركيا

        بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد تحالف الفت�ح، أمس الثالث�اء، اعرتاضه عى النتائ�ج االولية 
املعلن�ة لالنتخابات الترشيعية، الفت�ًا اىل ان التحالف لديه أدلة تثبت 

أنه يمتلك أصواتاً تؤهله للفوز. 
وذك�ر االس�دي، خالل مؤتمر صحف�ي، ان »اعرتاضنا ع�ى النتائج 
املعلن�ة ورفضنا لها ليس موجها ألي كتلة سياس�ية فائزة«، مبيناً 
ان »املحط�ات التي تم عدها يدويا لم تض�ف أصواتها اي مايقارب 

املليون صوت«.  
واض�اف ان »تحال�ف الفتح ليس لديه عقدة م�ع التيار الصدري او 

غريه«، موضحاً ان »النتائج النهائية ستحسم املسار«.  
واش�ار اىل انه »لدينا أدل�ة تثبت أن لدينا عددا م�ن األصوات يؤهلنا 
للف�وز«، مبين�اً ان »م�ن ح�ق جماهرين�ا أن تعرب ع�ن امتعاضها 

ورفضها للنتائج دون الخروج عن القانون«.  
ولف�ت اىل اىل ان »جماهرين�ا يف كل مناط�ق الع�راق تش�عر بخيب�ة 
ام�ل كبرية نقول لهم ال تهن�وا وال تحزنوا«، مش�دداً عى انه »نحن 
رجال الدول�ة وحماتها ونحن داعمون للمفوضية يف تقديم كل ادلة 

الشفافية«.  
وتابع ان »النتائج لن تبقى ولن نقبل باي نتائج اال باالدلة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أب�دى القيادي البارز بالحزب الديمقراطي الكردس�تاني، هوش�يار 
زيب�اري، أم�س الثالثاء، قناع�ة حزبه بالنتائج األولي�ة التي حصل 
خالله�ا عى 32 مقعدا، وفيما رأى أن حزبه أثبت وجوده يف كركوك 
وس�نجار، توق�ع أن يكون تش�كيل الحكوم�ة الجديدة ه�ذه املرة 

أسهل.
وق�ال زيب�اري يف مؤتم�ر صحف�ي إن »ف�وز الح�زب الديمقراطي 
الكردستاني مكسب كبري والنتيجة كانت لها معنى كبري ودليل عى 

وعي املواطنني«.
وأردف، »س�نعمل مع االطراف الفائزة بتش�كيل الحكومة العراقية 

الجديدة«.
وتاب�ع: »نح�ن مقتنعون بالنتائ�ج واثبتن�ا وجودن�ا يف العديد من 

املناطق خصوصا يف سنجار وكركوك«.
وفيم�ا لف�ت إىل »ب�دء املش�اورات السیاس�یة للتحاور م�ع القوی 
الكردس�تانیة والعراقیة وسنش�كل وفدا سیاس�ياً للتحاور بش�أن 
تش�كيل الحكومة العراقية«، رجح أن »تش�كيل الحكومة سيكون 

سهال، هذه املرة وسيكون بني 4 كتل رئيسية«.
ورأى أن »الذين لم يفوزا باالنتخابات كانوا يعادون اقليم كردستان«، 

مؤكدا أن »عالقاتنا مع جميع االطراف العراقية مفتوحة«.
وش�دد عى أنه »من الرضوري التنس�يق بني االطراف الكردستانية 

يف بغداد«.
وأكمل أن »من املبكر التحدث عن منصب الرئاسات الثالث«.

حتالف الفتح: نتائج االنتخابات
 ستتغري حتاًم 

الديموقراطي الكردستاين: مقتنعون بالنتائج.. 
أثبتنا وجودنا يف سنجار وكركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت بعثة االتح�اد األوروبي 
الربملان�ي  االنتخاب�ات  ملراقب�ة 
يف الع�راق تقري�راً مط�والً ع�ن 
العملي�ة  وس�لبيات  إيجابي�ات 
التقري�ر  يف  االنتخابي�ة.وورد 
ال�ذي حصل�ت وكال�ة }الف�رات 
ني�وز{ ع�ى نس�خة من�ه ب�ان 
»رسية التصويت للناخب لم يتم 
ضمانه�ا دائماً« مبين�ة ان »ذلك 
حصل يف 32 يف املائة من محطات 

التي تم�ت مالحظتها،  االق�رتاع 
حيث أدخل بعض الناخبني ورقة 
االقرتاع يف املاسح الضوئي املتجه 
ألع�ى وبالتايل ربما يكش�ف عن 
اختياره�م«. وأض�اف »ل�م يتم 
ضم�ان رسي�ة التصوي�ت دائًما 
ولم يتم تنفي�ذ إجراءات التحقق 
م�ن بصم�ات األصاب�ع بش�كل 
متسق, مما أدى إىل حرمان بعض 
الناخب�ني م�ن ح�ق التصوي�ت, 
وبلغ�ت نس�بة املش�اركة املعلنة 

رسمياً منخفضة %41«.

بعثة املراقبة األوروبية: رسية التصويت
 لـم تكن مضمونة
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    بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت رابطة صح�ة العظام واملفاصل العراقية، أمس 
الثالث�اء، حمل�ة توعوية ع�ى املس�توى الوطني تحت 
شعار »حرر األلم وأطلق األمل«، ملساعدة مرىض التهاب 

املفاصل الروماتويدي.
وقالت الرابطة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه إن »الحملة تأتي نظ�راً لكثرة أعداد مرىض التهاب 
املفاص�ل الروماتوي�دي يف الع�راق مم�ن ال يحظ�ون 
بالتش�خيص، أو يتم تش�خيصهم بطرق غري صحيحة 

بسبب نقص الوعي باملرض«. 
وأضاف�ت أن »هذه املبادرة التي يتم إطالقها بمناس�بة 
اليوم العامل�ي اللتهاب املفاصل ته�دف إىل زيادة الوعي 
حول هذا املرض، واألمراض وااللتهابات املناعية الذاتية 
األخ�رى يف الع�راق، بم�ا يس�اعد يف نهاي�ة املطاف عى 
تقلي�ل أعداد املرىض، س�واء من لم يتم تش�خيصهم أو 

الذين خضعوا لتش�خيص خاطئ، ومن ثم مس�اعدتهم 
عى فهم ظروفهم بشكل أفضل، وتوفري الدعم املناسب 

لهم«.
وبّينت أن »القائمني عى املبادرة، يتطلعون إىل تس�ليط 
الض�وء عى أعراض هذه األم�راض، ونرش اإلحصاءات 
والحقائق الطبية والعالجات وإتاحتها للشعب العراقي، 
حي�ث يعان�ي الكث�ريون أمراض�اً مرتبط�ة بالته�اب 
املفاص�ل، ويواجهون يف الكثري من األحيان آالماً مربحة 

بسبب التأخري يف حصولهم عى العالجات الصحيحة.
وأش�ارت إىل أن الط�ب الحدي�ث حق�ق قف�زة نوعية يف 
توف�ري العالجات الفعالة يف حالة التزام املرىض بمتابعة 
أحوالهم مع األطباء«، مبينة أن »الحملة تهدف إىل س�د 
فج�وة التوعية م�ن خالل إتاحة أفض�ل الفرص لزيادة 
التعرف عى األمراض وتش�جيع املناقشات العامة حول 

هذا املوضوع«.
من جانبه قال أستاذ أمراض الروماتيزم بكلية الطب يف 

جامعة بغداد الدكتور نزار عبد اللطيف جاسم، بحسب 
البي�ان، إن »التهاب املفاصل الروماتويدي يعد اضطراباً 
التهابي�اً مزمن�اً يصيب بطان�ة املفاصل، م�ا يؤدي إىل 
ظه�ور ورم مؤل�م يمكن أن ي�ؤدي يف النهاي�ة إىل تآكل 

العظام وتشوه املفاصل«.
ولفت جاس�م إىل أن�ه »توجد أعداد كب�رية من املصابني 
بامل�رض يف العراق يصل عدده�م إىل 300 ألف مريض«، 
امل�رىض يعان�ون مش�اكل نق�ص  أن »بع�ض  مبين�ا 
التش�خيص أو التشخيص الخاطئ بسبب نقص الوعي 
بامل�رض، ونأمل من خ�الل مبادرة )ح�رر األلم وأطلق 
األم�ل( زي�ادة الوع�ي إزاء أهمي�ة الكش�ف املبكر عن 
األمراض الروماتيزمية، السيما وأنها توفر أيضاً فرصة 
للزيارة واملناقشة مع املتخصصني يف هذا املجال، وفضالً 
ع�ن ذلك، فإننا نش�جع ع�ى إطالق املناقش�ات العامة 

حول أعراض هذه األمراض، كوسيلة لنرش الوعي«.
وتابعت الرابطة يف بيانها أن »من أهم املحاور التي تقوم 

عليه�ا الحملة، تش�جيع النقاش والحوار ب�ني األطباء 
وم�رىض الته�اب املفاص�ل الروماتوي�دي أو األمراض 
الروماتيزمي�ة األخرى، نظ�راً لخطورته�ا والحاجة إىل 

الخربات املتخصصة لتشخيصها وعالجها«.
وبّين�ت أنه�ا س�تطلق »حمل�ة ع�ى قن�وات التواصل 
االجتماعي بعن�وان )هل تعلم( والت�ي يمكن متابعتها 
م�ن خ�الل #حرر_األل�م، وس�تكون موجه�ة للمرىض 
ومقدمي الرعاية الصحية يف البالد، وستش�تمل الحملة 
ذاتها عى املعلوم�ات الطبية لتعري�ف املتابعني ببعض 
أعراض األم�راض الروماتيزمية وخلفي�ة اإلصابة بها، 

واألمراض التي تتشابه معها من حيث األعراض«.
كم�ا س�تتواجد الحملة يف م�ول املنصور وم�ول زيونة 
ببغ�داد وأيضاَ مول ب�رة تايمز س�كوير حيث يمكن 
ل�زوار املراك�ز التجاري�ة معرف�ة املزي�د ع�ن األمراض 
الروماتيزمية والحصول عى رس�م الحن�اء مجاناَ عى 

اليد.

العراق يطلق محلة »حرر األلـم« ملساعدة مرضى التهاب املفاصل الروماتويدي

    بغداد/ المستقبل العراقي

املرك�زي  البن�ك  مبيع�ات  ارتفع�ت 
العراق�ي، أم�س الثالثاء، م�ن العملة 
الصعبة بشكل كبري، لتسجل أكثر من  

256 مليون دوالر.
وذك�ر مصدر أن البنك املركزي ش�هد 
اليوم خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة 
35.45 % لتصل إىل 256 مليوناً، و317 
الف�ا و371 دوالرا أمريكي�ا غطاه�ا 
البنك بس�عر رصف اساس بلغ 1460 
ديناراً ل�كل دوالر، مقارنة بيوم امس 

االثن�ني، التي بلغت املبيعات فيه 189 
مليونا و495 الف دوالر أمريكي.

 160 البالغ�ة  املش�ريات  وذهب�ت 
مليوناً و817 الفا و371 دوالرا لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عى شكل حواالت 
واعتم�ادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 
البال�غ 95 مليون�اً و500 أل�ف دوالر 

بشكل نقدي.
وأشار اىٕل أن 34 مرفاً قامت بتلبية 
طلبات تعزيز االرص�دة يف الخارج، و 
12 مرفا لتلبية الطلب�ات النقدية، 
إضافة اىل مشاركة 5 رشكات رصافة، 

و96 رشكة توسط.

البنك املركزي يسجل ارتفاعًا كبريًا بمبيعات الدوالر

    ميسان / المستقبل العراقي

الك�وادر الصحية بميس�ان،  نظمت 
أم�س الثالث�اء، وقفة يف مستش�فى 
الش�هيد الص�در وس�ط املحافظ�ة، 
ع�ى خلفي�ة تع�رض من�زل رئيس 
اللجنة العلمية لكوفيد 19 يف ميسان 
الدكتور »حيدر سعدون« ، اىل اطالق 
نار من قبل مس�لح مجهول يستقل 

دراجة نارية«.
وطالب�ت الكوادر الجه�ات االمنية بتوفري 
الجن�اة  ع�ن  والكش�ف  له�م  الحماي�ة 

ومحاسبتهم«.

يذكر ان مس�لحاً مجهوال يس�تقل دراجة 
ناري�ة فتح النار عى من�زل رئيس اللجنة 
العلمي�ة لكوفي�د 19 يف ميس�ان الدكتور 
»حيدر سعدون« فجر اليوم والذ بالفرار«.

وقفة للكوادر الصحية بميسان 
للمطالبة بتوفري احلامية

بعد استهداف منزل احد االطباء

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخزانة االمريكية، أمس الثالثاء، عن انخفاض حيازة العراق من الس�ندات 
االمريكية اىل 19 مليار دوالر خالل شهر تموز املايض.ووفق جدول أصدرته الخزانة، فأن 
»حيازة العراق من سندات الخزانة االمريكية لشهر تموز انخفضت بنسبة 10.1% لتصل 
اىل 19.047 ملي�ار دوالر بع�د أن كان�ت 21.187 ملي�ار دوالر يف ش�هر حزيران املايض«.
وأظه�ر الجدل�ول أيضاً، أن »هذه الس�ندات ما زالت مرتفعة عن ش�هر كانون االول من 
عام 2020 بمقدار 11% عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 17.1 مليار دوالر«.
وبحس�ب الخزانة االمريكية، فأن »السندات العراقية منها ضمانات طويلة االمد بمقدار 
8.843 ملي�ار دوالر وضمانات قصرية االجل بمقدار 10.204 مليار دوالر«.وأش�ارت إىل 
أن »اكثر الدول حيازة للسندات االمريكية هي اليابان وبواقع 1.310 ترليون دوالر تليها 
الص�ني وبواقع 1.068 ترليون دوالر تليه�ا بريطانيا وبواقع 539 ملي�ار دوالر«.وعربياً 
تأتي الس�عودية يف مقدمة الدول األكثر حيازة وبواق�ع 128.1 مليار دوالر وتأتي بعدها 
االمارات بواقع 58 مليار دوالر وتأتي الكويت ثالثا بواقع 46 مليار دوالر ومن ثم العراق 

بواقع 19.047 مليار دوالر وقطر خامسا بواقع 6.6 مليار دوالر«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ادت عملي�ات التح�ري والضب�ط الت�ي 
ذتها هيئة النزاهة االتحادية إىل الكش�ف  نفَّ
عن وجود ُمغاالٍة يف أس�عار رشاء األدوية يف 
ة ُمحافظة صالح الدين، أفضت  دائرة صحَّ
إىل ح�دوث ه�دٍر بامل�ال الع�ام ناه�ز 700 
مليون ديناٍر خالل  شهٍر واحٍد فقط.وأكدت 
دائ�رة التحقيقات يف الهيئ�ة أنَّ فريق عمل 
مكتب تحقي�ق صالح الدين، الذي انتقل إىل 
ة يف املحافظة - قسم الصيدلة،  دائرة الصحَّ
للتحرّي والتدقيق بش�أن وج�ود ُمغاالٍة يف 
أس�عار ُمش�ريات األدوي�ة واملُس�تلزمات 
الطبيَّ�ة لش�هر تموز م�ن الع�ام الجاري، 
ن من كش�ف حاالت مغاالٍة يف األسعار  تمكَّ

وه�در يف املال العام بل�غ )684،692,500( 
مليون دينار خالل الشهر املذكور. وأضافت 
الدائرة إنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط أربعة 
واعت�دال  املُش�ريات  لجنت�ي  ُمتَّهم�ني يف 
ة صالح الدين، فضالً  األسعار يف دائرة صحَّ
ع�ن ضبط نس�ٍخ ُمصدَّق�ٍة م�ن ُمعامالت 
الرشاء البالغ عددها )26( ُمعاملًة. وبيَّ�نت 
تنظي�م محرض ضبٍط أصويلٍّ بالعمليَّة التي 
�رة ضب�ٍط قضائيٍَّة،  �َذت بن�اًء عى ُمذكَّ ُنفِّ
وعرضها رفقة املُتَّهمني عى الس�يد قايض 
الدي��ن  ص�الح  تح�ق�ي�ق  م�ح�ك�م��ة 
��ة ب�ق�ض�اي�ا ال�ن�زاه�ة،  ال�ُم�خ�ت�صَّ
ة  الذي قرَّر توقيف املُتَّهمني وفق أحكام املادَّ
)340( م�ن قان�ون العقوبات رق�م )111 

لسنة 1969(.

العراق يسجل انخفاضًا يف حيازة 
السندات االمريكية اىل 19 مليار دوالر

النزاهة تضبط معامالت رشاء أدوية يف دائرة 
صحة صالح الدين: هذا مصري املتهمني

مسؤول حكومي: مبادرة »داري« 
ستتجه ملدن أخرى

مصدر تربوي: العام الدرايس يبدأ 
بعد الدور الثاين لإلعدادي

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤول حكوم�ي، أمس الثالث�اء، عن توج�ه مب�ادرة »داري« ملدن 
اخرى.

وق�ال مدير عام بلديات بغ�داد، يارس القرييش ان »مب�ادرة }داري{ ال تكون 
ضمن الحدود البلدية للمدن وهي عبارة عن مدن جديدة«.

واوضح ان »التنس�يق حول األرايض املشمولة بهذه املبادرة يكون بني وزارة 
الزراعة وعقارات الدولة، وان اي ارض تكون صالحة لهذه املبادرة يتم العمل 

عى ضمها«.
واضاف القرييش »بداياتنا كانت مع مدينيتي }عيل الوردي{ يف جانب الرصافة 

و}الطارق{ يف الكرخ، وسيكون لنا هنالك تحركات تجاه مدن اخرى«.
وكان�ت الحكومة اطلقت يف األش�هر املاضية برنامج اإلس�كان }داري{ وعرب 
منصة ش�فافة، وإجراءات مفاضل�ة عادلة تعتمد معاي�ري منصفة، لتكون 

بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة«.
وواف�ق مجلس الوزراء الثالثاء املايض عى دعم مرشوع }داري{ بزيادة رأس 

مال صندوق اإلسكان العراقي ب� 1 تريليون دينار لدعم املرشوع.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أفاد مص�در تربوي، أم�س الثالثاء، 
بأن العام الدرايس الجديد سيبدأ بعد 
أداء أمتحانات الدور الثاني للسادس 
 27 يف  إنطالقه�ا  املق�رر  اإلع�دادي 

ترشين األول الجاري.
»حت�ى  املص�در  وذك�ر 
اآلن ل�م يتم تحديد موعد 

الدوام لهذا العام«. 
وأض�اف »س�تبدأ وزارة 
الربية بإمتحانات الدور 
الثان�ي للثالث املتوس�ط 
وبعد  املقب�ل،  الخمي�س 
إجراء إمتحانات السادس 
اإلع�دادي س�يتم تحديد 
الدرايس  العام  بدء  موعد 
االجتم�اع  بع�د  الجدي�د 

العلي�ا للصحة والس�المة  باللجن�ة 
الوطنية وتحديد آليات الدوام«. 

وكان وزير الربي�ة، حميد الدليمي، 
أعلن يف أيل�ول املايض حرص الوزارة 
الش�ديد ع�ى ال�دوام الحض�وري يف 
الع�ام القادم ووصوله لنس�بة %80 

منُه.

مستشار حكومي يتحدث عن »انتعاش اقتصادي«: سنصدر ٦ ماليني برميل نفط
    بغداد / المستقبل العراقي

توق�ع املستش�ار امل�ايل لرئيس ال�وزراء مظهر 
محمد صالح، الي�وم الثالثاء، انتعاش االقتصاد 
العراقي خالل السنوات الخمسة املقبلة وتجاوز 
إنت�اج النفط الخ�ام ال� 6 مالي�ني برميل، فيما 
أكد رضورة ترشيع قان�ون الرشاكة بني الدولة 

والقطاع الخاص.
وق�ال صالح إن »االقتصاد العراقي س�يتعايش 
بقوة م�ع دورة األصول النفطية إذ س�يتعاظم 
الطل�ب العامل�ي ع�ى املحروق�ات م�ع ارتف�اع 
مع�دالت النم�و يف االقتص�اد العامل�ي ودخ�ول 
الوباء الذي تمثله جائحة كورونا دورة الخمول 

وبشكل معكوس لتنامي أسواق الطاقة«.
وأض�اف أنه »بن�اء عى م�ا تقدم ف�إن العراق 
س�يتعدى إنتاجه من النفط الخام ال� 6 ماليني 
برميل تع�ززه عوائد عالية بال ش�ك«، موضحاً 
أن »مثل ه�ذا التغيري الكب�ري يف تدفقات العراق 

املالي�ة يتطلب بالش�ك برنامجاً إنمائياً واس�عاً 
وفاعالً«.

ولف�ت اىل أن »ه�ذا الربنام�ج االنمائ�ي ينف�ذ 
بمس�ارين: األول إعادة تش�كيل البنية التحتية 
للعراق بشكليها السراتيجي العابر للمحافظات 
والسيما املوانئ وشبكات السكك الحديد والنقل 
ال�ربي واالقتص�اد الرقمي، واآلخ�ر يتلخص يف 
أولوية تنمية البني�ة التحتية الخدمية للمناطق 
واملدن والقصبات بتوافر االستثمار الحكومي يف 
الرباعية الخدمية االساس�ية التي تمثلها مياه 
الرشب وال�رف الصح�ي والكهرب�اء وتعبيد 
الطرق«.وأشار اىل أن »من مهام الدولة املبارشة 
املوازن�ة  يف  املناس�بة  التخصيص�ات  رص�د  يف 
االس�تثمارية التي ينبغ�ي توصيفها تفصيالً يف 
خطة خمس�ية رصين�ة إلعمار البني�ة التحتية 
املادية«.وتاب�ع: »أما املس�ار االنمائ�ي الثاني، 
فين�رف اىل دور الدول�ة يف تنمية مؤسس�ات 
السوق بشقيها االنتاجي والخدمي الذي يقتيض 

تطوير البنية التحتية القانونية والنظامية التي 
تنهض بمؤسس�ات الس�وق بإش�اعة الرشاكة 

ب�ني الدولة والقطاع الخ�اص والدخول يف نظام 
الس�وق االجتماعي الذي يتطلب إش�اعة نظام 

ميرس لتسجيل الرشكات، ويرتبط هذا املوضوع 
بأمرين محفزين، األول توفري التمويل االنمائي 
املي�رس عرب صن�دوق تنمية وطن�ي حكومي أو 
مدعوم حكومياً ويتم بمنح القروض للرشكات 
الناش�ئة والناجحة حتى وإن كانت صغرية عى 
أن تحص�ل ال�رشكات الناجح�ة ع�ى إعفاءات 
رضيبية كلما ازدادت القيمة املضافة للنش�اط 
وتزايدت نس�ب التشغيل«.وأش�ار اىل أن »األمر 
الثان�ي هو إعادة تنظيم س�وق العم�ل باتجاه 
حر قوة العمل وتوصيف مهاراتها وجغرافية 
اشتغالها ،وذلك باس�تحداث رقم وطني ونظام 
رقمي متقدم ملعرفة العاملني يف القطاع الخاص 
، ع�ى أن يت�م إع�داده بالتع�اون ب�ني وزارتي 
التخطيط والعمل والش�ؤون االجتماعية لرسم 
خريطة س�وق العمل العراقي�ة وبما يمكن من 
معرفة دوال العرض والطلب واس�تقرار س�وق 
العمل من خالل التعرف عى مستويات التشغيل 

ونسب البطالة الفعلية«.

 وبني أن »املوضوع يتطلب أيضاً توليد مناخ من 
التجانس يف س�وق العمل نفسه بني العاملني يف 
القطاع الخ�اص والعاملني يف الدولة ما يقتيض 
تواف�ر مرونة عالي�ة يف االنتقال ب�ني الوظائف 
بني القطاعني وحس�ب الحاجة ع�ى أن يتوافر 
صندوق تقاعد وطني مشرك وموحد للعاملني 
يف الدول�ة والقط�اع الخ�اص ع�ى ح�ٍد س�واء 
دونما تمييز، فضالً ع�ن توفري الحدود املقبولة 
لتجان�س األج�ور والروات�ب حس�ب امله�ارات 
للعامل�ني يف الدول�ة والس�وق«.وأكد أن�ه »بات 
من املناس�ب ترشيع قانون الرشاكة بني الدولة 
والقطاع الخاص املع�روض عى مجلس النواب 
منذ س�نوات لترسيع ترشيعه رشيطة أن يوفر 
الت�وازن يف الحق�وق والواجب�ات ب�ني األطراف 
املتش�اركة ع�ى قدم وس�اق ويع�زز الحوكمة 
والكف�اءة االنتاجية وتش�غيل االقتصاد بدفعة 
قوية ستحتاجها ال محالة سنوات تنمية العراق 

الكربى الخمسة القادمة حقاً«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، أم�س الثالث�اء، أن مدير عام 
التجاري�ة  والخدم�ات  للمع�ارض  العام�ة  الرشك�ة 
العراقي�ة، رسم�د ط�ه س�عيد التق�ى برئي�س اتحاد 
املع�ارض الدولية احم�د الذيب، لبحث س�بل التعاون 

املشرك بني الطرفني.
وق�ال مدير عام رشكة املعارض رسمد طه س�عيد، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، انه »جرى 
خ�الل اللق�اء تن�اول موضوع زي�ادة حج�م التعاون 
بمجال الخدمة املعرضية واقامة املعارض املتخصصة 
وتشجيع االستثمار والتجارة من خالل دخول التجار 
ورج�ال االعم�ال من مختل�ف بلدان العالم لألس�واق 
املحلية العراقية من اجل خلق الفرص االستثمارية«.

واكد س�عيد ان »رشكته منفتحة عى كافة السفارات 
بالعال�م داخ�ل الع�راق لالتص�ال به�م ع�ن طري�ق 
وزارة الخارجي�ة مم�ن لديهم رغب�ة بإقامة معارض 
متخصص�ة يف الب�الد«، الفتا اىل ان »رشك�ة املعارض 

ستقدم كافة التسهيالت إلنجاح هذه املعارض«.
م�ن جانبه أكد رئي�س اتحاد املع�ارض الدولية احمد 
الذيب ح�رص االتحاد ال�دويل للمعارض ع�ى تعميق 
العالق�ات التجارية واالقتصادية مع العراق من خالل 
اقامة املعارض املتخصصة وتشجيع الرشكات العاملية 
للدخ�ول اىل الس�وق العراقي�ة وفت�ح اف�اق التعاون 

االستثماري يف مختلف املجاالت.

العراق يبحث مع احتاد 
املعارض الدولية التعاون 
يف جمال اخلدمة املعرضية

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزير التعليم العايل والبح�ث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد 
الصاحب ان املؤسس�ات الجامعية حققت مستويات إيجابية من 

التعاطي مع املتغريات ونجحت يف التكيف مع التحديات. 
وقال خ�الل املتابع�ة النط�الق الس�نة الدراس�ية 2021/2022 
يف جامع�ات الب�رة وبغ�داد وباب�ل ودي�اىل والكوف�ة وكركوك 
والتكنولوجية أن املؤسسات الجامعية حققت مستويات إيجابية 
م�ن التعاط�ي مع املتغ�ريات ونجح�ت يف التكيف م�ع التحديات 
والظ�روف من أج�ل تحقيق أهداف املؤسس�ة التعليمي�ة وتلبية 

متطلبات األداء األكاديمي.
ويف هذا السياق أعرب رؤساء الجامعات عن حرصهم واهتمامهم 
الكبري يف التعامل مع العام الدرايس الجديد الذي سيلبي مقتضيات 
الواق�ع العلمي مش�ريين يف الوقت نفس�ه اىل التزام املؤسس�ات 
الجامعية بالسياقات والتوصيات الصحية املعتمدة وآليات الدوام 

التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية.

وزير التعليم عن املؤسسات اجلامعية: حققت مستويات 
إجيابية ونجحت يف التكيف مع التحديات

    ميسان / المستقبل العراقي

نظمت دائرة صحة ميس�ان، أمس الثالثاء، حملة صحية يف مقر 
مديري�ة الربي�ة يف املحافظ�ة، لتلقيح الك�وادر الربوية باللقاح 

املضاد لفريوس كورونا«.
وقال مدير قس�م االدارة والتجهيزات املدرس�ية يف تربية ميس�ان 
احم�د مزعل، أن�ه تعاونت معنا دائرة صحة ميس�ان بتخصيص 
فرق جوالة من اجل تلقيح املوظفني داخل الدائرة ، مش�رياً اىل ان 

الحملة بدأت اليوم وتستمر لثالثة ايام«.
ودع�ت تربي�ة ميس�ان منتس�بيها كاف�ة اىل اخذ اللق�اح املضاد 
لفايروس كورونا ، مش�رية اىل تأكيد كتاب محافظة ميسان الذي 

يعد غيابا للموظف الذي ال يجلب كارت التلقيح«.

    نينوى / مروان ناظم

وزع�ت بلدي�ة املوص�ل 200 قطع�ة أرض س�كنية ب�ني عوائ�ل 
الشهداء.

وقال مدير بلديه املوصل عبد الستار الحبو إن »البلدية وزعت 200 
قطعة ارض سكنية للمستوفني الرشوط من عوائل الشهداء»

واضاف الحبو انه مازالت هناك وجبات أخرى من األرايض سيتم 
توزيعه�ا خالل األيام القليلة القادمة بع�د انتهاء فرزها من قبل 

بلدية املوصل بني عوائل الشهداء والجرحى ايضا«.

    بغداد / المستقبل العراقي

حددت الرشطة املجتمعية، أمس الثالثاء، ثالثة ملفات اساس�ية 
يت�م العمل بها مع انطالق العام ال�درايس يف املدارس والجامعات 

واملعاهد.
وذكر الناطق الرسمي للمديرية عبد الحافظ الجبوري ان »فرقنا 
س�تتوىل مع انطالق العام الدرايس وبالتنسيق مع ادارات املدارس 
والجامعات مناقشة والتوعية مللفات االبتزاز االلكروني والتوعية 
ضد املخدرات ورضورة االلت�زام باالجراءات الوقاية ضد فريوس 

كورونا«.
واشار الجبوري ان » الفرق هيأة كافة ادواتها بشان التثقيف عن 
ظاهرة االبت�زاز االلكروني ومخاطرها الكبرية يف مدارس البنات 

وخصوصا الثانوية منها«.
وتاب�ع ان »الفرق س�تثقف عن خطورة املخ�درات التي اصبحت 
ظاه�رة انت�رشت يف املجتمع وتعدت ان تكون ح�االت منفردة او 

ممارسات شخصية«.

ميسان.. محلة لتلقيح كوادر 
الرتبية بـ »مضاد كورونا«

بلدية املوصل تعلن توزيع 200 قطعة أرض 
سكنية بني عوائل الشهداء

مع انطالق العام الدرايس.. الرشطة املجتمعية 
حتدد ثالثة ملفات اساسية للتوعية
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جتهيزبيوت بالستيكية
حمافظة صالح الدين 

مناقصة رقم )MH-FFA-SD –Ph6( لسنة ) 2021 (
تعل�ن جمعي�ة أيادي الرحمة اإلنس�انية وهي منظمة غري حكومية وغري ربحية  عن إجراء مناقصه تجهيز مس�تلزمات بيوت بالس�تكية   يف مناطق )ربيضه وخزامية يف قض�اء تكريت( يف محافظة صالح الدين, ضمن 

برنامج تعزيز الصمود بالرشاكة مع برنامج االغذية العاملي  يف العراق.
1-الية التجهيز :

آلية التجهيز تكون عن طريق  مرحلتني موزعة عىل منطقتني, تشمل تجهيز املستفيدين املشرتكني يف نشاط النقد مقابل التدريب بعنارص البيوت البالستيكية. حيث ان هذة البيوت البالستيكية ستمكن املستفيدين من 
من البدء بمرشوع يكون مصدر دخل لهم وألرسهم.  .  مع مالحظة ان الكميات املطلوبة املبينة يف الجدول ادناه هي  تقريبية و قابلة للزيادة او النقصان حس�ب عدد املس�تفيدين . و يتم تس�ليم املواد املجهزة اىل مواقع 

املستفيدين ) و يتكفل من ترسوا عليه املناقصة  تكاليف والية النقل اىل املواقع املشار اليها.(
آلية التسديد تكون بعد ثالثة اسابيع من تأريخ تسليم فواتري املواد املجهزة، حيث يقوم املجهز بتقديم وصل باملواد التي تم تجهيزها بعد نهاية التوزيع اىل  جمعية ايادي الرحمة االنسانية ليتم التحاسب عليها وتسديد 

قيمتها عن طريق حوالة مرصفية اىل حساب املجهز .
مدة العقد شهر واحد , من تاريخ توقيع العقد.

العنارص املطلوب تجهيزها:

الكمية لكل المواصفاتالمادة ت
مستفيد

عدد 
المنشأ الكمية الكليةالمستفيدين

والماركة
سعر المفرد. 

د.ع
المجموع 

د.ع

عمود الفوالذ الطري ذو السمك )12مل( )عمود بناء 1
2000 عمود10200 أعمدة6 متراملس(

8000 كغم40200 كغم 200  ميكرون )عرض 8-10 متر(غطاء نايلون 2
200 كغم1200 كغماسالك تستخدم في  البناءاسالك الربط3

المجموع
مالحظة:

برجى ملئ الجدول اعاله للتقديم عىل املناقصة.
االعداد قابلة للتغيري حسب حاجة الربنامج وعدد املستفيدين .

مواقع توزيع البيوت البالستيكية:

عدد البيوت البالستيكية الموقع القضاء
100 ربيضة

100تكريت / العلم خزامية

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

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

- تبدأ فرتة التقديم من تاريخ )  12 ترشين االول 2021 ( لغاية الساعة الثالثة ظهرأ من يوم 20  ترشين االول 2021 
- تبدأ فرتة فتح العطاءات والتقييم يف تاريخ 21 ترشين االول 2021.

- يتم توقيع العقد يف يوم 24 ترشين االول 2021 يف املقر الرئييس للجمعية يف بغداد او يف مكتب صالح الدين .
- عىل الجهات التي ترسوا عليها املناقصة, املبارشة بتزويد املواد بعد توقيع العقد وحسب طلب امر الرشاء وبفرتة ال تتجاوز ال 3 ايام.

3-الية التقديم عىل املناقصة :
عىل الرشكات الراغبة يف أملش�اركة بهذة املناقصة تقديم العطاءات اما يف مقر الجمعية الكائن يف الكرادة - تقاطع املس�بح - الفرع املقابل للمرصف التجاري العراقي – هاتف )07817359194(  او يف مكتب الجمعية 

الكائن يف تكريت  القادسية- شارع البالج _هاتف )07710377557( ويقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم وعليه اسم الرشكة ,اسم مقدم العطاء ورقم املناقصة و ظرف يحتوي عىل الوثائق التاليه :
العرض الفني:-

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

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

صور من املواد املطلوبة ومواصفاتها.
الوثائق املطلوبة من الرشكات:

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

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

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

عنوان الرشكة.
هاتف وايميل الرشكة

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

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

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

4-التزامات من ترسوا علية املناقصة:
تتحمل الجهة املنفذة تكاليف نقل املواد اىل املناطق املشار اليها يف الفقرة االوىل.
يتكفل من ترسوا عليه املناقصة استحصال املوافقات االمنية لغرض نقل املواد

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

طريقة دفع املستحقات تكون عن طريق حوالة مرصفية. وتكون عملية الدفع بعد تقديم الوصوالت االصلية ومطابقتها مع تقرير املرصوفات من قبل الجهة املمولة للربنامج.
ستقوم جمعية ايادي الرحمة بتقييم اداء الجهة املنفذة وفقا للمعايري التالية: اسعار السلع, توفري السلع املطلوبة, الجودة, الخدمة, االمتثال لرشوط التنفيذ. 

للمعلومات واالستفس�ار الرجاء مراس�لتنا عىل الربيد االلكرتوني )procurement@mercyhands.org info@mercyhands.org  (, س�يتم االجابة عىل جميع استفساراتكم خالل مدة اقصاها 24 ساعة عدا ايام الجمعة 
والسبت.

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لحصول حالة نكول...
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديري�ة بلديات واس�ط عن تاجري االم�الك املدرجة 
اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الصويرة وفق  قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديري�ة بلدية الصويرة   خالل فرتة )15( خمس�ة عرش  يوم�ا  تبدأ من اليوم التايل 
لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( واذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 
املزاي�دة اج�ور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مص�ورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد عىل ان يتحمل الناكل فرق البدلني

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري 
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االم�الك املدرجة 
اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الزبيدية  وفق  الحكام املادة 12 الفقرة 
)ثالثا أ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني 
باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية بلدية الزبيدية  خالل فرتة )15( 
خمس�ة عرش يوما  تب�دأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانونية البالغة )30%( من القيم�ة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر 
مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباح�ا( واذا صادف يوم املزايدة 
عطل�ة رس�مية تكون املزايدة يف الي�وم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال 
املدني�ة مص�ورة واصلية ويتم االلت�زام بكافة التعليمات والضواب�ط الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد 
الرشوط : يتم نصب كامرات مراقبة من قبل املستاجر

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري 
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االم�الك املدرجة 
اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الدبوني  وفق  الحكام املادة 12 الفقرة 
)ثالثا أ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني 
باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية بلدية الدبوني  خالل فرتة )15( 
خمس�ة عرش يوما  تب�دأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانونية البالغة )30%( من القيم�ة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر 
مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباح�ا( واذا صادف يوم املزايدة 
عطل�ة رس�مية تكون املزايدة يف الي�وم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال 
املدني�ة مص�ورة واصلية ويتم االلت�زام بكافة التعليمات والضواب�ط الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد 
الرشوط : نصب كامرات من قبل املستاجر

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 713 / ش / 2021 
التاريخ : 6 / 10 / 2021 

اعالن 
اىل املدعى عليه / حس�ام عيل حسني – 

مجهول محل االقامة 
اقام�ت املدعي�ة بي�داء احم�د عل�وان 
الدع�وى املرقم�ة 713 / ش / 2021 
والتي تطل�ب فيها التفري�ق القضائي 
للرضر بينك وبينها للهجر قررت هذه 
املحكمة وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني لغرض 
حضورك بي�وم املرافع�ة املصادف 27 
/ 10 / 2021 ويف حال�ة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم 
��������������������������������

فقدان
فق�دت مني اج�ازة البن�اء املرقمة 73 
واملؤرخة يف 29 / 4 / 2021 والصادرة 
م�ن مديري�ة بلدي�ة الحيدرية بأس�م 
العراقي ) كاظم حاتم مايش ( والرشيك 
) احمد غازي كاظم ( فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد:50/ب/2021

التاريخ: 2021/10/6 
اعالن 

املدع�ى عليهم�ا / 1- عبداملل�ك  اىل 
يوسف عبدالله    

2- صفية موىس خالد 
 أصدرت محكمة بداءة ابي الخصيب 
/50 املرقم�ة  الدع�وى  يف  قراره�ا 

 2021/8/23 بتاري�خ  ب/2021 
غيابي��اً بحقكم وال�ذي قىض بإزالة 
ش�ي�وع العق�ار تسلسل 6 مقاطعة 
45 حم��دان البل��د وك�وت الف�رج 
بيع��اً باملزاي�دة العلني��ة وتوزي�ع 
كالً  ال�رشكاء  ع�ىل  الثم��ن  ص�ايف 
حس�ب حصت�ه يف القس�ام الرشعي 
وص�ورة س�ج�ل العق��ار وارس�ال 
حص�ة الوق�ف بعد البي�ع اىل دي�وان 
الوق�ف الس�ني للتص�رف بها وف�ق 

القان�ون. 
 ولثبوت مجهولي��ة محل اقامتكما 
بواس�طة  ن�رشاً  تبليغكم�ا  تق��رر 
صحيفتي��ن محليتي�ن ويح�ق لكم 
مراجعة طرق الطع�ن املقرر قانون�اً 
القانوني�ة وبعكس�ه  امل�دة  وخ�الل 
سوف يكتسب الحكم درج�ة البت�ات 

وفق القان��ون.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

مجعية 6 كانون التعاونية االستهالكية 
اعالن 

تعل�ن جمعي�ة 6 كان�ون التعاوني�ة االس�تهالكية 
ع�ن تاجري املح�الت املدرجة ادناه يف س�وق بغداد 
الجدي�دة التابع له�ا وباملزايدة العلني�ة وفق نظام 
بيع وتاجري اموال وعقارات التنظيمات التعاونية – 
فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف بغداد 
الجديدة الكائن يف بغداد الجديدة مجاور كراج نقل 
) ب�اب املعظم ( خلف س�ينما البيضاء س�ابقا ويف 
تمام الس�اعة الع�ارشة من صباح ي�وم الخميس 
28 / 10 / 2021 مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ) 20 % ( م�ن القيمة التقديرية 
وعىل من ترس�و عليه املزايدة يتحمل اجور الداللية 

واالعالن البالغة ) 2 % ( واي مصاريف اخرى .
-محل رقم / 1 – الفرن 

-محل رقم / 2 – محل رقم / 8 
-محل رقم / 4 – محل رقم / 9 
-محل رقم / 5 – محل ضالعة 

-محل رقم / 6 – قطعة أرض صغرية .

موسى شمخي حسني 
رئيس جملس االدارة

اعالن 
العراقي�ة  العربي�ة  الرشك�ة  تعل�ن 
لتنمي�ة الثروة الحيواني�ة عن حاجتها 
الع�داد خرائط وتصاميم ومرتس�مات 
ومواصفات بن�اء لبناء بناي�ة تجارية 
لقطعة االرض العائدة لها وبمس�احة 
240 م مربع الكائنة يف منطقة الكرادة 
داخل ، فعىل من يرغب بالتقديم مراجعة 
ادارة الرشك�ة يف منطقة الكرادة داخل 
– مج�اور ملك التم�ور او االتصال عىل 

ارقام الهواتف 
 07731119772 / 07731119771

الربي�د  عن�وان  ع�ىل  املراس�لة  او 
االلكرتوني 

 GMail.com@Aicldaicl d5
علم�ا ا ن اخ�ر موع�د نهاي�ة ال�دوام 
الرس�مي ليوم االحد املصادف 31 / 10 

. 2021 /

اعالن املناقصة املرقمة )16ـ2021( االعالن االول
جتهيز حفارة حجم كبري )زنجيل(
طلبية الرشاء املرقمة 2021/730

ضمن ختصيصات املوازنة الرأساملية لسنة / 2021
تبويب املرشوع ح / 113

 تعلن رشكة غاز الشمال )رشكة عامة( عن املناقصة العامة والخاصة ب� ) 
تجهيز حفارة حجم كبري � زنجيل( وحس�ب الرشوط واملواصفات املذكورة 
يف اص�ل الطلب فع�ىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املش�اركة مراجعة 
امان�ة الصن�دوق يف الرشكة الكائن ع�ىل طريق كرك�وك / بيجي للحصول 
ع�ىل ال�رشوط واملواصفات مطبوعة عىل ق�رص  ) CD (لقاء مبلغ قدره ) 

200000( فقط مائتان الف دينار عراقي غري قابل للرد 
وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف اليوم التايل لتاريخ الغلق وبحضور 
ممثيل اصحاب العروض ويس�قط حق املتخلف م�ن الحضور يف االعرتاض 
بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صندوق العطاءات واملوجود يف استعالمات 
الرشك�ة علما ان تاريخ غلق املناقصة ي�وم )االحد( املوافق 2021/10/24 
واذا ص�ادف عطلة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يلي�ه ويتحمل من تحال 
علي�ه املناقصة ودفع اجور االعالن علما ان الكلف�ة التخمينية تقدر بمبلغ 
)3250000000( ثالثمائة وخمس�ة وعرشون مليون دينار عراقي وسيتم 
عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات يف الساعة 
العارشة من يوم )الثالثاء( املوافق 2021/10/19 وبحضور املختصني وذلك 

يف استعالمات رشكتنا.

معاون املدير العام
مالحظة :

1 � يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا :
WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq

عىل مواقع التواصل االجتماعي
2 � يمكنك�م اثن�اء مراجع�ة رشكتنا االط�الع عىل املواصف�ات والتفاصيل 

موقعيا

مجهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املوصل

إىل / املنفذ عليه )يونس ياسني سليامن( يسكن 
اإلصالح الزراعي رقم الدار 2055/ 12/ 293 سابقا 

وحاليا جمهول حمل إالقامة 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار مختار ح�ي اإلصالح 

الزراعي االوىل 
ان�ك مجهول محل إالقام�ة وليس لك موطن دائ�م أو مؤقت 
أو مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه ، واس�تناداً للمادة )27( 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك إعالن�ا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ املوصل خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون .
املنفذ العدل

تنفيذ/30
رقم االضبارة / 2021/3030

التاريخ 7/ 10/ 2021 

العدد /3085
التاريخ 2021/9/29

العدد /3101
التاريخ 2021/10/2

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

المدة الموقع مساحته  رقم الملك  نوع الملك ت

سنتان  شارع الحلة 15م2 12 حانوت تجاري 1

سنتان  شارع الحلة 15م2 13 حانوت تجاري 2

سنتان  شارع الحلة 15م2 50 حانوت تجاري 3

سنتان  شارع الحلة 15م2 16 حانوت تجاري 4

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة  حي البتول 6م2 2 كشك 1

سنة واحدة  حي الموظفين 7,5م2 6 كشك 2

سنة واحدة حي الموظفين  7,5م2 7 كشك 3

العدد /3193
التاريخ 2021/10/12

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة  السوق العصري 16م2 77 حانوت 1

سنة واحدة  واجهة الكراج 5,18م2 52 حانوت 2

سنة واحدة السوق العصري 22م2 6 حانوت 3

سنة واحدة قرب منتدي الشباب 6م2 85 كشك 4
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 )) ثانيةالمزايدة علنية للمرة  إعالن ((

 المزاي���دة العلني���ة أج���راءتعل���ن رئاس���ة جامع���ة ج���ابر ب���ن حي���ان الطبي���ة / ش���عبة العق���ود الحكومي���ة ع���ن 

وفق���اً لق���انون بي���ع  )ش���هر  ١١ (ولم���دة  أدن���اهالعق���ارات العائ���دة لجامعتن���ا والمدرج���ة  لت���أجير الثاني���ة

ن ف����ي االش����تراك بالمزاي����دة فعل����ى ال����راغبي المع����دل ٢٠١٣لس����نة  ٢١الدول����ة رق����م  أم����والوايج����ار 

الواق����ع ف����ي محافظ����ة النج����ف االش����رف/  ة الجامع����ة / ش����عبة العق����ود الحكومي����ةمراجع����ة مق����ر رئاس����

يوم���اً ابت���داًء م���ن الي���وم الت���الي لنش���ر  عش���ر أربع���ة) ١٤وخ���الل م���دة ( الكوف���ة / ش���ارع الك���ورنيش 

العق���ار المعل���ن عن���ه االط���الع عل���ى الش���روط المطلوب���ة ووالمزاي���دة لغ���رض اس���تالم وث���ائق  اإلع���الن

 الس�����اعة العاش�����رة٢٠٢١/ ١٠/  ٢٨المواف�����ق  الخم�����يس ف�����ي ي�����ومأذ س�����تجري المزاي�����دة ، موقعي�����اً 

عطل���ة رس���مية س���تكون المزاي���دة  وف���ي حال���ة مص���ادفة ي���وم المزاي���دة ف���ي مق���ر رئاس���ة الجامع���ة ص���باحاُ 

% ) م���ن مبل���غ القيم���ة ٢٠فعل���ى المتق���دمين للمزاي���دة اي���داع م���ا مق���داره (،  ال���ذي يلي���ه العم���ل ي���ومف���ي 

وس���يتحمل م���ن ترس���وا علي���ه حس���ابات الجامع���ة نق���داً  إل���ى قانوني���ة ت���دفع كتأمين���ات لإليج���ارالتقديري���ة 

 وكافة المصاريف المترتبة على ذلك . اإلعالن النشر و أجورالمزايدة 

 النادي الطالبي  -: اوالً 

  دينار الغير . ماليين أربعة)  فقط  ٤،٠٠٠،٠٠٠( القيمة التقديرية 

 أجازة التصوير الفوتوغرافي   -: ثانياً 

  ) فقط مليونين دينار ال غير . ) ٢،٠٠٠،٠٠٠القيمة التقديرية 

 كشك بيع الهدايا واالكسسورات -ثالثاً :

  ) دينار ال غير . ومائتان وخمسون الف ) فقط مليونين ٢،٢٥٠،٠٠٠القيمة التقديرية 

رشكة النفط الوطنية العراقية
رشكة احلفر العراقية )رشكة عامة(

اىل السادة املجهزين و اصحاب الرشكات املختصة
م / اعالن املناقصة  14/جتهيز /2021  تشغييل / خمزنية (  معلنة للمرة االوىل

1 ي يير )رشكية الحفر العراقية  /رشكية عامة (  بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز )Cementing Mud Circulation HOSE( مختلفة املواصفات والكميات والقياسات ومن 
منشيا  امريكيي )USA( او اوربيي غربي  مع تقديم شيهادة منشيا مصدقة من الجهات املختصة وحسيب 
الضوابط واملواد واصلة اىل مخازن الرشكة يف البرصة /الربجسية بفرتة تجهيز )90( تسعون يوم اعتبارا من 

تاريخ توقيع العقد
2 ي سيتم العمل وفق االليه املعتمدة للمناقصات الدولية والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة 
االشيرتاك فيهيا كما هيو محدد يف النيرشة التوضيحية الصادرة من االميم املتحدة ) الخاصية بتعريف الدول 

املؤهلة( 
3 ي عيىل مقدمي العطياء املؤهلن والراغبن يف الحصيول عىل معلومات اضافية االتصيال ب  )رشكة الحفر 
العراقيية / الهيئة التجارية / قسيم العقود اللوجسيتية Logistic.cont.s@idc.gov.iq ) 8 سياعات يوميا ( 

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
4 ي بامكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان 

املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاءات  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100,000( مائة الف دينار 
 5 ي اخير موعيد لتسيليم العطياءات اىل العنوان االتيي : ) مقر رشكة الحفير العراقية يف البيرصة / الزبري ي 
الربجسية ، مقرر لجنة فتح العطاءات ( يف املوعد املحدد )يوم الخميس املوافق 2021/10/28 الساعة الثانية 
عرش ظهرا ( العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبن بالحضور يف العنوان التايل )مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة / الزبري ي الربجسية ي مقرر لجنة 

فتح العطاءات( 
يف الزميان والتاريخ )يوم الخميس املوافق 2021/10/28( السياعة الثانية عرش ظهرا ( كل العطاءات يجب 
ان تتضمن ضمان العطاء ) خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سيفتجة ( وبمبلغ )3,541,000( ثالثة 

مالين وخمسمائة واحدى واربعون الف دينار عراقي
6  ياخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم االثنن املصادف 2021/10/25 

7 ي يف حالية مصادفة يوم الغلق عطلة رسيمية يكيون اليوم التايل موعدا موعدا للغليق الذي يكون فيه دوام 
رسمي ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم املحدد  لغلق املناقصة 

8 ي العناوين املشار اليها انفا )العراق / البرصة ، الربجسية /رشكة الحفر العراقية ي الهيئة التجارية( 
9 ي الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة ) 118,032,000( مائة وثمانية عرش مليون واثنان وثالثون الف  

دينار عراقي فقط 
10 ي يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه 

11 ي سييتم اسيتبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايري التاهيل املطلوبة )السييولة النقدية( الواردة بتعليمات 
مقدمي العطاء )ورقة بيانات العطاءات( بموجب وثائق املناقصة .

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

فعىل الراغبن باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 ي سييتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسيية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
)2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 ي يتم تسيليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسيم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم 
ورقيم املناقصية اىل العنوان االتي  ) قاعية لجنة فتح العطاءات الخارجية / االسيتعالمات الرئيسيية / رشكة مصايف الجنوب 
،رشكة عامة  ي الشيعيبة ي محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 11/22 /2021 السياعة الثانية عرش ظهرا 
حسب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم 
الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االسيتعالمات الرئيسيية / رشكة مصايف 
الجنوب / رشكة عامة ي الشعيبة ي محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2021/11/22 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب 

توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 ي املبلغ التخميني للمناقصة  كما مؤرش ازائها اعاله

4 ي تقدييم كافية الوثائيق املطلوبة واملذكورة يف القسيم الثانيي من الوثيقة القياسيية )ورقة بيانات مقدميي العطاءات( بما 
فيهيا معاييري التاهيل املطلوبة ابتيداء مع العطاء مصادقة من قبيل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حيال عدم توفر اي من 

املستمسكات املذكورة  سوف يستبعد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 ي يجب عىل مقدم العطاء االلتزام بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياسية املرفقة بكافة اقسامها 

6 ي يجب مىلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية )استمارة تقديم العطاء واستمارة متطلبات التاهيل( وتقديم املقرتح الفني 
ومىلء جداول االسعار وحسب ما موضح يف الوثيقة ويجب ان تكون موقعة ومختومة 

7 ي تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر 
االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة

8 ي تقدييم تأمينيات اوليية )صك مصدق او خطاب ضمان او سيفتجة ( والمر رشكتنا ويتضمن االشيارة فيها اىل رقم واسيم 
املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف  عراقي معتمد لدى البنك 

املركزي العراقي وبمبلغ قدره  )20,000( فقط عرشون الف دوالر امريكي 
9  ي  شمول العمال العراقين العاملن لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

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

11 ي جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 ي لجهية التعاقيد الحيق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة مين مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسيباب مربرة دون 

تعويض مقدمي العطاءات 
 13 ي لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

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

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1154/ج3/موحدة مفردة /2021

التاريخ : 2021/10/7
اىل املتهيم املحكيوم غيابيا / خاليد عبد الزهرة 

مظلوم 
اصيدرت محكمية جنيح النجف حكميا غيابيا 
بحقك يف الدعوى املرقمة ) 1154/ج3/موحدة/

مفيرده / 2021 ( يف 2021/9/9 واملتضمين 
الحكم بالحبس الشديد  ملدة سنة واربعة اشهر  
وفق املادة 1/456/أ وبداللة مواد االشرتاك 47 
و 48 و49   من قانون العقوبات  وكذلك اصدار 
امير قبض وتحيري بحقك ولك حيق االعرتاض 
عيىل القيرار بعيد تبليغيك عين طرييق االعالن 
والنرش بواسيطة  جريدتن رسميتن محليتن 
ويف حالية عدم االعرتاض يعتيرب الحكم الغيابي 
بمثابة الحكم الوجاهي  بعد مرور ثالثة اشيهر 

من تاريخ النرش 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 124/ب/2020
التاريخ: 2021/8/17

إعالن 
تبييع محكمة بداءة أبي الخصيب العقار املرقم 
)44( مقاطعة )45( حمدان البلد وكوت الفرج 
وذليك يف تمام السياعة الثانية عيرش من ظهر 
اليوم )15( الخامس عرش من اليوم التايل لنرش 
هذا االعالن. فمن ليه رغبة بالرشاء الحضور يف 
ديوان هذه املحكمة مستصحباً معه التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة وبصك 
مصدق إن لم يكن رشيكاً وان أجور املنادي عىل 

املشرتي وكما مبينة أوصافه أدناه.
األوصاف:     

العقيار املرقم أعياله ملك رصف نوعه بسيتان 
تسيقى سييحاً بمياه املد مسياحته )1( دونم 
يقيع  العقيار  وان  م2   )75( و  أوليك   )13( و 
داخيل حيدود القرية وعىل طرييق فرعي ترابي 
وبعييد عن الشيارع العام وخايل من املشييدات 
ومغيروس بعدد من النخيل، قدرت قيمة الدونم 
الواحد مين االرض مبليغ 100000000 مائية 
ملييون دينار فتكون القيمية العمومية للعقار 
ارضاً ومغروسيات بمبلغ 155000000 مائية 

وخمسة وخمسون مليون دينار.
القايض / اياد احمد سعيد

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2021/2890

التاريخ : 2021/10/7
اىل / املنفذ عليه / سجاد هاشم جواد 

لقيد تحقيق لهيذه املديريية مين جهية ذات 
اختصاص حسيب كتاب مركز رشطية الخلود 
املرقم 12204 يف 2021/10/5 و مرفق شيعار 
مختيار منطقة الحسين العسيكري االوىل   انك 
مجهيول محل االقاميه وليس ليك موطن دائم 
او مؤقيت اومختار يمكن اجيراء التبليغ عليه , 
واسيتناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت 
خالل خمسية عرش يوميًا تبدأ من الييوم التايل 
للنرش ملبيارشة املعاميالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك سيتبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
اوصاف املحرر:

)ديين( قيرار محكمية بيداءة الكيوت بالعيدد 
1846/ب/2021 يف 2021/8/30

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 1351/ب/2021
التاريخ 2021/10/13

اعالن
اىل املدعى عليه / عقيل طالب عبد الحسن 

بتارييخ 2021/8/5 اقيام املدعيي حسين عيل 
محمد ضيدك الدعيوى البدائية املرقمية 1351/
ب2021/1 طليب فيهيا اعادة الحيال اىل ما كان 
عليه وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلييغ واشيعار مختيار واختياريية منطقية 
حي الفيرات فقد قرر تبليغيك اعالنا بصحيفتن 
محليتين يوميتن للحضور امام هيذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2021/10/19 السياعة 
التاسيعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسيالك 
من ينوب عنك قانونيا او تقديمك ملعذرة رشوعة 
فسيوف تجري املرافعة بحقيك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

إىل الرشيك زهراء عبد الكاظم 
توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان 
العراقي فرع النجيف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقيه عىل قييام رشيكتيك زينب عبد 
بالبنياء عيىل حصتهيا  املهيدي محميود 
املشاعه يف القطعه املرقمه 77700/3 حي 
النرص خالل مده خمسه عرش يوما داخل 
العراق وشيهر خيارج العراق مين تأريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
يييييييييييييييييييييييييييييييييي

إىل الرشييك أسيماء موىس جهياد اقتىض 
حضيورك إىل مقير بلدية الكوفيه لعرض 
إصدار أجازه بناء للعقار املرقم 599/19 
كوفه علوه الفحل خالل شيهر من تاريخ 

النرش 
طالب االجازه

زيد عبد الرضا كاظم

اىل اليرشكاء / ) طلبية محميد كرييم وزينيب 
ونجالء وشييماء وساهرة اوالد شيهيد عبيد من 

العراقين( 
اقتيىض حضوركم إىل صندوق االسيكان العراقي 
فيرع النجيف االرشف وذليك لتثبييت اقراركيم 
باملوافقة عىل قيام رشيككم ) فرات حمزة عويف( 
بالبنياء عىل حصتيه املشياعة يف القطعة املرقمة 
19 / 2965 مقاطعية 18 علوة الفحل ) الكوفة( 
ولغيرض تسيليفه قرض االسيكان وخيالل مدة 
اقصاها خمسية عيرش يوم داخل العراق وشيهر 
خيارج العراق مين تاريخ نرش االعالن وبعكسيه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

يييييييييييييييييييييييييييييييييي
اىل الرشييك رحيم هادي فاضيل اقتىض حضورك 
إىل مقير بلدية النجف لغرض اصيدار اجازه بناء 
للعقيار املرقم 51544/3 حي النداء خالل عرشه 

ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه

 صادف رضا عزيز

الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
نشاط فرع كركوك 

ليوم 12/10
اسيتمرار تجهيز املطاحن االهليية والحكومية 
بالحنطية املحليية من الحصية الثامنية لدعم 

مفردات البطاقة التموينية 
تواصل املالكات العاملة يف فرع كركوك واملراكز 
التابعة لها تجهيز املطاحن االهلية والحكومية 
بالحنطية املحلية من الحصية الثامنة واملقررة 

لدعم مفردات البطاقة التموينية 
اكد ذلك املهندس باسيم نعيم العكييل مدير عام 

الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
وقال...تواصيل ميالكات فرع كركيوك ومركز 
تسيويق الحويجية تجهيز املطاحين بالكميات 
املقيررة مين الحنطة املحلية وحسيب النسيب 
املعتميدة مين السييطرة النوعية...وبين عين 
بكميية  )6( سييارات  تجهييز فيرع كركيوك 
)151،380( طن فيما تم تجهيز )11( سييارة 
بكميية اجماليية بلغيت)461،940( طين من 

مركز تسويق الحويجة.
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الخرض
العدد : 807/ب/2021
التاريخ 2021/10/12

اعالن
اىل املدعى عليه / مسلم شالل شنجار

قيرارا  الخيرض  بيداءة  محكمية  اصيدرت 
غيابييا بالدعيوى املرقمية 807/ب/2021 يف 
2021/9/23 اليذي يقيي  باعيادة الحال اىل 
ميا كان عليه قبيل التعاقد بن املدعي يوسيف 
كريم عوده وبينك عىل رشاء السييارة بموجب 
العقد الخارجي املؤرخ يف 2021/1/19 والزامك 
بتسيليم املدعيي السييارة املرقمية 85243 هي 
بغداد خصويص نوع تيوتا الندكروز استيشين 
مودييل 1999 اللون ابيض غري محدد وتحميلك 
الرسيوم واملصارييف ولثبيت مجهوليية محل 
اقامتيك حسيب رشح القائيم بالتبليغ املفوض 
ريياض غيازي ومرفقة االشيعار الصيادر من 
مختار واختيارية حي الشيهداء واملؤيد من قبل 
قائمقام قضاء الحمزة عليه تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتين محليتن يوميتين بالقرار املذكور 
اعاله وليك حق الطعين ضمن امليدة القانونية 

وحسب االصول
القايض

ماجد شهيد اليارسي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 4080/ب2021/1 
التاريخ : 2021/10/12 

اعالن
اىل / املدعى عليه )صفاء محمود سالم( 

اصدرت هيذه املحكمة قرارهيا املرقم 4080/
ب2021/1 يف 2021/8/31 واملتضمين الحكم 
ب )باليزام املدعيى عليه صفاء محمود سيالم 
بتاديتيه مبلغيا وقيدره ثمانيية ماليين دينار 
للمدعي حسين خليل حمد   ولثبوت مجهولية 
محيل اقامتيك حسيب رشح املبليغ القضائيي 
واشعار مختار الغري 3 حسن علوان املعموري   
املذكيور  بالقيرار  اعالنيا  تبليغيك  تقيرر  ليذا 
بصحيفتن محليتن يوميتين ولك حق الطعن 
عيىل القرار املذكيور خالل املدة املقيررة بطافة 
طرق الطعين القانونية وبعكسيه سيكتسيب 

القرار املذكور درجة البتات  وفق االصول
القايض

عامر حسن حمزة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 2021/1023

التاريخ : 2021/10/12 
اىل  /املنفذ عليه  / ثامر رحمن جاسم

لقد تحقيق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ 
يف ورقية التكلييف بالحضيور واشيعار مختار 
منطقية حيي الزهيراء / املختار رشييد هادي 

املوسوي لة 
 انك  مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقيت او مختار يمكن اجيراء التبليغ  عليه 
واسيتنادا للميادة 27 من قانيون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ املناذرة 
خالل خمسية عرش يوميا تبدأ من الييوم التايل 
للنرش ملبيارشة املعاميالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك سيتبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر : 

قيرار محكمية بيداءة املنياذرة  بالعيدد 441/
ب/2021 يف 2021/8/12 املتضمن الزام املدعى 
عليه ثامر رحمن جاسم بتاديته للمدعي فاضل 
فيصيل عبييد مبلغ مقيداره ثالثية االف دوالر 

امريكي عن وصل االمانة يف 20216/2/5
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 539/ب/2021
التاريخ 2021/10/12

اىل / املطلوب اعادة القوة التنفيذية حسن وره 
عبث وعبود هادي عرب 

م / تبليغ 
تحية طيبة 

اقامية طاليب القيوة التنفيذية ابراهيم راشيد 
حردان الدعوى املرقمية 539/ب/2021 والتي 
يطليب فيهيا اعيادة القيوة التنفيذيية للقيرار 
املرقم 1987/38 والخاص باتمام عملية البيع 
للقطعتين املرقمتين 188 و236 مقاطعة 13 
اليربكات وتسيجيلها باسيمه وملجهولية محل 
اقامتكما  حسيب رشح القائيم بالتبليغ وتاييد 
مختيار املنطقية علييه قيررت هيذه املحكمة 
تبليغكما اعالنا بصحيفتن رسميتن للحضور 
اميام هذه املحكمة يف موعيد املرافعة املصادف 
2021/10/17 السياعة الثامنية صباحيا ويف 
حيال عيدم حضوركميا او ارسيال مين ينوب  
عنكميا قانونا سيوف تجري املرافعية بحقكما 

غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  2551

التاريخ 2021/7/27
اىل  / املدعوه / امل كريم جليل

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  محمد كريم جليل طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة 
بحق املدعوه )امل كريم جليل( قررت املحكمة 
تبليغيك  يف الصحيف املحليية فعلييك الحضور 
امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عامر طعمه الحار

العدد : 15053
التاريخ 2021/10/7

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة 

مدير اهلياة التجارية 
ايثار داود سلامن

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 648 -2021-E 
المرة االولى

)تجهيز وتنصيب برج تبريد لوحدة االسفلت /مصفى ذي قار( 
المبلغ التخميني للمناقصة )1,000,000( $ مليون دوالر امريكي  IQD 200000
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

ي�وم غري تقليدي وخارج عن املألوف، س�يحدد 
هذا اليوم شكل عالقتك بالرشيك، النتائج جيدة 
جًدا وستشعر بالراحة، الفرتة املقبلة تحمل لك 

الكثري من املفاجآت السارة.

قد تش�عر باالنزعاج يف هذا اليوم بسبب خالف 
حاد مع ش�خص مقرب الي�ك، عليك أن تضبط 
نفس�ك وتحاول ح�ل األمور به�دوء وال تخرس 
أصدقائ�ك، تش�عر برتاجع يف صحت�ك ال داعي 

للقلق مجرد ارهاق.

ف�رتة م�ن اله�دوء والراح�ة بع�د العدي�د من 
إىل  طريقه�ا  يف  األم�ور  بالعم�ل،  املش�احنات 
االس�تقرار، ش�عورك بأنك مس�تهدف هو أمر 
ال أس�اس له من الصح�ة، اعمل به�دوء فأنت 

شخص صاحب مهارات عالية.

س�تدخل يف عالق�ة ارتب�اط جادة ق�د تصل إىل 
ال�زواج خالل األش�هر القادمة، يج�ب أن تبذل 
مجه�وًدا أكرب يف العمل فأن�ت بحاجة اليه أكثر 

من أي وقت مىض

امر جديد سيغري مجرى حياتك بشكل مدهش، 
كل األم�ور يف طريقه�ا للتحس�ن ع�ى كاف�ة 
األصع�دة العملي�ة والعاطفية مم�ا يؤثر ايًضا 

عى الصعيد الصحي، فرتة ذهبية بامتياز

يوم تقليدي ال يحمل أي يشء جديد، قد تش�عر 
بامللل الشديد بسبب الرتابة التي تعيشها، وعى 
الصعي�د العاطف�ي االم�ور ليس�ت أفضل فقد 

تعيش فرتة صعبة من الغدر او الفراق

يوم صع�ب جداً إال أنه يف نهاية اليوم س�يكون 
هن�اك تقدير مادي سيحس�ن مزاج�ك، تفاءل 
فاالي�ام القادم�ة تحم�ل الكث�ري م�ن األخبار 

الجيدة، وضعك العاطفي ليس عى ما يرام.

تواجه العديد من املش�اكل ه�ذه الفرتة، إال أن 
أم�ورك العاطفية عى ما ي�رام، تحظى بالدعم 
م�ن قب�ل الحبي�ب، ح�اول أن ت�رد ل�ه جميع 

ترصفاته باملثل وال تهمله.

يوم عادي ال يحمل أي تغيريات س�واء ايجابية 
او س�لبية، الف�رتة املقبلة ستش�هد نجاح  عى 
الصعيد العميل، مكانة عالية قد تصلها بس�بب 

تفوقك يف عملك، انت تستحق هذا اليشء.

تواج�ه بع�ض العراقي�ل يف بداي�ة الي�وم، اال 
ان االم�ور تصب�ح أكثر س�هولة ف�رتة العرص، 
وتتحسن االمور اكثر واكثر يف نهاية اليوم الذي 

يحمل الكثري من األمور السارة.

هن�اك بع�ض العراقيل التي تواجهه�ا اليوم اال 
انها س�تنتهي خالل اليوم ولن تصل للغد، خرب 
صادم تسمعه عن ش�خص لم تسمع عنه منذ 

مدة طويلة، العائلة تحرض لك مفاجأة سارة.

تتمك�ن يف نهاية اليوم م�ن القضاء عى جميع 
املش�اكل الت�ي تظه�ر ل�ك، يتع�رض ش�خص 
بالعائلة لوعكة صحية خطرية تش�عرك بالقلق 
الكب�ري علي�ه، ح�اول ان تق�ف بجان�ب ه�ذا 

الشخص.

العذراء

احلوت

أعراض خطرية لنقص احلديد يف جسم اإلنسان
يعت�رب الحدي�د م�ن العن�ارص املعدني�ة 
الرضورية لجس�م اإلنس�ان، ألنه يدخل 
يف تركي�ب الهيموغلوب�ن الذي يس�اعد 
ع�ى نقل األكس�جن إىل جمي�ع مناطق 
الجسم، كما أنه يساهم يف تنظيم درجة 
حرارة الجس�م ويدعم منظومة املناعة. 
إضافة إىل أنه يؤثر يف حالة الجلد والشعر 
واألظاف�ر، لذل�ك يعت�رب نقص�ه مؤرشا 
خطريا.والجس�م ال يتمكن من إنتاج هذا 
العنرص املهم بنفس�ه، لذل�ك تبقى املواد 

الغذائي�ة أه�م مص�در للحص�ول عليه. 
وحاجة الجسم اليومية إىل الحديد تعتمد 
ع�ى عمر اإلنس�ان وجنس�ه. فاألطفال 
يحتاج�ون م�ن 8 إىل 10 مليغرام�ات يف 
الي�وم، والرجال الذين ت�رتاوح أعمارهم 
19-50 عاما يحتاجون إىل 8 مليغرامات 
منه يف الي�وم، ولكن النس�اء يحتجن إىل 
18 مليغرام�ا يف الي�وم، ألن مس�تواه يف 
فرتة ال�دورة الش�هرية ينخفض ويجب 
تعويضه.ضيق تنفس.. واضطراب عمل 

القلبوعن�د نق�ص الحدي�د يف الجس�م ال 
تعمل عضالت وأنس�جة الجسم بصورة 
طبيعي�ة، ما قد ي�ؤدي إىل فقر الدم الذي 
يس�بب اضط�راب عمل القل�ب واألوعية 
الدموية والجهازين الهضمي والحركي.

كم�ا أن م�ن أع�راض فقر ال�دم، التعب 
واإلره�اق الش�ديد، الص�داع، الدوخ�ة، 
ومضة يف العن، تس�ارع رضبات القلب، 
للجف�ون  الداخ�يل  الس�طح  ش�حوب 

السفى، هشاشة األظافر والشعر.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

الرشكسية
املقادير:

- زي�ت الزيتون : 2 ملعقة كب�رية - - البصل : 1 حبة )كبري الحجم / مفروم( 
- - ص�در الدج�اج : 2 ص�در )مقطع( - - بهارات الش�اورما : ملعقة صغرية 
- - مل�ح : ملعقة صغرية - - الجوز : 3 مالعق كبرية )عن الجمل( - - الثوم : 
فّصان – - خبز التوس�ت : 3 قطع - - زيت الزيتون : ملعقة كبرية )لتحميص 
خليط الجوز( - - مرق دجاج : ربع كوب – - األرز : حسب الرغبة )مطبوخ(

طريقة التحضري:
س�خني ملعقت�ان كبريتان من زيت الزيت�ون يف مقالة غري الصق�ة عى النار، 

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
أضيفي صدور الدجاج املقطعة وقلبيها مع البصل حتى تنضج.
نكهي الدجاج ببهارات الشاورما وامللح، وضعيه يف طبق جانبي.

يف املطحن�ة الكهربائي�ة، ضعي حبات الج�وز / عن الجمل م�ع الثوم، وخبز 
التوس�ت الط�ري، واطحني املكون�ات جيداً حتى يتش�كل لديك خليط يش�به 

الفتات.
يف نفس املقالة، س�خني ملعقة كبرية من زيت الزيتون وأضيفي خليط الجوز 
املفت�ت وحمصي�ه يف املقالة حتى يتحول لونه للذهبي، ث�م ُصبي مرق الدجاج 

وقلبي املكونات جيداً حتى تتمازج ملدة 10 دقائق.
للتقدي�م: يف طبق التقديم، ضعي طبقة من األرز املطبوخ، ورشبيه بالقليل من 

صوص الجوز، وضعي قطع الدجاج عى الوجه.
قدمي الطبق بجانب الكمية املتبقية من مزيج صوص الجوز.

سلطة خيار بالشبت
نصائح لتعزيز الصحة النفسية

االهتمام بالصحة النفسية ليس أمرًا هيًنا، لذا إذا شعرت بتقلب 
مزاج متكرر عليك أن تطلب العون واملساعدة من املختصن فقد 

يكون ذلك مؤرشاً عى اإلصابة بأحد االضطرابات النفسية.
 ،)NHS( وأوصت هيئ�ة الخدمات الصحية الوطنية الربيطانية
ب�رضورة اتباع 5 خطوات ألجل املس�اعدة ع�ى تعزيز صحتك 

النفسية.
التواصل مع اآلخرين

يس�اعد االهتم�ام بالتواصل مع اآلخرين عى تحس�ن الصحة 
العقلي�ة ويع�د فرص�ة لتب�ادل الخ�ربات اإليجابي�ة والدع�م 

العاطفي.
النشاط البدني

يج�ب أن تحافظ عى نش�اط بدن�ي يومي تقوم ب�ه، ومن بن 
األنش�طة البدنية امليش أو السباحة، ألن هذا من شأنه أن يعزز 

الحالة املزاجية، ويخفف من التوتر والقلق.
احرتام الذات

علي�ك احرتام ذاتك وتقديرها، ألن ه�ذا يؤثر إيجابيا عى صحة 
الدم�اغ، وي�ؤدي إىل حدوث تغ�ريات كيميائية يف امل�خ وهو ما 

يحسن مزاجك.
تعلم مهارات وهوايات جديدة

إن وج�دت نفس�ك ضحي�ة لتقلب امل�زاج عليك تعل�م مهارات 
جديدة وهوايات جديدة، وهو ما يس�اعد عى تحس�ن صحتك 

العقلية وتعزيز ثقتك بنفسك.
مساعدة اآلخرين

ال تجع�ل األم�ر منغلًق�ا علي�ك، بل علي�ك االهتمام بمس�اعدة 
اآلخرين، ما يكس�بك ش�عوًرا باحرتام ذاتك وإحساًسا بقيمتك 

يف املجتمع.

حرك عود الثقاب

العدد )2467( االربعاء  13  تشرين االول  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تنويه 
نرش يف صحيفة العراق االخبارية بالعدد 
1482 يف 2021/9/15 االع�الن  الخاص 
بمديرية تنفيذ املناذرة املرقم 2021/20 
يف 2021/9/13 حي�ث ذك�ر يف اوصاف 
املحرر قرار محكمة بداءة املناذرة بالعدد 
 2021/11/30 يف  1013/ب/2020 
خطأ والصحي�ح هو قرار محكمة بداءة 
يف  1013/ب/2020  بالع�دد  الكوف�ة 

2021/11/30 اقتىض التنويه 
�������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |2728 |2021

التاريخ/2021/10/12 
أعالن 

الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
العقارالتسلس�ل 791/3 م 38 الخاجية  
الواقع يف ألكوت العائدة اىل املدين)عباس 
عبد الحسن شاكر( املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن )احم�د ن�وري جاس�م (البال�غ 
)5,000,000(مليون دينار فعى الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة )30يوم ( تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية 
ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- يق�ع يف منطق�ة 
الخاجية )بس�تان الجلبي( داخل شارع 
فرعي )شارع ابو طياره( بعيد عن نهر 

دجلة املرقم 791/3م38 الخاجية 
2-جنسه ونوعه : بستان 

3-ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا م�ا مثبت 
يف ص�ورة قي�د العق�ار ارض خاليه من 

الشواغل 
4-مشتمالته :-   

5-مس�احتة :- 115س�هم من السهام 
العائدة للمدين البالغة 2398سهم 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8–القيمة املقدرة : 5,000,000 خمسة 
مالين دينار عراقي ال غري

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

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

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  2550

التاريخ 2021/7/27
اىل  / املدعوه /انوار كريم جليل

اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة  محم�د كريم 
جليل مجيد  طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوه 
)ان�وار كري�م جلي�ل( ق�ررت املحكم�ة 
فعلي�ك  املحلي�ة  الصح�ف  يف  تبليغ�ك  
الحض�ور امامها خالل ع�رشة ايام من 
تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

عامر طعمه الحار
�������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/494

التاريخ : 2021/10/5 
اىل  /املنفذ عليه  / جابر حسن شاهر 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح 
املخت�ار الجدي�دة الرابعة حي�در عباس 

الجبوري    
 ان�ك  مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ  علي�ه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف 
االرشف  خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر : 

ق�رار محكم�ة ب�داءة الش�عب  املرق�م 
 2016/12/29 يف  2908/ب2016/4 
املتضم�ن الزام�ك بتادي�ة مبل�غ ق�دره 
خمس�ة وع�رشون مليون دين�ار للدائن 

محمد رضا محسن كاظم

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/493

التاريخ : 2021/10/5 
اىل  /املنف�ذ علي�ه  / ط�ارق حس�ن 

شاهر 
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خالل 
رشح املختار الجديدة الرابعة ج حيدر 

عباس الجبوري    
 ان�ك  مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قانون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ النجف االرشف  خالل خمس�ة 
عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة باجراء التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر : 

قرار محكمة ب�داءة يف النجف  بالعدد  
 2017/1/26 يف  180/ب2017/5 
املتضمن الزامك بتادية خمس�ة عرش 
ملي�ون  دين�ار للدائ�ن محم�د رض�ا 

محسن كاظم 
�������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/492

التاريخ : 2021/10/5 
اىل  /املنف�ذ علي�ه  / س�عد حس�ن 

شاهر 
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خالل 
رشح املخت�ار الجدي�دة الرابعة حيدر 

عباس الجبوري    
 ان�ك  مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قانون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ النجف االرشف  خالل خمس�ة 
عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة باجراء التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر : 

ق�رار محكمة ب�داءة الش�عب  املرقم 
 2016/12/29 يف  2908/ب2016/4 
املتضم�ن الزامك بتادية مبلغ خمس�ة 
وع�رشون مليون دين�ار للدائن محمد 

رضا محسن كاظم 
�������������������������������

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل الثانية 

للمنطقة الثالثة 
اعالن 

اىل املته�م ر . ع اله�ارب ) ع�يل نج�م 
العن�وان   ) الس�اعدي  عن�اد  محم�د 
الس�كن ) بغ�داد م . الص�در م / 526 
ز / 27 د / 19 – بم�ا ان�ك متهم وفق 
امل�ادة ) 5 ( م�ن ق ع رق�م 14 لس�نة 
اقامت�ك  وملجهولي�ة  املع�دل   2008
ومكان تواج�دك اقت�ىض تبليغك بهذا 
االع�الن عى ان تحرض ام�ام املحكمة 
خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش 
ه�ذا االعالن وتعليق�ه يف محل اقامتك 
ودائرت�ك وتجي�ب عن التهم�ة املوجه 
ض�دك وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف 
تج�ري محاكمتك غيابي�ا ويطلب من 
املوظف�ن العمومي�ن الق�اء القبض 
عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة والزام االهلن الذي�ن يعلمون 
بمحل اختفائك باخبار السلطات عنك 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 من قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
رئي�س محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 

الثانية 
املنطقة الثالثة

�������������������������������
تنويه

ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي 
بالعدد 2464 يف 2021/10/6 محكمة 
االحوال الشخصية يف املناذرة جاء فيه 
عدم ذكر اس�م الق�ايض خطا والصح 
هو باس�م يوس�ف الزيادي لذا اقتىض 

التنويه

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/494

التاريخ : 2021/10/5 
اىل  /املنفذ عليه  / طارق حسن شاهر 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املختار الجديدة 
الرابعة حيدر عباس الجبوري    

 ان�ك  مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
النجف االرشف  خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر : 

ق�رار محكم�ة ب�داءة الش�عب  املرق�م 2908/ب2016/4 
يف 2016/12/29 املتضم�ن الزام�ك بتادي�ة مبلغ خمس�ة 

وعرشون مليون دينار للدائن محمد رضا محسن كاظم 
�������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/2684

التاريخ : 2021/10/12 
اىل  /املنفذ عليه  / احمد موىس نور 

لقد تحقق لهذه املديرية من انك  
 مجه�ول محل االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
النجف االرشف  خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر : 
الحك�م بازالم املدعى عليه احمد م�وىس نور بتاديته مبلغ 
مقداره ثالثة مالين ومائتن الف دينار للمدعية انعام جابر 
نعيم عن بدل ايجار سهامها يف العقار تسلسل 4062/1 حي 
القادس�ية من 2020/2/1 ولغاية 2020/9/30 وتحميله 

كافة الرسوم واملصاريف

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 233 / ش / 2020 
التاريخ : 12 / 10 / 2021 

م / تبليغ / املدعى عليه / ازهر عبد العزيز ياسن 
اص�درت ه�ذه املحكمة حكما غيابيا بحقك بتاري�خ 28 / 12 / 2020 
بالدعوى الرشعية املرقمة 233 / ش / 2020 يقيض بالتفريق القضائي 
بينك وبن املدعي�ة ) صابرين فيصل محمود ( وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغك بالحكم املذكور بصحيفتن محليتن رس�ميتن ولك حق 
االع�رتاض ع�ى القرار املذك�ور ويف حالة ع�دم تقديمك طعن�ا بالقرار 
خالل املدة القانونية فان القرار س�وف يكتس�ب الدرجة القطعية وفق 

القانون.
القايض 

عبد املجيد حسن لطيف 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة 

العدد : 730/ج/2021
التاريخ 2021/10/12

اىل املتهم الهارب / زين العابدين كريم عاشور
نرش حكم غيابي 

حيث انك ت�م الحكم عليك  غيابيا بالدع�وى املرقمة )730/ج/2021( 
وحس�ب قرار محكمة جن�ح الكوفة بالع�دد 730/ج/2021 بالحبس 
البس�يط مدة س�تة اش�هر  اس�تنادا الح�كام امل�ادة 432 م�ن قانون 
العقوب�ات وبدالل�ة م�واد االش�رتاك 49/48/47 منه املش�تكي  فيها  
)حسن عبد الحس�ن نارص (  وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغ�ك بالحك�م الصادر بحق�ك غيابي�ا يف صحيفت�ن محليتن وفق 
القانون وان القرار بعد ميض ثالثة اش�هر عى تبلغك بالصحف س�وف 

يصبح القرار  بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض

محمد جاسم عبيد

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة 

العدد : 730/ج/2021
التاريخ 2021/10/12

اىل املتهم الهارب / عيل عبد الحسن جابر حبيب
نرش حكم غيابي 

حيث انك ت�م الحكم عليك  غيابيا بالدع�وى املرقمة )730/ج/2021( 
وحس�ب قرار محكمة جن�ح الكوفة بالع�دد 730/ج/2021 بالحبس 
البس�يط مدة س�تة اش�هر  اس�تنادا الح�كام امل�ادة 432 م�ن قانون 
العقوب�ات وبدالل�ة م�واد االش�رتاك 49/48/47 منه املش�تكي  فيها  
)حسن عبد الحس�ن نارص (  وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغ�ك بالحك�م الصادر بحق�ك غيابي�ا يف صحيفت�ن محليتن وفق 
القانون وان القرار بعد ميض ثالثة اش�هر عى تبلغك بالصحف س�وف 

يصبح القرار  بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض

محمد جاسم عبيد
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نتائج إجيابية لطائرة غاز اجلنوب آسيويًا
             المستقبل العراقي/ متابعة

تمك�َن فري�ق طائ�رة غ�از الجن�وب من 
تحقي�ق نتائ�ج ايجابية ضمن منافس�ات 
بطول�ة االندية االس�يوية الت�ي تحتضنها 
العاصم�ة التايلندية بانك�وك بعد فوزه يف 
مباراة الجولة الرابعة لحس�اب املجموعة 
االوىل ع�ى كاظمة الكويت�ي بنتيجة ثالثة 
اش�واط مقاب�ل ش�وطني. وب�ات مص�ر 
ممثلنا بالتأهل مرتبطا بنتيجة لقاء اليوم 

بني كاظمة الكويتي واملاتي االوزبكي.
وقال املنس�ق االعالم�ي ملنتخ�ب الطائرة 
عيل عن�ب: لقد حق�ق نادي غ�از الجنوب 
فوزه الثال�ث عى نادي كاظم�ة الكويتي 
بثالث�ة أش�واط مقابل ش�وطني، يف ختام 
حق�ق  ق�د  وكان  باملجموع�ة،  مباريات�ه 
ف�وزه األول بالبطولة، عى حس�اب املاتي 
الكازاخستاني 3 - 2، بينما خرس مباراته 

الثانية  أمام مستضيف البطولة نوخون راتشاسيما التايلندي 1-3 
أشواط، وفاز عى سيب سبورتس الرسيالنكي بثالثة اشواط مقابل 
ال يشء.واض�اف عنب ان لقاء اليوم الذي يجم�ع كاظمة الكويتي 

واملات�ي االوزبكي مهم للغاية، النه يف حال فوز كاظمة فس�يتأهل 
غاز الجنوب، ويف حال فاز املاتي فسيتأهل الفريق االوزبكي برفقة 
نوخ�ون التايلن�دي، ويلعب غاز الجنوب ع�ى املراتب من الخامس 

ولغاية التاسع.

اختبارات لالعبي بناء األجسام
             المستقبل العراقي/ متابعة

تج�رى اليوم اختب�ارات العبي بناء االجس�ام لفئات 
ب�دي بلدن�ك والفيزيك واملس�كلر والكالس�ك فيزيك 
والكالسيك بدي بلدنك للمتقدمني والشباب واملاسرت، 
لغرض اختيار املنتخبات الوطنية تحضرا ملنافسات 
بطولتي اسيا والعالم املقرر اقامتهما يف شهر ترشين 

الثاني املقبل.
وق�ال رئي�س االتحاد املرك�زي ببناء االجس�ام فائز 
عبد الحس�ن: ان التصفيات تقام يف الساعة العارشة 
صباح�ا وتحتضنها قاعة الحك�م الدويل عمر رياض 
بحضور اعضاء االتحاد ممث�يل لجنة املدربني، مبينا 
ان�ه س�يتم يف ضوء ه�ذه االختبارات اختي�ار العبي 
املنتخبات الوطنية اس�تعداداً لالس�تحقاقات املقبلة 
ويف مقدمتها املش�اركة ببطولة العالم التي س�تقام 
يف إس�بانيا ومنافسات آس�يا التي سيحتضنها لبنان 
شهر يف ترشين االول املقبل.واشار اىل ان اتحاد اللعبة 
يحرص ع�ى اقامة االس�تحقاقات املحلي�ة بالوقت 
املح�دد لتتناس�ب م�ع املواعي�د الدولية، وقد ش�هد 
االس�بوع امل�ايض باقامة منافس�ات بطول�ة العراق 
الفردية ببناء االجسام للفيزيك والكالسيك الثانية يف 

مدينة اربيل والتي اس�تمرت ثالثة ايام وقد ش�هدت 
مش�اركة عدد كب�ر من االبط�ال بمختل�ف الفئات 
واالطوال والذين س�يكونون عم�ود املنتخب الوطني 
يف البطوالت املقبلة وس�ط تنظيم كب�ر من الناحية 
الفنية واالدارية عى م�رسح ميديا.ويف ختام حديثه 

اك�د عبد الحس�ن ان الحض�ور الجماه�ري الغفر 
يس�هم ايضا بنجاح البطوالت املحلي�ة ويعزز الروح 
املعنوي�ة لجميع الالعبني وهدفنا رس�م الفرحة عى 
وجوه الجماهر من خالل حصد االوس�مة امللونة يف 

البطوالت القارية والعاملية.

جلسة وشيكة حتسم 
مستقبل فايت

3 مهامجني عىل رادار 
برشلونة يف يناير

              المستقبل العراقي/ متابعة

حدد برش�لونة موعًدا لعقد جلس�ة م�ع خورخي مينديز، 
وكي�ل أعم�ال أنس�و فاتي، من أج�ل تجديد عق�د الالعب 

الشاب.
ويس�تهدف برش�لونة تجديد عقد فاتي لس�نوات طويلة، 
حي�ث يض�ع عليه آم�ااًل كبرة لقي�ادة هج�وم الفريق يف 

املستقبل، وتعويض رحيل ليونيل مييس.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
خورخ�ي ميندي�ز س�يطر إىل برش�لونة خالل الس�اعات 

املقبلة، ملناقشة تجديد عقد فاتي.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن الجس�لة املنتظرة س�تكون يوم 
الخميس املقبل، وس�يقدم برش�لونة عقًدا جدي�ًدا لفاتي 

حتى صيف 2024، مع تحسني راتبه. 
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن قرص مدة العقد س�ببها األزمة 
االقتصادية التي يعيشها النادي، وبمجرد تحسن األوضاع 

سيتم تحسني العقد.

مارسيلو عىل أعتاب العودة للدوري الربازييل

بايرن ميونخ يدفع إنرت ميالن لتحصني نجمه

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي برازييل، عن اقرتاب 
مارس�يلو الظه�ر األيرس لري�ال مدريد، 
من الرحيل عن صف�وف املرنجي بنهاية 

املوسم الحايل.
وينته�ي عقد مارس�يلو مع ري�ال مدريد 
يف صي�ف 2022، وال يعت�زم النادي امللكي 
تجدي�د عقده خاصة وأن�ه بلغ من العمر 

33 عاما.
وبحس�ب صحيف�ة »Lance« الربازيلية، 
إىل  مارس�يلو  ع�ودة  احتمالي�ة  ظه�رت 

فلومينين�يس الن�ادي ال�ذي بدأ مس�رته 
الكروية بداخله، وتعاقد معه ريال مدريد 

عام 2006.
وأضاف�ت الصحيف�ة: »ال يرى مس�ؤولو 
س�يئة،  مارس�يلو  ع�ودة  فلومينين�يس 
خاًصة وأن مش�جعي الن�ادي بدأوا حملة 
يف مايو/ أيار امل�ايض عى اإلنرتنت لعودة 

النجم الربازييل«.
وبات مارس�يلو الخي�ار الثال�ث يف مركز 
الظه�ر األيرس لريال مدري�د، بعد ميندي 
والش�اب جوتري�ز، ال س�يما م�ع تقدم 

عمره واإلصابات التي يعاني منها.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، ب�أن إنرت مي�الن يرغب 
يف تمدي�د عق�د أحد نجوم�ه خوفا من إغ�راءات بايرن 

ميونخ.
وبحس�ب صحيف�ة »توت�و مركات�و« اإليطالي�ة، فإن 

بايرن ميونخ حاول التعاقد مع مدافع إنرت أليس�اندرو 
باستوني يف الصيف املايض، لتعويض رحيل النمساوي 
ديفيد أالبا عن ريال مدريد، إال أن الالعب رفض مغادرة 

إنرت.
وأضافت الصحيف�ة، أنه عى الرغم من تمديد إنرت عقد 
باس�توني منذ فرتة قريبة حتى صي�ف 2024، وبراتب 

يص�ل إىل 2.5 مليون يورو س�نوًيا، إال أن هناك رغبة يف 
االتفاق عى عقٍد جديد بم�دة أطول وراتب أكرب، لقطع 
الطريق عى األندية الكربى يف ضمه.وأس�هم باس�توني 
م�ع منتخب بالده يف تحقيق لقب كأس األمم األوروبية 
هذا الصيف، باإلضافة إىل املركز الثالث يف دوري 

األمم األوروبية.

ليفاندوفسكي: ما حققته آخر عامني يؤهلني للفوز بالكرة الذهبية
              المستقبل العراقي/ متابعة

يؤم�ن البولن�دي روب�رت ليفاندوفس�كي، مهاج�م بايرن 
ميون�خ، بأحقيته يف نيل جائزة الك�رة الذهبية لعام 2021، 
بعد دخوله قائمة ال�20 العبا، املرش�حني للفوز بها من ِقبل 

مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية.
وأنه�ى أفض�ل العب يف العالم املوس�م امل�ايض هدافا لكافة 

الدوري�ات األوروبي�ة برصي�د 41 هدف�ا، ليظف�ر بجائ�زة 
الحذاء الذهبي، فضال عن قيادته لفريقه للحفاظ عى لقب 

البوندسليجا.
وتح�دث املهاجم البولندي يف مقابلة م�ع صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية، عن حظوظه يف س�باق الكرة الذهبية هذا العام، 

قائال »الفوز بهذه الجائزة يعني يل الكثر«.
وأضاف »أش�عر بالفخر عند تقدير م�ا حققته، ليس فقط 

هذا العام، بل يف السنة السابقة أيضا«.
وأردف »الجمي�ع رأى م�ا حققته واس�تمراري يف تحقيقه، 
واألداء ال�ذي أقدمه يجي�ب عى هذا الس�ؤال، ألنني حققت 

إنجازات رائعة آخر عامني«.
وبس�ؤاله عن مستقبله مع بايرن ميونخ، أجاب »ال أفكر يف 
ذلك حاليا، فمازلنا يف بداية املوس�م، وهناك عامني متبقيني 

عى انتهاء عقدي«.

وتط�رق صاح�ب ال�33 عام�ا للحديث عن خطط�ه ما بعد 
االعت�زال، حيث قال »لدي الكثر من الخيارات، فمنذ بلوغي 

سن ال�27، بدأت التخطيط لحياتي املستقبلة«.
وأتم »ال يمكنن�ي القول اآلن إنني أريد أن أكون مدربا، ففي 
الوق�ت الراهن ال أرغب يف ذلك، لك�ن ربما تتغر خطتي بعد 
نهاية مس�رتي، حيث أنني أريد اتخاذ أفضل قرار مناس�ب 

يل«.

كوتينيو يعود إىل رادار ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اد الربازي�يل فيلي�ب كوتيني�و، صان�ع ألعاب 
املوس�م  خ�الل  ليفرب�ول  رادار  إىل  برش�لونة، 

الحايل.
ووفًقا لربنامج »الش�رنجيتو« اإلس�باني، فإن 
خوان البورتا، رئيس برشلونة، يرغب يف التخلص 

من كوتينيو يف املركاتو الشتوي املقبل.
وأشار الربنامج اإلس�باني إىل أن ليفربول مهتم 
باستعادة العبه الربازييل يف شهر يناير/ كانون 

ثاٍن املقبل.
يذك�ر أن ليفربول لم يربم س�وى صفقة واحدة 
فقط خ�الل املركات�و الصيفي امل�ايض، لذا قد 

يلجأ إىل ضم املزيد من الالعبني يف الشتاء.

ولع�ب كوتيني�و م�ع الري�دز م�ن 2013 إىل 
2018، قادًم�ا من إنرت ميالن، قبل أن ينتقل 
ي�ورو،  ملي�ون   120 نظ�ر  برش�لونة  إىل 

باإلضافة إىل متغرات بقيمة 40 مليوًنا.
ويعان�ي برش�لونة هذا املوس�م م�ن أزمة 
اقتصادية كبرة، لذا يرغب يف التخلص من 

عدة العبني لتقليل فاتورة الرواتب.

فيدال: مباراة فنزويال حياة 
أو موت

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال أرت�ورو فيدال، العب وس�ط منتخب 
تش�ييل، إن مباراة ب�الده أم�ام فنزويال، 
الخمي�س املقب�ل يف الجول�ة ال��12 م�ن 
التصفي�ات املؤهلة ملونديال 2022 بقطر، 

بمثابة »حياة أو موت«.
وقال فيدال يف ترصيحات للموقع الرسمي 
لالتح�اد التش�ييل لك�رة الق�دم »نعلم أن 
مب�اراة فنزويال حي�اة أو موت بالنس�بة 
لن�ا، وس�نحاول ب�ذل أق�ى م�ا لدين�ا 
للظهور بش�كل أفضل مم�ا قدمناه أمام 

باراجواي«.
األوروجوايان�ي مارت�ني  ويدخ�ل فري�ق 
الس�ارتي املباراة بعد الف�وز الثمني الذي 
حقق�ه ع�ى باراجواي بهدف�ني نظيفني، 
وهو الثاني له منذ بداية مشوار التصفيات، 
وهو نفس األمر أيضا للمنتخب الفنزوييل 
ال�ذي حقق ف�وزا مفاجئا ع�ى اإلكوادور 

.)1-2(
وق�ال يف ه�ذا الص�دد »منتخ�ب فنزويال 
س�يدخل املب�اراة بثق�ة، وحق�ق نتيج�ة 
إيجابي�ة )أم�ام اإلكوادور(، وم�ا ال لديه 
األمل يف التأهل، ولكننا أيضا سعداء للغاية 

بالفوز الذي تحقق )أمام باراجواي(«.
من جانبه، تحدث العب وسط »ال روخا«، 
لوي�س خيمينيز، أيضا للموقع الرس�مي 
لالتحاد عن أهمية الفوز الذي تحقق أمام 
باراجواي، مؤكدا يف الوقت ذاته أن تحقيق 
فوز آخر أم�ام فنزويال قد يصل بتش�ييل 

للمونديال.
وأوض�ح »نعل�م أن تحقي�ق ف�وز آخ�ر 
س�يضعنا يف دائرة املنافس�ة عى التأهل، 
ولهذا سنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق 

هذا الهدف«.
ويمتل�ك بط�ل الق�ارة الالتيني�ة مرت�ني 
به�ا  نق�اط يحت�ل  )2015 و2016( 10 

املركز الثامن.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يفاضل برش�لونة بني 3 العب�ني لتدعيم هجومه يف 
املركات�و الش�توي املقبل، بحس�ب تقرير صحفي 

فرنيس.
ويعاني برش�لونة عى الصعي�د الهجومي يف الفرتة 
األخ�رة، يف ظ�ل إصابة الثالث�ي مارت�ن برايثوايت 
وس�رجيو أجوي�رو وعثمان ديمب�يل، باإلضافة إىل 

رحيل ليونيل مييس وأنطوان جريزمان.
ف�إن  الفرن�يس،   »le10sport« موق�ع  وبحس�ب 
برش�لونة خص�ص 16 ملي�ون ي�ورو للتعاق�د مع 

مهاجم جديد يف يناير/ كانون الثاني املقبل.
وأضاف التقرير، أن برشلونة وضع الثالثي إدينسون 
كافاني العب مانشس�رت يونايتد، ورحيم سرتلينج 
العب مانشسرت س�يتي، وداني أوملو العب اليبزيج، 

لضم أحدهم يف يناير/ كانون الثاني املقبل.
وم�ع ذل�ك، فإن برش�لونة يع�ي جي�ًدا، أن التعاقد 
مع س�رتلينج أو أوملو لن يكون س�هاًل، خاصة وأن 

املقابل املتوقع من أنديتهما سيكون ضخًما.
يف ح�ني، س�يكون م�ن الس�هل نس�بًيا التعاقد مع 
كافان�ي، وه�و الخي�ار املفض�ل للرئي�س خ�وان 

البورتا.

شكوك حول حلاق نجم برشلونة بالكالسيكو
              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�وم الش�كوك ح�ول إمكانية لح�اق نجم 
وس�ط برش�لونة، بلقاء الكالسيكو، يوم 24 
أكتوب�ر/ ترشي�ن األول الج�اري، عى ملعب 
كامب ن�و، ضمن مباري�ات الجولة العارشة 

لليجا.
وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت« الكتالونية، 

فإن برشلونة ال يريد املخاطرة بالعب وسطه 
الياف�ع بي�دري جونزالي�س، ال�ذي تع�رض 
لإلصاب�ة أم�ام بنفيكا، ولم يت�درب أمس أو 
اليوم، وبالتايل لن يش�ارك يف أي مباراة حتى 

يتم التأكد من جاهزيته بنسبة %100.
وأضافت الصحيفة، أن بيدري س�يغيب يوم 
األحد أمام فالنس�يا يف الليجا، وبنسبة كبرة 
يوم األربعاء أيًضا أمام دينامو كييف بدوري 

أبطال أوروبا.
 وأوضح�ت أن اله�دف ه�و لح�اق بي�دري 
بالكالس�يكو يوم األحد الت�ايل، وإن كان ذلك 

غر مؤكد.
وم�ن املقرر أن يس�رتجع برش�لونة خدمات 
س�رجيو أجويرو عقب فرتة التوقف الدويل، 
وكذل�ك سيس�تعيد أنس�و فات�ي جاهزيت�ه 

كاملة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مانشسرت يونايتد: فاران سيغيب لبضعة أسابيع
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن مانشس�رت يونايتد املنافس يف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز لك�رة القدم الثالثاء أن مدافع�ه رافائيل فاران 
س�يغيب لفرتة بعد إصابته يف أعى الفخذ خالل اللعب 

مع منتخب بالده فرنسا.
واس�تبدل فاران البالغ عمره 28 عاما يف الشوط األول 
من نهائي دوري األمم األوروبية أمام إسبانيا. وتوجت 

فرنسا باللقب بعد الفوز 1-2.
وق�ال الن�ادي إن ف�اران يعان�ي من إصاب�ة يف عضلة 

الفخذ، وبدأ إعادة التأهيل يف النادي.
 وكش�ف أن املداف�ع الوافد من ري�ال مدريد يف الصيف 

املايض، سيغيب عن املالعب لبضعة أسابيع.
  وأكم�ل قلب الدفاع صفقة انتق�ال بقيمة 34 مليون 
جنيه إسرتليني إىل يونايتد من ريال مدريد هذا الصيف. 
وخ�اض خمس مباريات يف الدوري املمتاز مع يونايتد 

هذا املوسم.
ويتع�اىف ه�اري ماجواي�ر رشيك ف�اران يف مركز قلب 
الدف�اع من إصاب�ة يف ربلة الس�اق غاب بس�ببها عن 
آخ�ر مبارات�ني لفريق�ه قب�ل الف�رتة الدولي�ة وكذلك 
ع�ن مواجهات إنجل�رتا يف تصفي�ات كأس العالم هذا 

الشهر.
ويعود مانشسرت يونايتد ملنافسات الدوري اإلنجليزي 

املمتاز يوم السبت املقبل أمام ليسرت سيتي.
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االنتخابات.. الوجه اآلخر للديمقراطيةاملرجعية ردت كل الشبهات

محمد حسن الساعديسامي جواد كاظم

لم تس�لم املرجعية الش�يعية من سهام االتهام التي تارة تصدر من قوس 
االع�داء وت�ارة من جهال املذهب ع�ر تاريخها من بداي�ات القرن الرابع 
للهج�ري وحتى االن. املوقف الذي يصدر يكون س�ليما عندما يكون وفق 
زم�ان وم�كان وظرف معني وه�ذه املعاي�ر الثالثة لكل انس�ان قراءته 
الخاص�ة له�ا بعضهم يعتره�ا متوفرة واالخ�ر عكس ذل�ك، واملرجعية 
ايض�ا له�ا قراءتها له�ذه املعاير متى تك�ون متوفرة بالش�كل املطلوب 
حت�ى يصدر عنه�ا املوقف املطل�وب، وبعضنا يخلط ويص�در االتهامات 
ض�د بعض املراجع عندم�ا ال يكون حكمها او موقفها وفق ما نريد وهنا 
املغالطة التي يقع فيها الكثرون. مواقف السيد السيستاني دام ظله من 
بعد س�قوط الطاغي�ة واىل االن كفيلة بان ترد ع�ى التقوالت واالتهامات 
ض�د كل مراجعنا العظام منذ بداية تاسيس�ها اىل الي�وم. فمن يعتقد ان 
املرجعية ال ش�ان لها بالسياس�ة فهو واهم، ومن يعتقد بان املرجعية ال 
تفقه بالسياسة فهو واهم، ومن يعتقد ان دور املرجعية الصالة والصوم 
والطه�ارة فهو واهم، وزمن ابتكار مصطلحات املرجعية الس�اكتة وغر 
ذلك فهو واهم، ومن اتهم املرجعية بمعارضتها لالحزاب فهو واهم، ومن 
يعتقد ب�ان املرجعية تؤيد االح�زاب او حزب معني فه�و واهم، املرجعية 
تتعامل مع املوقف وليس الش�خص. الي�وم يف العراق كل الظروف متاحة 
للجميع، والكل لم يكونوا بمس�توى االمل املنش�ود اال املرجعية، املرجعية 
بمواقفه�ا الرائع�ة جعل�ت املنظرين واملحللني السياس�يني قبل س�قوط 
الطاغية ان يمزقوا اوراقهم وكتاباتهم ويعيدوا النظر فيما كانوا يتهمون 
به املرجعية. ومما يؤسف له ان بعض الكتاب من الشيعة ينقلون اقاويل 
)ق�ال وقيل( من اطراف غر موثوقة ولكن ق�د تكون من عوائل معروفة 
وهذا ال ينزهها من الباطل، بل ما يؤس�ف له العبارات غر الس�ليمة التي 
تنس�ب ملراجعن�ا ض�د مقلديه�م، كما هو ح�ال ع�ادل رؤوف الذي كتب 
من ه�ذه االقاويل ان بع�ض مراجعنا يتهم العراقي�ني بالنفاق والكذب، 
وه�ذا يس�تحيل ان يكون اس�لوبهم كما وان ش�اهده مت�وىف وال يمكن 
التحق�ق منه. لو كان�وا احياء الفقهاء ممن يقال انه�م كانوا عى خالف 
مع الس�يد الحكيم او الس�يد الخوئي )قدس رسهما( اليوم لظهرت لهم 
حقائق بعيدة النظر بالنس�بة لهم وقريبة النظر بالنسبة ملراجعنا ومنهم 
الس�يد السيس�تاني الذي بمواقفه هذه دفع كل الش�بهات التي تثار ضد 
مراجعن�ا عر التاريخ، بل واكد ع�دم صحة اراء االخرين يف بعض املراحل 
من تاريخ العراق. واما ش�ماعة الخمس التي تثار بني الحني واالخر فان 
م�ن يثرها انا اجزم ال يفقه باحكامها وكل ما لديه اتهامات باطلة دون 
دلي�ل ولم يثبت عر التاريخ ان هنالك مرجع ترك امواال طائلة بعد وفاته 
بل ترك مؤسس�ات علمية وم�دارس وجمعيات خرية، ه�ذا ناهيكم عن 
بعض االح�كام الرشعية التي صدرت عن املرجعية تخول دافعي الخمس 

برصفها عى الفقراء برشوطها ووفق رؤيتهم.

ال ش�ك أن يف فكرة الديمقراطية بريقاً قوياً خاصة بالنس�بة للش�عوب التي 
تعاني من القهر واالس�تبداد، وقد ح�ول هذا الريق فكرة )الديمقراطية( من 
ُبعد فكري ونظري لرتتيب السياس�ة يف املجتمع اىل ممارس�ات عملية تتعلق 

بحريات أساسية منها حرية التعبر والتنقل والتنظيم وغرها.
اليوم ونحن نعيش يف خضم الرصاع بني حكام الظلم واالستبداد وبني الشعوب 
املظلومة واملغلوبة وهي تريد أبسط األشياء أن تعيش حياة الكرامة والعزة يف 
أوطانها، فكل من يخرج سلمياً وهو يريد من سلطان زمانه أن يلبي حاجاته 
فه�و يعد خارجاً عى القان�ون وكل ذلك يحدث باس�م الديمقراطية الحديثة 
فهناك نظرة ومفهوم خاطئ يتداوله بعض رشاع املجتمع كون الديمقراطية 
تتناقض والفكر اإلس�المي والديني الحني�ف دون التبرص والتعمق يف البحث 
واملعلوم�ة وق�د يتجاهلون ن�زول الرس�الة املحمدية ج�اءت لتحقيق العدل 
واملساواة واألخوة اإلنسانية لبناء املجتمع القويم ويف سرة الرسول )ص( خر 
أسوة ودليل فهم القدوة اإلنسانية والرحمة والعدالة واإلحسان وملجأ الفقراء 
واملعوزين وما فكرة الديمقراطية إال امتداد وتطبيق لهذه الفلسفة والنظرية 
الرباني�ة املحمدية إذ تطابق العقل واملنطق وبناء س�ليم للمجتمع اإلنس�اني 
الحضاري فاحرتام الفرد وحريت�ه وعقيدته منهاج لحياته الكريمة والعيش 
الرغي�د وإزال�ة الف�وارق الطبقية والعنرصي�ة والعصبي�ة الجاهلية والناس 
كأس�نان املش�ط سواس�ية يف الحقوق والواجبات والتكاليف. فالديمقراطية 
ونهجها هو بناء دولة الدس�تور والقانون ومرتكزاتها املؤسسات الدستورية 
والفصل بني السلطات الثالث والشعب مصدر السلطات، وديننا الحنيف جعل 
األمر شورى بني املس�لمني فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. الديمقراطية 
تؤم�ن الحري�ة للف�رد وللمجتمع حري�ة ال�رأي والتعبر وحري�ة الصحافة 
والنرش وحق بن�اء التنظيمات الحزبية والنقابي�ة واملجتمعات املدنية وديننا 
يحرتم الحريات ويقول متى اس�تعبدتم الناس وق�د ولدتهم أمهاتهم أحرارا. 
الديمقراطية تحقق العدل والتكافل االجتماعي والعيش املشرتك وحق التملك 
باعتب�اره وظيف�ة اجتماعي�ة وحق العم�ل والضمان االجتماع�ي والصحي 
وهذه الحقوق واملفاهيم هي موجودة يف جميع الرشائع السماوية وبخاصة 
اإلس�الم. الديمقراطي�ة تتبنى االقتص�اد املنتج وه�و اقتصاد الس�وق الحر 
وتشجيع القطاع الصناعي والزراعي الخاص لنهوض الطبقة الوسطى التي 
تعتر عماد الدولة والسياسة واالقتصاد وتحجيم الفوارق الطبقية للمجتمع. 
الديمقراطية تؤمن بحرية األديان والتس�امح بني األديان وتحرتم ممارستها 
العقائدي�ة وإبعاده�ا عن املنزلقات السياس�ية وتحمي مكانتها وقدس�يتها 
)تعالوا إىل كلمة س�وء بيننا وبينكم، لكم دينكم ويل دين( الديمقراطية تتبنى 
حق�وق امل�رأة وآدميته�ا وإنس�انيتها كالتعلي�م والتعلم والتوظي�ف والعمل 
واس�تقالل ذمته�ا املالي�ة وامللكية وحقوقها السياس�ية كم�ا كرمها وصان 
حقوقه�ا الدين الحنيف حني وض�ع الجنة تحت أقدام األمه�ات. فمن كل ما 
تق�دم لم نج�د أي تقاط�ع أو تعارض ب�ني الديمقراطية والدي�ن الحنيف بل 
متطابقان لخدمة املجتم�ع وتطويره وبنائه امة واحدة كالبنيان املرصوص 

علميا وحضاريا ألمنه وأمانه وحريته ومستقبله ومستقبل أجياله.

طبق يثري أزمة دولية إحصائية حكومية عن عدد النساء الفائزات يف االنتخابات
للوهل�ة األوىل يبدو ه�ذا الطبق أكلة آس�يوية 
عادية، لكنه يف الواقع أثار حساسية سياسية 
أع�ادت ال�رصاع ب�ني الياب�ان والكوريتني إىل 

الواجهة.
فالطبق الياباني ال�ذي يتضمن أكواما صغرة 
م�ن األرز عى هيئة ج�زر تاكيش�يما املتنازع 
عليها، سبب موجة غضب يف الكوريتني بشأن 

القضية طويلة األمد.
وتق�ع الج�زر الصخري�ة محل الن�زاع يف بحر 
الياب�ان )كما تطل�ق عليه طوكي�و( أو البحر 
الرشق�ي )وفق�ا للكوريت�ني(، وت�دار من قبل 
كوري�ا الجنوبي�ة التي تطلق عى الجزر اس�م 
دوك�دو، فيما ترص اليابان أنه�ا جزء ال يتجزأ 

من أراضيها.
وابتكر الطبق مطعم يف جزيرة أوكينوشيما يف 
شيمان، املحافظة اليابانية األقرب إىل املنطقة 
املتن�ازع عليه�ا، ويتمي�ز بعل�م ياباني صغر 
م�زروع يف أحد أكوام األرز الذي يس�بح يف بحر 
م�ن صلصة ال�كاري، كم�ا يأتي م�ع طلبات 

جانبية من املخلالت والحساء.
ونقل�ت صحيف�ة »دونغ إي�ه إلب�و« الكورية 
الجنوبية عن أستاذ جامعي، قوله إن »اليابان 
اس�تخدمت حيلة رخيصة للرتويج ملطالباتها 

بالجزر«. كم�ا قال موق�ع »أوريمينزوكري« 
اإلخباري الذي تس�يطر علي�ه الدولة يف كوريا 
الشمالية، إن الطبق »خيانة لطموحات اليابان 

لالستيالء عى الجزر«.
وهذه ليست املرة األوىل التي يعيد فيها الطعام 
إش�عال الخالف الدائ�ر يف املنطق�ة، ففي عام 
2017 احتج�ت الياب�ان بعد ظه�ور الجمري 
الذي تم صيده يف املياه قبالة جزر دوكدو عى 

قائم�ة الطعام، يف مأدبة رس�مية خالل زيارة 
الرئيس األمركي السابق دونالد ترامب لكوريا 

الجنوبية.
وتوت�رت العالقات عى خلفي�ة الجزر أيضا يف 
الف�رتة التي س�بقت أوملبياد طوكي�و األخرة، 
بع�د أن احتجت حكومة كوري�ا الجنوبية عى 
إدراجه�ا يف خريط�ة ع�ى املوق�ع اإللكرتوني 

للجنة املنظمة لأللعاب.

اعلن�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س 
ال�وزراء، الثالثاء، ع�ن إحصائية 
حكومية عن عدد النساء الفائزات 

يف االنتخابات
امل�رأة  تمك�ني  دائ�رة  وَهّن�أت 
العام�ة  األمان�ة  يف  العراقي�ة، 
»املرش�حات  ال�وزراء،  ملجل�س 
الترشيعية  باالنتخابات  الفائزات 
املبك�رة 2021، ُمعترًة نجاحهّن 
الرمل�ان خط�وة  إىل  الوص�ول  يف 
السياسية،  للمش�اركة  رضورية 
والس�يما وأن الفائزات س�يمثلن 
صوت امل�رأة العراقي�ة يف التعبر 

عن طموحاتها وتطلعاتها«. 
وقالت مدير ع�ام الدائرة  يرسى 
كريم محس�ن،يف بيان  إن«نجاح 
ه�ذه املجموع�ة م�ن النس�اء يف 

الوصول إىل الرملان الجديد، هو نتاج طبيعي 
لجه�ود تلكم النس�وة الالئي أبَدْيَن ش�جاعة 
وإرصارا للمش�اركة الفاعلة، وإن تجربتهن 
اليوم ه�و انتص�ار للم�رأة العراقية ومحط 

فخر للجميع«.
وبينت محس�ن، أنه«بحس�ب التحليل األويل 

لنتائ�ج االنتخاب�ات، ف�إن امل�رأة العراقي�ة 
تمكن�ت من الفوز ب� )97( مقعدا بزيادة 14 
مقعدا عن الكوتا املخصصة للنساء من بينها 
فائزت�ان من األقلي�ات، فيما أظه�رت هذه 
النتائج فوز )57( ام�رأة بقوتها التصويتية 

من دون الحاجة إىل الكوتا«. 
وأش�ارت مدير عام الدائرة، إىل أن«الرس�الة 

الحقيق�ة للمرأة لن تتوقف عن�د دخولها إىل 
الرمل����ان؛ ب�ل يتع�نّي عى جميع النس�اء 
مواصلة الجهود للمشاركة يف مختلف مراحل 
العملية السياس�ية وصنع القرار، واالهتمام 
بقض����اي�ا امل�رأة والترشيع�ات الت�ي من 
ش�أنها ضمان حقوقها وتعزي�ز مكانتها يف 

املجتمع«. 

قرر تطبيق “إنس�تغرام” للتواصل املصور اللج�وء إىل تقنية داخلية جديدة، 
يمكنها من مواجهة األعطال املفاجئة التي من شأنها أن تؤثر عى خدماتها. 
وجاء إعالن “إنس�تغرام”، عقب أيام من العط�ل املفاجئ الكبر الذي واجه 

املنصة ألكثر من 6 ساعات كاملة. 
وأش�ار “إنس�تغرام” إىل أن “التقنية الجديدة ستقدم نظام إشعارات داخلية 
ستنبه املستخدمني إىل وجود مشكالت مؤقتة بالخدمة، مثل االنقطاعات أو 

املشكالت الفنية األخرى”.
ولفت إىل أن “التنبيهات الجديدة س�تظهر يف خالصة نش�اط املس�تخدمني، 

جنباً إىل جنب مع اإلشعارات األخرى داخل التطبيق”.
وال ت�زال التقنية قيد االختبار حالياً، قب�ل تعميمها. وعن تلك الخدمة، قالت 
إدارة إنس�تغرام: “لن نرس�ل إش�عاراً يف كل مرة يحدث فيها انقطاع، ولكن 
عندم�ا نرى أن الن�اس مرتبكون ويبحثون عن إجابات، س�نحدد ما إذا كان 

يشء من هذا القبيل يمكن أن يساعد يف توضيح األمور”.

إنستغرام يلجأ إىل تقنية داخلية
 ملواجهة األعطال

يبح�ث الكث�ر من الناس ع�ن فوائد الحجام�ة ، وهي من أش�هر العالجات 
الش�عبية الت�ي تم تناقله�ا منذ القدم ، وق�د أظهرت الدراس�ات الحديثة أن 
الحجام�ة هي إح�دى طرق الع�الج من األم�راض والوقاية م�ن العديد من 

األمراض. 
ومن اهم فوائد الحجامة: 

1 يمكن للحجامة أن تمنع الوهن العصبي الوجهي.
2 دائًما ما تلتهب مفاصل كبار السن والبدناء بسبب قلة التمارين الرياضية 

، لذلك من فوائد الحجامة عالج هذه االلتهابات.
3 تس�اعد الحجامة يف القضاء عى املشاكل املتعلقة بالجهاز الهضمي ، بدًءا 

من ارتجاع املريء
4 من فوائد الحجامة أنها تزيد من فرصة الوالدة الطبيعية.

صحة صالح الدين تعلن تفاصيل خطتها اخلاصة بزيارة اإلمامني العسكريني )عليهام السالم(فوائد احلجامة العديدة التي نجهلها 
أعلنت دائرة صحة محافظة صالح 
الدين، ام�س  الثالثاء، عن تفاصيل 
خطته�ا الخاصة بزي�ارة اإلمامني 
الس�الم(،  )عليهم�ا  العس�كريني 
فيم�ا أش�ارت اىل اس�تنفار جميع 

كوادرها.
وقال مدير عام الدائرة رائد ابراهيم 
حم�د الجب�وري: إن »دائ�رة صحة 
محافظ�ة ص�الح الدي�ن وضع�ت 
لتأم�ني  وصحي�ة  خاص�ة  خط�ة 
ل�زوار  الطبي�ة  الخدم�ة  وتقدي�م 
سامراء بمناس�بة استشهاد اإلمام 
الحسن العسكري )عليه السالم(«. 
وأضاف أن »الخطة تضمنت توزيع 
50 إس�عافاً عى ط�ور الطريق من 

بغ�داد وص�والً إىل س�امراء، فضالً 
عن استنفار جميع الكوارد الطبية 
لتقدي�م  والخدمي�ة  والتمريضي�ة 
أن  اىل  الفت�اً  الصحي�ة«،  الخدم�ة 
»هن�اك تنس�يقاً عالي�اً م�ع وزارة 
الصحة لتوفر األدوية واملستلزمات 
س�يارات  توف�ر  وكذل�ك  الطبي�ة 
اإلس�عاف املطلوب�ة لتغطي�ة هذه 
املناس�بة«. وتابع أن »هناك تعاوناً 
وتنس�يقاً م�ع قائممقام س�امراء 
وعمليات س�امراء فض�اًل عن جهد 
واستنفار كبر يف جميع املؤسسات 
الصحية املتواجدة يف قضاء سامراء 
الخدم�ة  لتقدي�م  والدجي�ل  وبل�د 

الطبية لزوار سامراء«.

ُيعرف الشمندر بأنه من الخرضوات الجذرية ، وله 
ل�ون وردي وطع�م لذي�ذ ، كما ُيع�رف بأنه مصدر 
للفيتامين�ات املتع�ددة. وان للش�مندر العدي�د من 
الفوائد الصحية أهمها خصائصه املضادة لألكسدة 
واملض�ادة لاللتهابات والت�ي يمكن الحصول عليها 
م�ن الصبغ�ة الحم�راء العميقة.ويعتق�د خ�راء 
التغذية أن الش�مندر هو ن�وع من الطعام له نكهة 

قوي�ة وغن�ي باأللي�اف والعن�ارص الغذائي�ة مثل 
الكالس�يوم واملغنيس�يوم والبوتاس�يوم وفيتامني 
“أ”. – خصائ�ص مض�ادة لاللتهاب�ات ومض�ادة 
لألكس�دة ، وتقلل من مخاطر اإلصابة بالرسطان. 
يواصل الباحثون العمل لالستفادة من الخصائص 
الصحي�ة لس�كر الش�مندر ، لذلك قاموا بتوس�يع 
أبحاثهم للمساعدة يف مكافحة األمراض االلتهابية 

مثل أمراض الكبد والتهاب املفاصل. تشر الدراسات 
إىل أن الش�مندر يعت�ر نباًت�ا منخفض الس�عرات 
الحراري�ة وغنًي�ا بالفيتامينات واملع�ادن والنرتات 
واألصب�اغ غ�ر العضوي�ة وفيتام�ني ج والعنارص 
الغذائية املفيدة األخرى ، كما أنه يستخدم للتحكم 
يف ضغط ال�دم وتحس�ني أداء التماري�ن الرياضية 

ومكافحة االلتهابات والوقاية من الرسطان.

الفوائد ال تعد وال حتصى الكل الشمندر

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


