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القائد للعام للجنراالت :ال تسامح مع املخدرات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد يعلن
إرشاك رشكات عاملية يف تطوير
ص3
مداخل العاصمة

حمافظ نينوى
يطالب بـ «صالحيات أوسع» لتذليل
ص3
املعوقات التي تواجهه

أجرى رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
أمس األربعاء ،زيارة اىل محافظة ميسان ،رافقه
فيها وفد حكومي كبري.
وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف بيان
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،أن «الكاظمي
اجتمع حال وصوله ،بمحافظ ميس�ان ورؤساء
ّ
مفصل
الدوائر الخدمية فيها ،واس�تمع اىل رشح
قدم�ه محافظ ميس�ان ع�ن الواقع�ن الخدمي
ّ
وعب الكاظمي ،بحس�ب
واألمن�ي للمحافظة».
البي�ان ،ع�ن «س�عادته لزي�ارة ه�ذه املحافظة
املضحية التي قدمت الكثري للعراق ،وهي تستحق
بذل أقىص الجهود االستثنائية لخدمة أبنائها».
وأك�د الكاظم�ي ع�ى أن «املحافظ�ة بحاجة اىل
تضافر الجهود من أجل بس�ط األمن واالستقرار
فيه�ا ،وأوض�ح أن أكث�ر م�ا يعك�ر أمنه�ا ه�و
النزاع�ات العش�ائرية» ،مؤك�دا ثقت�ه بعش�ائر
ميس�ان األصيلة يف مس�اعدة الحكومة لتحقيق
االس�تقرار يف عم�وم املحافظ�ة .وأش�ار إىل أن
«س�وء التخطي�ط أرب�ك العديد من املش�اريع يف
املحافظ�ات وجعله�ا متلكئة ،ويج�ب أن يكون
هناك فري�ق عمل متخصص واس�تثنائي لتذليل
ّ
وب�ن رئي�س مجل�س ال�وزراء
كل العقب�ات».
بالقول« ،من غري املعقول وجود مشاريع متلكئة
من�ذ ع�ام  ،٢٠٠٨وأق�ل ما يوصف بأن�ه جريمة
بح�ق املواط�ن واس�تحقاقه للخدمات» ،وش�دد
ّ
املاس�ة لوضع اسرتاتيجيات وبدائل
عى الحاجة
حديث�ة وحضارية يف الخدم�ات والبنى التحتية،
وبتكاليف أقل.

التفاصيل ص2

واصلة دعم القوات األمنية وتقديم املعلومات االستخبارية
العراق يدعو أملانيا إىل ُم َ

الكعبي :سنكشف تقريرا اوليا يتضمن هدرا باملليارات وملفات فساد كربى يف العقود االستثامرية

ص2

ص2

املالية الربملانية حتدد موعد إقرار موازنة ٢٠٢٠

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف عضو اللجنة املالية يف البملان
العراق�ي ،النائ�ب عن كتل�ة “االتحاد
اإلس�المي الكردس�تاني” ،جم�ال
كوجر ،أمس األربعاء ،عن موعد إقرار
مرشوع املوازن�ة العامة للعام الحايل،
تمهيدا لحل “أزمة كبى”.
ورجح كوج�ر ،يف ترصي�ح أن “يصل
م�رشوع قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة
العام�ة م�ن قب�ل مجل�س ال�وزراء
العراق�ي ،إىل البمل�ان ،الي�وم ،لتت�م
دراس�ته وقراءته قراءة أوىل ،الس�بت

املقب�ل املص�ادف  19س�بتمب/أيلول
الجاري”.
وبن كوج�ر ،أن “الحكوم�ة العراقية
حصلت عى  15تريليون دينار عراقي
م�ن االق�رتاض الداخيل ،واس�توفتها
بالكامل ،فيما لم تتمكن من الحصول
ع�ى االق�رتاض الخارج�ي البال�غ 5
مليارات دوالر أمريكي”.
وأض�اف أن “ع�دم حص�ول الع�راق
عى مبل�غ االق�رتاض الخارجي أوقع
الحكوم�ة يف أزمة لذلك قدمت املوازنة
االتحادي�ة إىل البمل�ان إلقراره�ا ،كي
يقرتضوا أكثر من الداخل والخارج”.

وأوضح كوج�ر ،أن “املوازن�ة العامة
بعد وصوله�ا إىل مجلس الن�واب تمر
ب�� 3مراحل هي :ق�راءة أوىل ،وقراءة
ثاني�ة ،ثم تصويت ،وحس�ب القانون
يج�ري ذلك ضمن ف�رتة زمنية ال تقل
عن أس�بوعن ،بالت�ايل يف كل األحوال
املوازنة تتأخر ل�دى البملان عى األقل
 14يوما”.
وأش�ار إىل “أس�باب ع�دم تمك�ن
الع�راق م�ن الحصول ع�ى االقرتاض
الخارجي” ،قائ�ال :إن “صندوق النقد
والبنك الدولين ،والدول عندما تعطي
القروض ،لديها رشوط قاسية ،ألنهم

يفرض�ون أجن�دات لذل�ك الحكوم�ة
العراقية لم توافق”.
وأوضح عضو اللجنة املالية يف البملان
العراق�ي ،أن “ال�دول األخ�رى الت�ي
أعطت القروض واملنح للدولة العراقية
من قبل ،لم يس�تطع العراق أن يحقق
أغراضه�ا أو أهدافه�ا أو الغرض من
االقرتاض ،حيث لذلك رشوط أما تنفيذ
مبارش أو تخصيص األموال ملش�اريع
معين�ة ،فيم�ا تريد الحكومة تس�ديد
الرواتب بهذه املبالغ”.

التفاصيل ص2

النزاهة تعد ( )479ملف اسرتداد دويل بحق مدانني هاربني خارج البالد

شمخاين رد ًا عىل هتديدات ترامب :مآلكم كمآل صدام الداخلية :القبض عىل ( )١٠دواعش بـ «جيش دابق» يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي

رد أم�ن مجلس األم�ن القوم�ي اإليراني عيل ش�مخاني
ع�ى التهديدات األخرية للرئيس األمريك�ي دونالد ترامب،
بالق�ول إن «القب مآل الذين تلطخ�ت أيديهم بدماء أبناء
إيران».
وكتب ش�مخاني عى «تويرت»« ،أس�بوع الدف�اع املقدس
تاريخ موثق عن إرادة الش�هيد قاس�م س�ليماني لتحذير
الديكتاتورين الواهمن الذين يتصورون أنهم أقوى بألف

الرتبية حتدد موعد امتحانات
الدور الثاين للصفوف غري املنتهية بضمنها
السادس االبتدائي والثالث املتوسط
ص3

مرة من إيران».
وأضاف «القب مآل اآلمرين واملنفذين الذين لطخت أيديهم
بدم�اء أبن�اء إي�ران» ،وأرفق التغري�دة بوس�م «االنتقام
القايس».
ويأت�ي ترصي�ح ش�مخاني تعقيب�ا ً ع�ى تحذي�ر ترامب
السلطات اإليرانية من تنفيذ أي هجوم عى بالده انتقاما
ملقتل القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري قاسم
سليماني برضبة جوية أمريكية ،وأكد ترامب أن أي هجوم
إيراني «سيواجه بهجوم أكب بألف مرة عى إيران.

قائد رشطة البرصة يعلن اعتقال متهم بارتكاب جريمة يف نزاع عشائري
مؤسسة الشهداء تعلن إهناء الدفعة األوىل من معامالت ضحايا التظاهرات

ايران تقرتح إيفاد
« »5٠٠مـوكـب الـى العـراق
بزيارة األربعني
ص3

الصحة تعلن استكامل اجراءات
تعيني  8٠٠درجة وظيفية من درجات
احلذف واالستحداث
ص2

شهد يعلن اجلاهزية
ملواجهة االهيل الثانية بدوري أبطال
آسيا ويرفع شعار الفوز
ص7

ص2

ص2

ص2

ص2

الصحة تعلن استكامل اجراءات تعيني  800درجة وظيفية من درجات احلذف واالستحداث
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة والبيئ�ة ،أمس االربعاء ،اس�تكمال اجراءات
تعيني  ٨٠٠درجة وظيفية من درجات الحذف واالستحذاف.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن
«مالكات الدائ�رة االدارية واملالية والقانونية يف الوزارة اس�تكملت
اإلجراءات الالزمة لتعيني  ٨٠٠درجة وظيفية ضمن درجات الحذف
واالستحذاف يف مقر وزارة الصحة».
واضافت« :تتضمن الدرجات الجديدة اختصاصات متنوعة صحية
وقانوني�ة وادارية واعالمية وس�تكون رافدا ً مهم�ا ً لتطوير العمل
االداري والخدم�ات املقدم�ة للمواطن�ني يف مق�ر ال�وزارة وس�يتم
مب�ارشة املتعين�ني الج�دد خ�الل األس�بوع القادم ضم�ن برنامج
تدريبي وتطويري تمهيدا ً إلدماجهم يف دوائر مركز الوزارة».
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أج�رى رئيس مجلس ال�وزراء ،مصطفى الكاظمي،
أم�س األربعاء ،زي�ارة اىل محافظة ميس�ان ،رافقه
فيها وفد حكومي كبري.
وذكر املكتب االعالمي لرئي�س الوزراء يف بيان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه ،أن «الكاظمي اجتمع
ح�ال وصول�ه ،بمحافظ ميس�ان ورؤس�اء الدوائر
ّ
مفص�ل قدم�ه
الخدمي�ة فيه�ا ،واس�تمع اىل رشح
محاف�ظ ميس�ان ع�ن الواقع�ني الخدم�ي واألمني
للمحافظة».
ّ
وعب الكاظمي ،بحسب البيان ،عن «سعادته لزيارة
هذه املحافظة املضحية الت�ي قدمت الكثري للعراق،
وهي تستحق بذل أقىص الجهود االستثنائية لخدمة
أبنائها».
وأك�د الكاظم�ي ع�ى أن «املحافظ�ة بحاج�ة اىل
تضاف�ر الجه�ود من أجل بس�ط األمن واالس�تقرار
فيه�ا ،وأوضح أن أكثر ما يعك�ر أمنها هو النزاعات
العش�ائرية» ،مؤكدا ثقته بعش�ائر ميسان األصيلة
يف مس�اعدة الحكوم�ة لتحقيق االس�تقرار يف عموم
املحافظة.
وأش�ار إىل أن «س�وء التخطي�ط أرب�ك العدي�د م�ن
املش�اريع يف املحافظات وجعله�ا متلكئة ،ويجب أن
يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل
كل العقبات».
ّ
وب�ني رئي�س مجل�س ال�وزراء بالق�ول« ،م�ن غري
املعق�ول وج�ود مش�اريع متلكئة منذ ع�ام ،٢٠٠٨
وأقل ما يوصف بأنه جريمة بحق املواطن واس�تحقاقه
ّ
املاس�ة لوض�ع
للخدم�ات» ،وش�دد ع�ى الحاج�ة
اس�راتيجيات وبدائ�ل حديث�ة وحضاري�ة يف الخدمات
والبنى التحتية ،وبتكاليف أقل.
وش�دد ،عى أن «املخدرات آفة تهدد األجيال الشابة ،وأن
الحكومة لن تقف مكتوف�ة األيدي إزاء األفراد والجهات
الت�ي تتاجر بها وس�تتم مالحقتهم قانوني�ا وتقديمهم
للقضاء».
م�ن جانب�ه رحب محافظ ميس�ان ،بحس�ب البيان ،ب�
«زي�ارة رئيس مجلس ال�وزراء اىل املحافظة» ،مؤكدا ً أن
«أهايل ميس�ان كانوا ينتظرون زيارته ويتوسمون خريا
بجه�ود الحكومة االتحادية يف معالجة ثالثة ملفات هي

املش�اريع املتلكئة وتوفري فرص العمل وبسط األمن ،ثم
استعرض عددا من املشاريع الخدمية املتلكئة واملتوقفة
ألسباب مختلفة».
ورأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة
اجتماعا ً للقي�ادات األمنية يف املحافظة ،وقيادة عمليات
سومر ،بحضور وزيري الدفاع والداخلية.
وأش�اد الكاظم�ي بجهود الق�وات األمني�ة يف محافظة
ميس�ان ،داعيا اىل بذل املزيد م�ن الجهود لتحقيق األمن
واالستقرار يف عموم املحافظة.
وأكد عى أن القائد األمني يف املحافظة ال يمثل نفسه وال
عش�ريته ،إنما يمث�ل الدولة التي هي أعى وس�ام وأعى
عن�وان اعتباري ،وهذا األمر س�يخلق واقع�ا أمنيا أكثر
استقرارا ،ويعزز ثقة املواطن باألجهزة األمنية.

ووجّ ه رئيس الوزراء باالهتمام بالقوات املكلفة بحماية
وتنظي�م التظاه�رات وتدريبه�ا جيدا ،وش�دد عى عدم
التس�امح إزاء أي اعتداء عى مؤسسات الدولة ،داعيا اىل
أن يكون س�الح القوات األمنية يف التظاهرات هو سالح
الصب ،وعليها أن تس�تخدم أساليب مسؤولة يف التعامل
مع التظاهرات السلمية.
وأك�د الكاظم�ي أن هن�اك مناط�ق ظلمت يف الس�ابق،
وإش�اعة الف�وىض لي�س يف مصلحته�ا وال يف مصلح�ة
مس�تقبلها ،وش�دد ع�ى الوقوف بق�وة وح�زم إزاء أي
تجاوزات أمنية.
وق�ال مخاطب�ا القي�ادات األمنية :إن الفرصة س�انحة
اليوم للنجاح ،وستواجهون صعوبات يف تنفيذ مهامكم،
لكن ما تبذلونه هو ملصلحة أوالدنا ،وألجل أن نصنع أمال

لدى الناس ،وسنخوض التحدي بال تردد.
ووجّ �ه القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة ،بتلبي�ة
احتياج�ات القي�ادات األمنية يف محافظة ميس�ان،
وتوفري املس�تلزمات الحديث�ة التي تس� ّهل مهامها
وتنفيذها واجباتها برسعة وأكثر إتقانا.
والتق�ى الكاظم�ي كذل�ك بممثلني ع�ن متظاهري
وتنسيقية التظاهرات يف محافظة ميسان ،واستمع
اىل مطالبه�م الت�ي تنص�ب ع�ى النه�وض بواق�ع
املحافظة وأبنائها.
وق�ال رئي�س ال�وزراء إن واق�ع محافظة ميس�ان
مؤل�م ،فيما تعد من أكث�ر املحافظات ،مثالية للنمو
والنج�اح ،حيث تتوافر فيه�ا كل املقومات ،وتنتظر
من يستثمر طاقاتها.
ّ
وبني أنه س�يعلن عن مجلس الخدمة الذي س�ينظم
التعيينات يف مؤسسات الدولة وفق خطط مرسومة،
ويحق�ق العدال�ة للمتقدم�ني ويغل�ق الب�اب أم�ام
محاوالت استغالل هذا امللف.
وأك�د الكاظم�ي أن الحكوم�ة تواج�ه تحدي�ات
وضغوط�ات ،وهي تعمل حاليا عى تخليد تضحيات
ّ
وب�ني أن العنف
ش�هداء ترشين وتثبي�ت حقوقهم،
واس�تخدام الس�الح ال ينفع وال يبني دول�ة ،والحل
الج�ذري ه�و س�يادة القان�ون وتحقيق املس�اواة
والعدل.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء منفذ الشيب الحدودي،
واطلع عى آليات العم�ل ّ
املتبعة فيه ،كما اطلع عى
س�ري اإلج�راءات ومراح�ل الفحص وعم�ل املوازين
وانسيابية النقل يف املنفذ.
ّ
مفصل ق ّدمه املسؤولون عن
واستمع الكاظمي اىل رشح
املنف�ذ الح�دودي ،والعقبات التي تواج�ه العمل ،وآليات
تجاوزها.
وأج�رى رئيس مجلس الوزراء ،زيارة اىل س�احة التبادل
التجاري يف منفذ الشيب الحدودي ،واطلع عى اإلجراءات
وانس�يابية العمل فيها ،واستمع اىل ش�كاوى املواطنني
هناك ووعد بمتابعتها.
وح�ث رئيس ال�وزراء جمي�ع العاملني عى ب�ذل أقىص
الجهود من أج�ل تطوير العمل ،وااللت�زام بالتوجيهات
الحكومية يف تحس�ني نوعية الخدمات املق ّدمة يف املنفذ،
بم�ا يضمن رسع�ة العمل وزي�ادة اإلي�رادات ،اىل جانب
مواجهة الضغوطات ومحاربة كل أوجه الفساد.

املالية الربملانية حتدد موعد إقرار موازنة ٢0٢0
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف عض�و اللجن�ة املالي�ة يف البمل�ان
العراق�ي ،النائ�ب ع�ن كتل�ة “االتح�اد
اإلس�المي الكردس�تاني” ،جم�ال كوجر،
أم�س األربعاء ،ع�ن موعد إق�رار مرشوع
املوازن�ة العامة للعام الح�ايل ،تمهيدا لحل
“أزمة كبى”.
ورجح كوجر ،يف ترصيح أن “يصل مرشوع

الداخلية:
القبض عىل ( )١0دواعش
بـ «جيش دابق» يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الداخلية ،أمس االربعاء،
القب�ض عى  1٠إرهابيني يف محافظة
نينوى.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل
العراق�ي نس�خة منه إن�ه «من خالل
املتابع�ة املس�تمرة لعصاب�ات داعش
اإلرهابي�ة يف محافظ�ة نين�وى القت
مفارز وكال�ة االس�تخبارات املتمثلة
بأس�تخبارات نين�وى القب�ض ع�ى
( )1٠إرهابي�ني بمناطق متفرقة من
املحافظة مطلوبني وفق احكام املادة
 4اره�اب النتمائهم لعصابات داعش
اإلرهابي�ة عمل�و يف مايس�مى ديوان
الجن�د ووالي�ة دجل�ة ووالي�ة نينوى
وعس�كر يف جي�ش داب�ق تح�ت كنى
وأسماء مختلفة».
واضاف�ت ان «م�ن بينه�م اح�د
االنغماس�ني ،ومن خ�الل التحقيقات
األولية معه�م اعرفوا بأنتمائهم لتلك
العصابات اإلجرامية واش�ركوا بعدة
عمليات إرهابية ض�د القوات األمنية
واملواطن�ني أثناء س�يطرة داعش عى
املحافظة بالفرات املاضية».
وتابعت« :تم تدوين أقوالهم وإحالتهم
للقض�اء إلكمال أوراقه�م التحقيقية
لينالوا جزاءهم العادل».

قان�ون املوازنة االتحادي�ة العامة من قبل
مجل�س ال�وزراء العراق�ي ،إىل البمل�ان،
الي�وم ،لتتم دراس�ته وقراءته ق�راءة أوىل،
الس�بت املقبل املصادف  19سبتمب/أيلول
الجاري”.
وب�ني كوج�ر ،أن “الحكوم�ة العراقي�ة
حصلت ع�ى  15تريليون دينار عراقي من
االقراض الداخ�ي ،واس�توفتها بالكامل،
فيما لم تتمكن من الحصول عى االقراض

الخارجي البالغ  5مليارات دوالر أمريكي”.
وأضاف أن “عدم حصول العراق عى مبلغ
االقراض الخارجي أوقع الحكومة يف أزمة
لذلك قدم�ت املوازنة االتحادي�ة إىل البملان
إلقراره�ا ،ك�ي يقرضوا أكثر م�ن الداخل
والخارج”.
وأوض�ح كوج�ر ،أن “املوازن�ة العامة بعد
وصولها إىل مجلس النواب تمر ب� 3مراحل
هي :قراءة أوىل ،وقراءة ثانية ،ثم تصويت،

وحس�ب القان�ون يجري ذل�ك ضمن فرة
زمني�ة ال تقل عن أس�بوعني ،بالتايل يف كل
األح�وال املوازن�ة تتأخر ل�دى البملان عى
األقل  14يوما”.
وأش�ار إىل “أس�باب عدم تمكن العراق من
الحص�ول عى االقراض الخارجي” ،قائال:
إن “صندوق النقد والبنك الدوليني ،والدول
عندم�ا تعط�ي الق�روض ،لديه�ا رشوط
قاس�ية ،ألنه�م يفرض�ون أجن�دات لذل�ك

بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر الخارجيّ�ة ف�ؤاد حس�ني ،أمس
االربع�اء ،أملانيا إىل مُ َ
واصل�ة دعم العراق عب
ّ
والتقني وتدريب
االس�تخباري
تقدي�م الدعم
ّ
القوات املسلحة العراقية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه ان «الوزير فؤاد حسني
استقبل نوربت روتغن رئيس لجنة العالقات

األملاني (البوندس�تاغ)،
الخارجيّة يف البملان
ّ
وبحث�ا التط�وّرات األمنيّ�ة والسياس�يّة
ش�يدين ب�� «نق�اط االلتق�اء
باملنطق�ة» ،مُ ِ
والتعاون التي تجمع العراق وأملانيا والسيّما
يف مُ َ
اإلرهابي».
واجهة فلول تنظيم داعش
ّ
وأض�اف البيان ان «حس�ني أكد ع�ى أهمّية
األملاني يف ه�ذا الصدد ودع�ا أملانيا إىل
ال�دور
ّ
مُ َ
واصل�ة دعمه�ا للع�راق عب تقدي�م الدعم
ّ
والتقن�ي وتدري�ب الق�وات
االس�تخباري
ّ

الحكومة العراقية لم توافق”.
وأوض�ح عض�و اللجن�ة املالي�ة يف البملان
العراق�ي ،أن “ال�دول األخ�رى التي أعطت
الق�روض واملنح للدول�ة العراقية من قبل،
لم يس�تطع العراق أن يحق�ق أغراضها أو
أهدافه�ا أو الغ�رض من االق�راض ،حيث
لذلك رشوط أما تنفيذ مبارش أو تخصيص
األموال ملشاريع معينة ،فيما تريد الحكومة
تسديد الرواتب بهذه املبالغ”.

بمحافظ�ة الب�رصة؛ ألهميته�ا االقتصاديّة
والتجاريّة».
األملاني تأييده لذلك ،وعزم
«الجانب
وبني ان
ّ
األملاني عى دعم مساعي حكومته يف
البملان
ّ
هذا الصدد».
واش�ار اىل ان «الوزي�ر أع�رب ع�ن ش�كره
األملان�ي ،والتحالف ال�دويلّ ملُحارَبة
للجان�ب
ّ
اإلرهاب�ي ملواقفه�م الداعمة
داعش
تنظي�م
ّ
للعراق يف مجال تحقيق األمن واالستقرار».

النزاهة تعد ( )479ملف اسرتداد دويل بحق مدانني هاربني خارج البالد
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت هيئ�ة النزاه�ة ،اىل رضورة س�ن
قان�ون يمن�ع تس�نم مزدوجي الجنس�ية
للمناص�ب العليا يف الدولة ،وبينما كش�فت
عن اعدادها  479ملف اس�رداد دويل بحق
مدانني هاربني خارج البالد ،اكدت نجاحها
باستعادة ومنع هدر أربعة ترليونات دينار
خالل العامني املاضيني.
وقال مدير دائرة االسرداد يف الهيئة محمد
عي مفت�ن يف ترصيح صحفي ،ان «الدائرة
ِّ
بحق مدانني
أعدت  479ملف اس�رداد دويل
هاربني خارج البالد بلغ عددهم  194مداناً،
ً
الفت�ا إىل أنه ت َّم إلقاء القبض عى  54مداناً،
مبين�ا ان الس�لطات القضائيَّ�ة األجنبيَّ�ة
رفض�ت تس�ليم  43منه�م إىل نظريته�ا
العراقيَّ�ة ،وهن�اك ثالث�ة آخرون م�ا زالت
قضاياهم منظ�ورة أمام املحاكم األجنبيَّة،

بينما اس�ر َّدت الس�لطات العراقيَّة ثمانية
مدانني بينهم وزي ٌر ومن بدرجته .واضاف:
ان جهود الدائرة أسفرت عن قيام السلطات
القضائيَّة اللبنانيَّة بالقاء القبض عى وزير
التج�ارة األس�بق الع�ام  ،٢٠17وتس�لمته
الس�لطات القضائيَّة العراقيَّة العام ٢٠1٨
 ،كما اس�ردت األمني العام األسبق لوزارة
الدفاع بعد تنظيم عرشات َّ
ملفات االسرداد
وإرس�ال  49ملفا ً منها للسلطة القضائيَّة
األردنيَّة ،إذ بل�غ مجموع األحكام الصادرة
ِّ
بحق�ه  65٠س�نة س�جن ،واقي�ام األموال
ُالمطال�ب بإعادته�ا  ٨٠٠ملي�ون دوالر».
واردف مفتن ،ان «ملفات االسرداد الدوليَّة
ش�ملت ايضا محافظ كركوك وأمني بغداد
األس�بقني ،وألق�ت القبض عليهم�ا العام
املايض الس�لطتان اللبنانيَّة والسوريَّة ،بيد
انهم�ا رفض�ا تس�ليمهما للع�راق ،مؤكدا
استمرار دائرته باجراءات اسرداد ُالمدانني

الذين يقي�م الكثري منه�م يف األردن وتركيا
واإلمارات وسوريا .وافصح عن نجاح دائرته
باسرداد  1٢مليون يورو من إسبانيا ُت ِّ
مث ُل
ش�حنات نفطي ٍة مُ ج َّه�ز ٍة من وزارة
قيم�ة
ٍ
النف�ط إلحدى ال�رشكات اإلس�بانيَّة العام
 ، 19٨٨كما اس�رد الفريق الفني الس�اند،
ِّ
العس�كري املنحلة
أم�واال لهيئ�ة التصنيع
كانت مودعة بأحد املص�ارف االردنية ،مع
اس�رداد  5٠٠الف دوالر مودعة بحس�اب
شخص وزوجته كان مديرا لرشكة للتصنيع
ِّ
العسكري املنحلة بأحد املصارف اللبنانية.
وتاب�ع مدير دائرة االس�رداد يف النزاهة أن
دائرته اس�ردت مليونني و  3٠٠الف جنيه
اس�رليني بعد متابعة املدان األول بقضيَّة
البيطاني (جيم
أجهزة كش�ف املتفجرات
ِّ
ماكرومي�ك) ،كما اس�رجعت  ٢3مليارا و
دين�ار و  5٠٠ال�ف دوالر من
 516ملي�ون
ٍ
مدانني محكومني غيابياً ،وحجزت األموال

األسدي واألعرجي يبحثان التنسيق
االمني املشرتك

بغداد  /المستقبل العراقي

استقبل رئيس جهاز االمن الوطني
عبد الغني االس�دي ،أمس االربعاء،
مستش�ار االم�ن الوطن�ي الس�يد
قاس�م االعرج�ي ،وج�رى خ�الل
اللق�اء التباح�ث يف القضاي�ا التي
تهم أمن املواطن ،ومناقش�ة اليات
التنس�يق املشرك بني الجانبني من
اج�ل تكام�ل االدوار وتعزيز االمن
واالس�تقرار .واك�د االس�دي ع�ى

املنقولة وغري املنقول�ة ملدانني خارج البالد
ُّ
الت�رصف بها لح�ني مثولهم
ومنعه�م من
أمام القضاء العراق�ي ،معلنا نجاح الهيئة
خالل العامني املنرصمني ،يف استعادة ومنع
هدر أكثر من أربعة ترليونات دينار.
وكش�ف ع�ن وج�ود مُ عوِّق�ات بمج�ال
االسرداد ،ابرزها ازدواج الجنسيَّة ،داعيا ً إىل
سن قانون يمنع تسنم مزدوجي الجنسية
للمناص�ب العليا يف الدولة تنفي�ذا ً للما َّدة (
ُّ
تنص عى
 /) 1٨رابعا ً من الدس�تور ،التي
وجوب ان يتخى من يتوىل منصبا ً س�ياديا ً
أو أمني�ا ً رفيع�اً ،ع�ن أي�ة جنس� َّي ٍة أخرى
مك��������تس�ب ٍة ،اضاف�ة اىل عدم وجود
وعقوبات لل�دول الت����ي تحتضن
إل�زام
ٍ
ٍ
األموال ُالمهرَّبة ُ
وال َّ
متهمني ،الفتا اىل اهمية
عق�د اتفاق�ات دوليَّة ب�ني الع�راق وبقية
الدول ،ما س�يكفل التغلب ع�ى بعض تلك
املعوقات».

اهمي�ة متابع�ة وتفعي�ل القرارات
االمنية ،سيما القضايا ذات التماس
مع آمن املواطن والدولة ،مشريا اىل
ان العراق يخط�و خطوات ايجابية
يف مج�ال االصالح االمن�ي ،وتقوية
عمل املؤسسة األمنية.
من جانبه ،اشاد االعرجي بالجهود
الواضحة الت�ي يبذلها معايل رئيس
جهاز االمن الوطن�ي ويف مقدمتها
تنسيق العمل وتكثيف التعاون بما
يصب يف مصلحة البالد.

مؤسسة الشهداء تعلن إهناء الدفعة األوىل
من معامالت ضحايا التظاهرات
بغداد  /المستقبل العراقي

أنهت مؤسس�ة الشهداء ،أمس األربعاء ،الدفعة االوىل من معامالت ضحايا
التظاهرات يف بغداد بعد شمولهم بقانون ضحايا االرهاب.
وقال مدير دائرة ضحايا االرهاب والعمليات العسكرية يف املؤسسة ،طارق
املندالوي يف ترصيح صحفي ،ان «الدفعة ش�ملت  1٠6معامالت انجز منها
بالكامل  ٨٠معاملة ،وبارشت الدائرة اصدار الهويات التقاعدية وتوزيعها
بني املشمولني».
ونوه بان «االس�بوع املقبل سيش�هد انج�از أكثر من  4٠هوي�ة تقاعدية
وبطاق�ة ذكية ،فضال ع�ن ان الدائرة بصدد انجاز معامالت اخرى س�يتم
االعالن عنها قريبا.
ولف�ت املندالوي اىل ان الدائرة س�تبارش انجاز معام�الت بقية املحافظات
قريب�ا ،الس�يما محافظ�ة ذي قار التي تع�د االكثر ع�ددا بالضحايا الذين
وصل�وا اىل  135ش�هيدا ،وق�د تم اكمال  6٠معاملة وارس�لت االس�ماء اىل
لجنة تعويض املترضرين يف ذي قار ،السيما بعد ان تم فرز املوظفني منهم
وارس�ال اس�مائهم اىل اللجان الفرعية يف الوزارات م�ن اجل املصادقة عى
معامالتهم.
وافاد بان محافظة البرصة ش�هدت املصادقة ع�ى  1٠معامالت من أصل
 41معاملة ،مش�ريا اىل ان الدائرة ستفتتح قريبا استمارات تخص االموال
املنقولة وغري املنقولة واالرضار املادية.
واوض�ح املندالوي ان املؤسس�ة اعدت مؤخرا اس�تمارة خاص�ة بالتقديم
االلكرون�ي لضحاي�ا التظاه�رات مؤلف�ة من أرب�ع فئات ،هي {الش�هيد
واملصاب واملخطوف واملفقود} ،وقد بدأت عملية التقديم عى موقع خاص
باملؤسس�ة لتس�هيل عملية انجاز املعامالت »،مؤك�دا ان «عملية التقديم
ستبقى مفتوحة لحني انهاء عملية تسلم جميع الطلبات».

قائد رشطة البرصة يعلن اعتقال متهم
بارتكاب جريمة يف نزاع عشائري
البصرة  /محمد الجابري

واصلة دعم القوات األمنية وتقديم املعلومات االستخبارية
العراق يدعو أملانيا إىل ُم َ
املس�لحة العراقي�ة بمُ ختلِ�ف تش�كيالتها»،
�بل ُ
مبين�ا ً ان «الجانبني تطرقا إىل ُس ُ
وُجهود
مُ َ
واجه�ة جائحة كورون�ا ،وإمكانيّة اإلفادة
من التجربة األملانيّة يف هذا املجال».
وتابع البيان ان «الوزير استعرض استعدادات
الحُ ُكوم�ة العراقيّة لتنظي�م االنتخابات وفق
معاي�ري ُ ُ
العراقي
ورشوط ُت ِعيد ثقة الش�عب
ّ
بج�دوى املُش�ارَكة السياس�يَّة» ،داعي�ا ً ألن
ّ
قنص�ي
األملان�ي تمثي�ل
«يك�ون للجان�ب
ّ
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أعلن قائد رشطة محافظة البرصة
واملنش�آت اللواء عب�اس ناجي عن
القاء القبض عى متهم من مثريي
النزاع�ات العش�ائرية مطل�وب
قضائي�ا وفق املادة  4٠6من قانون
العقوبات العراقي الرتكابه جريمة
قت�ل مواط�ن يف الهارث�ة إث�ر نزاع
عشائري.

وأوض�ح ناج�ي أن�ه بع�د ورود
معلوم�ات عن م�كان تواجده عى
الفور تم تش�كيل فريق من قس�م
مكافح�ة االجرام بالب�رصة ،وبعد
جم�ع املعلومات والتح�ري أثمرت
جهود الفريق من التوصل اىل مكان
تواج�ده وبعملية نوعي�ة تم إلقاء
القبض علي�ه وتم اتخاذ االجراءات
القانونية بحقه وإحالته اىل القضاء
لينال جزائه العادل.

الكعبي :سنكشف تقرير ًا اولي ًا
يتضمن هدر ًا باملليارات وملفات فساد كربى
يف العقود االستثامرية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن النائ�ب االول لرئي�س مجلس الوزراء حس�ن الكعب�ي ،أمس
األربع�اء ،ع�ن أنه سيكش�ف تقريرا ً اولي�ا يتضمن ه�درا باملليارات
وملفات فساد كبى يف العقود االستثمارية بجميع املحافظات.
جاء ذلك خالل ترأسه اجتماعا للجنة االٔمر ( )6٢الخاصة بالتحقيق
والتدقي�ق بعقود وزارة الكهرباء منذ ع�ام  ٢٠٠3حتى االن بحضور
رئي�س لجنة الخدمات واالعم�ار النيابية وليد الس�هالني ،وعطوان
العطواني عضو لجنة االقتصاد النيابية ،ورافل ياسني خضري رئيس
ديوان الرقابة املالية وكالة ،وكريم الغزي مدير عام دائرة التحقيقات
يف هيئة النزاهة .وذكر بيان ملكتبه ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،ان�ه «جرى خ�الل االجتماع اس�تعراض االج�راءات النيابية -
ٔ
بش�ان الكش�ف عن ملفات الفس�اد والهدر يف املال
الرقابية املتخذة
العام واملتعلق�ة بعقود ومحطات وزارة الكهرب�اء ،اضافة اىل رشح
بيان�ي  -رقمي تفصيي عن مجم�ل القضايا وامللفات التي تم النظر
فيها من قبل اللجنة خالل الفرة السابقة».
وأك�د الكعبي خ�الل االجتماع ،ان» الف�رة القليلة املقبلة ستش�هد
الكشف عن تقريرا اوليا يتضمن هدرا باملليارات ومخالفات وملفات
فس�اد ك�بى يف العق�ود االس�تثم�������ارية واملحط�ات املتلكئة
واملتوقف�ة واملنجزة يف عموم محافظات الع�راق والتي تصل بعضها
ملا قبل عام  .« ٢٠٠3فيما بني ،ان» اللجنة س�تعقد االس�بوع املقبل
اجتماع�ا جدي�دا الس�تكمال خارط�ة الطري�ق التي وضع�ت لعمل
اللجنة واعداد التقرير االويل للمخالفات وامللفات التي وثقها ٔ
روس�اء
واعض�اء اللج�ان النيابية املنضوي�ن يف لجنة االم�ر  6٢ودور الفرق
املي������دانية التي انتقلت منذ اليوم االول لتشكيل اللجنة اىل وزارة
الكهرباء والدوائر واملحطات الت�����ابعة لها ،وجهود هيئة النزاهة
وديوان الرقابة املالية يف ذلك».
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حمافظ البرصة يناقش آلية توزيع قطع االرايض لدوائر الدولة واملواطنني حمافظ بغداد يعلن إرشاك رشكات عاملية
يف تطوير مداخل العاصمة
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

عقد رئيس لجنة السـكن العليا يف البرة املحافظ
اسـعد عبد االمر العيداني اجتماع مع اعضاء لجنة
السكن املتمثلة بمختلف دوائر الدولة يف املحافظة.
وقـال العيداني يف بيـان صحفي صدر عـن مكتبه
االعالمـي الخاص انـه تم مناقشـة الية تخصيص
وتوزيع االرايض للمسـتحقني مـن ابناء املحافظة،
مبينا ً ان سبب عدم عقد اللقاءات سابقا ً هي نتيجة
وجـود جائحة كورونا االمر الذي جعل االجتماعات
الدورية للجنة السـكن متوقفة ،الفتا ً اىل ان اعضاء
اللجنة ناقشوا موضوع مسقط الرأس لكل مستفيد
او مشمول بقطع االرايض السكنية.
واضـاف «محافظ البرة ان لجنة السـكن بحثت
االجـراءات الخاصـة بالرشائـح املسـتفيدة حيـث
ان االجتمـاع ناقـش العديد من القضايـا القانونية
واالداريـة املتعلقة بدوائر الدولـة وخصوصا ً دوائر
البلدية والبلديات وبقية الدوائر االخرى فيما يخص
ً
مبينـا ان االجتماعات ستسـتمر
توزيـع االرايض،
وتعقد يف كل اسبوع لغرض اكمال اجراءات الرشائح
املستفيدة بقطع االرايض.
مـن جهتـه قـال رئيـس قسـم االسـكان يف ديوان
محافظة البرة مهند يوسف يعقوب ان االجتماع

المستقبل العراقي /طالب ضاحي

الـذي جرى برئاسـة رئيس لجنة السـكن املحافظ
اسـعد العيدانـي تطـرق اىل قضية مسـقط الرأس
وسنوات الخدمة وهذا املوضوع سيخدم الكثر من
املوظفني واملواطنني املسـتحقني واملشمولني بالية
تخصيص قطع االرايض ،فضالً عن مناقشة قضية
بعض طلبـات املواطنني املسـتحقني بالية التوزيع
حيث ان هناك تعليمات وضعت سـابقا ً وتم االعالن
عنها يف املوقع الرسمي لديوان املحافظة وصفحات

التواصل االجتماعي.
واشـار انه فيمـا يتعلـق» بقضية توزيـع االرايض
للرشائـح املسـتفيدة من مختلف املسـتحقني ومن
ضمنهـا كوادر الصحة والقـوات االمنية فانه الزال
العمل جاري عليها لغرض الفرز والتوزيع يف قضاء
شـط العرب ،مبينا ً انه سـتكون هنـاك اجتماعات
دوريـة اخـرى لغـرض اسـتكمال كل اجـراءات
تخصيص االرايض السكنية للرشائح املختلفة.

أعلنت محافظـة بغداد ،أمـس األربعاء،
عـن اسـتعدادتها لتأهيـل مداخـل
العاصمـة ،موضحة أن رشكات ومكاتب
عاملية استشـارية ستشـارك يف عمليات
التطوير.
وقال محافظ بغـداد محمد جابر العطا،
يف تريح لوكالـة األنباء العراقية (واع)
إن “املحافظـة بـارشت تنظيـف مداخل
بغـداد وتطويرهـا اسـتعدادا ً لدخـول
مكاتب ورشكات عاملية يف تطوير مداخل
العاصمـة” ،الفتا ً إىل أنـه “بالتعاون مع
بلديـة املحمودية بارشت محافظة بغداد
بتطويـر املدخل الجنوبي ،الـذي يبدأ من
السيطرة  75ولغاية مدينة املحمودية”.
وكان محافـظ بغـداد محمـد جابـر
العطا ،قد كشـف يف وقت سـابق ،عن أن
نسبة اإلنجاز يف مستشـفيات الفضيلية

والشعب والحرية بلغت  50يف املئة.
وقـال العطـا إن “مستشـفى الفضيلية
( )200رسيـر ،ومستشـفى الشـعب
( )200رسير ،ومستشفى النعمان ()75

علقت على مقرتحي العبور والدور الثالث

الرتبية حتدد موعد امتحانات الدور الثاين للصفوف غري املنتهية بضمنها السادس االبتدائي والثالث املتوسط
بغداد  /المستقبل العراقي

املتوسـطة  ،اإلعدادية) ومن ضمنها (الصف السـادس
االبتدائـي والصـف الثالـث املتوسـط) للعـام الدرايس
الحايل».
وأشـار البيان اىل «إلزام ادارات املدارس بتحديد الجداول
االمتحانيـة ويكـون يوم السـبت من ضمنهـا ،أذ يجب
فيها مراعاة التباعد االجتماعي سـواء كان يف القاعات
االمتحانيـة او انتشـار التالميـذ والطلبـة يف سـاحات
املـدارس ،مـع التأكيد عـى اتبـاع االجـراءات الوقائية
الصادرة من الجهات الصحية املختصة بهذا األمر».
ونوهت وزارة الرتبية اىل انها «أكملت كافة االستعدادات
الفنيـة واللوجسـتية الالزمـة إلنجـاح العمليـة
اإلمتحانية».

أعلنـت وزارة الرتبية ،أمس األربعاء ،عـن تحديد الـ10
من شـهر ترشين األول املقبل ،موعدا إلجراء امتحانات
الـدور الثانـي للصفوف غـر املنتهية  ،للعـام الدرايس
. 2020 – 2019
وذكـر بيان للـوزارة تلقت املسـتقبل العراقي نسـخة
منه ،أن «املديرية العامـة للتقويم واالمتحانات وجهت
املديريـات العامـة للرتبيـة يف املحافظـات كافـة /عدا
اقليم كردسـتان ،باعتماد يوم السـبت املصادف الـ10
من ترشيـن االول املقبل ،موعدا ً إلجراء امتحانات الدور
الثانـي للصفوف غـر املنتهيـة للمرحلـة (االبتدائية ،

حمافظ نينوى يطالب بـ «صالحيات أوسع» لتذليل
املعوقات التي تواجهه
المستقبل العراقي  /زهراء علي
حملت محافظة نينـوى الحكومة املركزية
يف بغـداد ،مسـؤولية عرقلـة الفـرص
االسـتثمارية يف املحافظـة الواقعة شـمال
العراق.
وقـال محافـط نينـوى نجم الجبـوري يف
مؤتمـر صحفـي ،إن ”املعوقـات تكمن يف
دوائـر بغداد وليس يف نينوى” ،داعيا رئيس
الـوزراء مصطفـى الكاظمـي إىل ”:منـح
إدارة نينـوى صالحيـات اوسـع مـن اجل
جذب املستثمرين ومعاملة املحافظة أسوة
باقليم كردستان يف هذا الجانب ” .

من جانبه عزا مدير هيئة اسـتثمار نينوى
عـي عـواد ،أسـباب عـدم منـح رخـص
اسـتثمارية يف نينـوى ،اىل عراقيـل تضعها
الحكومة املركزية.
وقـال عواد يف املؤتمر «منـذ العام  2016لم
تمنح نينوى أية فرصة اسـتثمارية بسبب
تلك العراقيل».
وهذا األسـبوع طالب أهـايل مدينة املوصل
مركـز محافظـة نينـوى يف مظاهـرة
احتجاجيـة بتمثيـل برملانـي حقيقـي يف
مجلس النواب القـادم ،معلنني رفضهم أن
تضـم مدينة املوصل أقضيـة أخرى ،يف ظل
مقرتح الدوائر االنتخابية ،مما يمنع وجود

العراق يرسل طائرة ثالثة حتمل
مساعدات للشعب السوداين
بغداد  /المستقبل العراقي

ممثلني حقيقني للمدينة يف الربملان.
وخرجت مظاهرة نظمها نشطاء عراقيون
يف سـاحة صقـور الحرض يف بـاب الطوب
احتجاجا عى ضم الحـرض والبعاج لدائرة
املوصل االنتخابية.
وطالب املحتجون بأن “تكون املوصل دائرة
واحدة لضمان وجود ممثلني حقيقيني لهم
يف الربملان وعدم تهميشهم مرة أخرى”.
وتعانـي املوصل التـي شـهدت أكرب حرب
شـوارع يف العـر الحديث نقصـا حادا يف
الخدمات وتهالـكا يف البنـى التحتية جراء
الحـرب التي شـهدتها املدينة عـام 2017
خالل سيطرة تنظيم داعش عليها.

الزارعة تعلن اطالق املستحقات
املالية ملسوقي الشعري لنينوى
وصالح الدين ملوسم 2014

انطلت طائرة املسـاعدات العراقية الثالثة إىل السودان بعد توجيه من رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح جرس جوي.
ووجـه رئيـس الوزراء بفتـح جرس جوي وآخـر بحري لتقديم مسـاعدات
إنسانية عاجلة إىل املنكوبني واملترضرين من السيول.
وتحمل طائرة املساعدات العراقية الثالثة  12طنا ً من املواد االغاثية.

ايران تقرتح إيفاد « »500موكب
اىل العراق بزيارة األربعني
بغداد /المستقبل العراقي
اقرتحـت ايران إيفاد  500موكب اىل
العراق خالل زيـارة أربعينية اإلمام
الحسني {ع}.
وقال أمني لجنة شـؤون االسـكان
والتغذيـة التابعـة للجنـة املركزية
لزيـارة االربعـني يف
الجمهوريـة االسـالمية
االيرانية يوسـف افضي
يف تريـح صحفي انه
تم «تقديم اقرتاح اليفاد
 500موكـب سـالمة
لتقديـم املسـتلزمات
الصحيـة لزوار مسـرة
االربعـني يف العـراق يف
سـياق الحفـاظ عـى
سـالمتهم مـن االصابة
كورونـا
بفـروس

املستجد (كوفيد.»)19-
يشـار اىل ان ايـران أعلنـت أمـس
إلغاءهـا مراسـم زيـارة االربعـني
وحـذرت مواطنيها مـن التوجه اىل
العـراق كون االخر منـع دخول اي
زائـر أجنبي بسـبب تفـي جائحة
كورونا.

بغداد  /المستقبل العراقي
أطلقـت وزارة الزراعـة املسـتحقات املالية ملسـوقي
محصـول الشـعر العلفي ملحافظتـي نينوى وصالح
الدين للموسم الزراعي  ،2014ممن سوقوا محصولهم
ملواقع استالم رشكة مابني النهرين العامة للبذور .
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املسـتقبل العراقي نسخة
منـه انهـا ” تواصـل اطـالق مسـتحقات الفالحـني
ً
خدمة للقطاع الزراعي واسـتدامة العملية
واملزارعني
الزراعيـة فضالً عن زيادة اإلنتاج املحي وسـد حاجة
السوق باعتماد افضل الطرق العلمية للزراعة الحديثة
“؟
واضافـت الـوزارة ان ” أسـماء املشـمولني بالرف
والبالـغ عددهم (  )29مسـوقا ً  ،الذين لم ترد بحقهم
مؤرشات أمنية سـلبية بموجب املعلومات الواردة من
مجلـس األمـن الوطني وفقـا ً للضوابـط والتعليمات
املعمـول بهـا  ،فيما تربط قوائم باسـماء املسـوقني
ليتسـنى لهـم مراجعـة مواقـع الرشكـة السـتالم
مستحقاتهم املالية”.

وعلقـت وزارة الرتبيـة عـى مقرتحي العبور للدراسـة
املتوسطة والدور الثالث للدراسة االعدادية.
وقال متحـدث وزارة الرتبية حيدر فـاروق إنه «اىل االن
الوزارة لم تعلن عن اي موعد لبدء العام الدرايس الجديد
ولنـا تواصل مـع وزارة الصحة ملعرفة كل املسـتجدات
الخاصة بفروس كورونا وتطوراته».
واضاف أن «هذا االسبوع سيتم تحديد امتحانات الدور
الثاني للمرحلة املتوسـطة وكل الخيارات متاحة اذا ما
كانت هناك ازمـة ومعطيات مختلفـة وكل املقرتحات
متاحة ووضعها عى ارض الواقع والعمل بها».
واوضح ان «موضوع امتحانات الدور الثالث للدراسـة
االعدادية يبحث بعد نتائج الدور الثاني».

كربالء :هتيئة ساحات لوقوف السيارات عند املحاور
استعداد ًا للزيارة االربعينية
كربالء  /المستقبل العراقي
اعلنـت حكومة كربالء املحليـة عن تهيئة
ساحات كبرة لوقوف السيارات يف محاور
كربالء الثالثة ضمن االسـتعدادات لزيارة
االربعـني املرتقبة.وقـال نائـب محافـظ
كربالء جاسـم الفتالوي “بدأنا باالستعداد
للزيـارة االربعينيـة مبكـرا حيـث بارشنا
بوضع الخطط بعد انتهاء زيارة عاشوارء
مبارشة ،السـيما واننـا نتوقـع ان تكون

الزيـارة هـذا العام كبـرة مـا يتطلب ان
يكون االسـتعداد بذات املستوى”.واضاف
الفتـالوي انه “تمت تهيئة سـاحات لنقل
الـزوار يف املحاور الثالثة الداخلة اىل كربالء
وستكون باقرب نقطة للعتبات املقدسة”.
وتابع انه تم تهيئة ساحة وقوف كبرة عى
محور بابل بمنطقة قنطرة السـالم ،وعى
محور النجف يف منطقة سيدة جوده ،ويف
محور بغداد عند سـيطرة الـ 290اي بعد
منطقة حي العباس”.

النزاهة تعلن القبض عىل املتسببني بتلكؤ مرشوع ٍ
رصف
صحي أدى لوفاة مواط ٍن بالقائم
بغداد /المستقبل العراقي

تمكنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة من تنفيذ أمـر القبض الصادر بحق املُتسـ ِّببني ُّ
َّ
بتلكؤ
مرشوع؛ استنادا ً إىل أحكام املا َّدة ( )340من قانون العقوبات وذلك بعد تتبُّعها لخرب وفاة
َّ
الصحي
الخاصة بمرشوع الرف
مواطن يف مدينة القائم؛ جرَّاء سـقوطه يف الحفريَّات
ِّ
للمدينـة وعرض نتائج تحرياتها عى القضاء.وأفادت دائـرة التحقيقات يف النزاهة ،ويف
فريق من مكتب تحقيق
معـرض حديثها عن تفاصيل تنفيذ أمر القبض ،أفادت بانتقال
ٍ
الهيئـة يف محافظة األنبـار وبإرشاف جهات إنفـاذ القانون ،بعد رصـد املركز اإلعالمي
ّ
التقص والتحرّي ،وضبط
للهيئـة خرب وفـاة املُواطن ،إىل موقع الحدث وإجراء عمليَّـات
ُّ
األوليَّات املُت ّعلقة باملرشوع كافة .وتابعت َّ
إن الفريق َّ
توصل إىل وجود تلكؤ وإهمال وعدم
ً
اتخـاذ إجراءات السـالمة لحماية املُواطنـني يف تنفيذ املرشوع ،فضـال عن رصف مبالغ
َّـة للرشكة املُ ِّ
ِّ
الفعـي للمرشوع.ونوَّهت بتنظيم
نفذة ال تتناسـب مع نسـبة اإلنجاز
مالي ٍ
ً
ضبـط أصوليا باألوليَّات ،وعرضها رفقـة األوراق التحقيقيَّة األوليَّة عى
املكتب محرض
ٍ
قـايض التحقيق املُ
ِّ
وتحـر بحق املدير املُفوّض للرشكة
قبض
ختص الذي قرَّر إصدار أمر
ٍّ
ٍ
ً
وثالثة مُ هندسـني ،منهم املقيم واملرشف عى املرشوع وفقا ملقتضيات املادة الحكميَّة ،إذ
َّ
تمكـن فريق عمل مكتب تحقيـق الهيئة يف املحافظة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق
املتهمني بإرشاف جهات إنفاذ القانون.

إدارة سدة سامراء :أطلقنا حصص ًا مائية
هي االعىل منذ سنوات
بغداد /المستقبل العراقي

وصفت إدارة سـدة سـامراء ايـرادات نهر
دجلة للموسم الصيفي الحايل بالجيدة جدا،
معلنـة ان السـدة اطلقـت حصصـا مائية
هـي االعـى منذ سـنوات وبلغـت  700مرت
مكعـب بالثانيـة  ،مبينـة ان الخزين املائي
يف السـدة جيد.وذكـر مدير سـدة سـامراء
وناظم الثرثار املهندس كريم حسن حمادي
يف تريـح صحفي ،ان «إيرادات نهر دجلة
للموسم الصيفي الحايل ،جيدة جدا مقارنة
باالعـوام السـابقة ،اذ بلغ معـدل تريف
مؤخر سدة سـامراء باتجاه بغداد وجنوب
البـالد للخطـة الصيفيـة واالسـتخدامات
املدنية والصناعية  600مرت مكعب بالثانية،
ليصـل اعـى تريـف للمياه هذه السـنة
ولفـرتات طويلة  700مرت مكعـب بالثانية

يف مؤخر السـدة ،مقابل  450مرتا مكعبا يف
الثانيـة خالل الصيف املايض.واشـار اىل ان
معدالت تريف امليـاه للعام الحايل ،كانت
بمسـتوى جيـد جـدا باتجاه مؤخر سـدة
سامراء ،اضافة اىل تغذية نهري االسحاقي
والرصايص بكميات املياه التي يحتاجانها،
عادا الخزين املائي يف اعايل سـدة سـامراء،
جيـدا ،عـدا سـد دوكان اذ كانـت إيراداتـه
الصيفيـة قليلة ،اما سـد املوصـل فموقفه
ممتاز من ناحية الخزين املائي.واكد حمادي
عدم وجـود اي نية لتقليل االطالقات املائية
باتجاه جنوب العراق ،اذ يتم رفد محافظة
بغـداد وجنـوب البـالد بحسـب احتياجها
بتصاريف املياه من مؤخر سـدة سـامراء
باالضافـة اىل تغذيـة نهري دجلـة والفرات
عن طريق بحـرة الثرثار لزيـادة اإليرادات
املائية باتجاه جنوب العراق».

رسيـر ،بلغـت نسـبة إنجازهـا ،“ % 50
وأضاف أن”للمحافظة مرشوعا ً آخر هو
مستشـفى الحرية ( )400رسير ،وتمت
املبارشة بإنجازه”.

مكتب وزير الداخلية خيصص يومني يف االسبوع
ملقابلة املواطنني ومتنسبي الوزارة
بغداد  /المستقبل العراقي

خصص مكتب وزير الداخلية عثمان الغانمي ،يومني يف االسبوع
للمقابالت.وقالت وزارة الداخلية يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نسـخة منه إن «مدير مكتب الوزير ،اللواء الحقوقي عبد الخالق
بـدري يواصـل املقابـالت االسـبوعية ،للمواطنيـني و لضبـاط
وموظفني ومنتسـبني وعوائل و الجرحى والشـهداء الوزارة من
اجل انجاز طلباتهم وشكواهم وبهدف أستقبال أكثر عدد ممكن
تقـرر ان تكون مقابـالت الضباط وموظفني ومنتسـبني الوزارة
وكال الجنسـني كل يـوم إثنـني» ،مبينة انه «سـيقوم بمقابلتهم
مدير قسم الشكاوى العميد الحقوقي سعد عبد الكريم شالكه».
واضافـت« :يكون يوم الثالثاء مخصصـا للمواطنني وذلك لتلبية
طلبـات املواطنني وضباط وموظفني و منتسـبني الـوزارة وفقا ً
للقانون وسـيكون القسـم يسـتقبل جميع الطلبات والشكاوي
خالل ايام االسـبوع من خالل شـعبة املقابالت والخط السـاخن
والربيد االلكرتوني وحكومة املواطن «.

املرور :فتح اخلرضاء سيستوعب
نحو ثلث سيارات بغداد

بغداد  /المستقبل العراقي
أكـد مدير املـرور العامة اللواء زهر الخفاجـي ،الثالثاء ،أن فتح
املنطقة الخرضاء أمام املواطنني سيسـتوعب نحو ثلث السيارات
املوجـودة يف بغداد.وقـال الخفاجـي يف تريحـات تابعتهـا /
املعلومـة ،/إن “املنطقة الخرضاء فيها شـوارع مهمة للعاصمة
تختـر الكثـر من الطـرق ،ويف حـال فتحها ستسـتوعب ثلث
السـيارات املوجـودة يف بغـداد ،مما يقلـل الزحامـات ويختر
املسـافة والوقت”.وأضاف ،أن “إغالق املنطقة الخرضاء ووجود
بعـض الحواجـز ،إجراءات مؤقتـة ترتبط بوجـود التظاهرات”،
مشرا ً إىل أن “سـاحتي التحرير والطران تمثالن عقدة الرصافة
باتجاه الكرخ ،ويف حال فتحهما سيخف الزخم عى طريق دمشق
باتجاه جرس األحرار والشهداء وستتجه الكثر من السيارات إىل
جرسي السنك والجمهورية”.

الرافدين يعلن دفع وجبة جديدة من سلف
املوظفني ومنتسبي الداخلية

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مرف الرافدين ،أمس األربعاء ،عن دفع وجبة جديدة من سلف
املوظفني ومنتسـبي وزارة الداخلية .وقال املكتب االعالمي للمرف
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،انه “تم رفع وجبة جديدة
من سلف موظفي الدولة ومنتسبي الداخلية عن طريق بطاقة املاسرت
كارد”.وأضاف البيان أن “منح هذه السـلفة يكون بواسطة التقديم
عليها الكرتونيا ومن خالل الرابط .“https://qi.iq/loans
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ديوان حمافظ البرصة
القسم :العقود احلكومية
شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq
Basra Governorate

ديوان حمافظ البرصة
القسم :العقود احلكومية
شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq
Basra Governorate

م( /متديد)

الحاق�ا بكتابن�ا ذي الع�دد  2872يف
 2020/8/31والخاص�ة بإع�ان ثان�ي
للمناقص�ة  /1بلدية  2020/مرشوع
(ربط طري�ق املطار -املدين�ة الرياضية
مع عق�دة املرور الرسيع ومطار البرصة
واملدينة الرياضية)
نود ان ننوه اىل تمديد موعد غلق املناقصة
اع�اه ليك�ون ي�وم االح�د املص�ادف
 2020/9/20ب�دال م�ن ي�وم االربع�اء
. 2020/9/16

م( /متديد)

الحاقابكتابنا ذيالعدد  2912يف2020/9/2
والخاصة بإعان اول للمناقصة  /1طرق
وجس�ور  2020/م�رشوع (تنفيذ طريق
رب�ط جرس خال�د بن الولي�د بطريق املرور
الرسيع بطول  3.75كم )
نود ان ننوه اىل تمديد موعد غلق املناقصة
اع�اه ليك�ون ي�وم االح�د املص�ادف
 2020/9/20ب�دال م�ن ي�وم االربع�اء
. 2020/9/16
املهندس
املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين
اسعد عبد األمري ألعيداين
حمافظ البرصة
حمافظ البرصة

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة

وزارة الشباب والرياضة
نادي الساموة الريايض
اعالن استثامر عقار

اعالن مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني /موازنة تشغيلية
اىل السادة املناقصني املحرتمني
م  /مناقصة رقم / 10م/م.هـ  .ث 2020/
جتهيز ماكنة قطع الصفيح املربجمة بالليزر

يرسالرشك�ة العام�ة للمع�دات الهندس�ية الثقيل�ة اح�دى تش�كيات وزارة
النف�ط بدعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلن من ذوي الخ�رة لتقديم عطاءاتهم
لتجهيز ماكنة قطع الصفيح املرمجة بالليزر ومن منش�ا USA/Germany /
 Switzerland/japanوبكلفة تخمينية مقدارها (  )275,000مائتان وخمسة
وسبعون الف دوالر ما يعادل (  )330,000,000ثاثمائة وثاثون مليون دينار
عراقي ش�املة املواد االحتياطية والتدريب وبموجب الوثائق القياسية (وثيقة
التجهيز) وبفرتة تجهيز مقدارها ( )150مائة وخمسون يوما مع ماحظة ما
ياتي :
� ع�ى مقدمي العط�اء املؤهلن والراغبن يف الحصول ع�ى معلومات اضافية
االتصال بالقس�م التجاري  /شعبة املناقصات بدالة (( )7827836150جميع
ايام االس�بوع باس�تثناء العطل الرسمية ومن الس�اعة الثامنة صباحا وحتى
الساعة الثالثة بعد الظهر ) او مراجعة مقر الرشكة
 � 1متطلبات التأهيل الرئيسية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة
 � 2بامكان مقدمي العطاء املهتمن برشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري
اىل رئي�س جه�ة التعاقد للرشكة ودفع قيمة البيع للوثائ�ق البالغة (250,000
مائتان وخمسون الف دينار عراقي فقط ) غري قابلة للرد
 � 3يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي وزارة النفط  /الرشكة العامة للمعدات
الهندس�ية الثقيلة  /مجمع مصفى مقدم�ي العطاءات لغاية يوم الغلق االحد
املوافق 2020/10/11
العط�اءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحض�ور مقدمي
العط�اءات او ممثليهم الراغب�ن بالحضور يف العنوان االتي  ( :اس�تعامات /
الرشك�ة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة ) يف الس�ا ع�ة الثانية عرش ظهرا
م�ن يوم الغلق االحد املوافق  2020/10/11علم�ا بأن اخر موعد لرشاء وثائق
املناقصة يوم الخميس املوافق 2020/10/8
 � 4تدع�و الرشكة كافة املش�اركن باملناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد يف
مقر الرشكة لاجابة عى االستفس�ارات يف الساعة ( )10صباحا من يوم االحد

املوافق 2020/10/4
 � 5يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النرش واالعان
 � 6مما سبق يف اعاه اذا كانت التواريخ املحددة يف اعاه عطلة رسمية سيكون
اليوم الذي يليه املوعد الجديد لها
 � 7يتم رصف املستحقات املالية بعد بعد استام املواد اعاه مخزنيا
 � 8بأم�كان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى ملقدم العطاء تتائم مع طبيعة
املناقص�ة ب�رشط ال تتع�ارض م�ع الترشيع�ات القانونية املنظم�ة الجراءات
التعاقدات الحكومية يف العراق
 � 9بأالم�كان االط�اع عى املواصفات الفنية املطلوبة ( القس�م الس�ادس من
الوثائق القياسية ) من خال املوقع االلكرتوني للوزارة
 � 10الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

E-mail.Ministryofoil@oil.gov.iq
املوقع االلكرتوني للوزارة :
www.oil.gov.iq
الريد االلكرتوني لتجارة العراق الدولية :
E-mail: info@iip.mot.gov.iq
www.trade.iq
www.iitp.mot.gov.iq
الريد االلكرتوني للرشكة:
E-mail: info@ heesco.oil.gov.iq
hesscooil@gmail.com
املوقع االلكرتوني للرشكة :
www.heesco.oil.gov.iq

املدير العام
رئيس جملس االدارة
الربيد االلكرتوين لوزارة النفط

تعل�ن الهيئة االدارية لنادي الس�ماوة
الريايض ع�ن اجراء مزايدة رسية عن
اس�تثمار العق�ار املرق�م 4/1/107
والعائد للنادي واملستثنى منه محات
(مهند غازي الطويني) الواقع مقابل
مدرس�ة مدرس�ة العل�وم االس�امية
فع�ى الراغب�ن باالس�تثمار مراجعة
االمن املايل الستام الرشوط املطلوبة
مقابل مبلغ  100الف دينار غري قابل
للرد وبموجب وص�ل قبض يقدم مع
العطاء
علما يكون رشاء االس�تمارة الخاصة
بالرشوط املطلوبة من 2020/10/1
لغاية  2020/10/14تسلم العطاءات
مغلقة للسيد االمن املايل حيدر نعيم

حسن اليارسي
رئيس النادي

فقدان
فق�د الوصل الصادر من بلدي�ة النعمانية املرقم
 287156يف  2019 / 10 / 21بأس�م  /ع�ي
باسم هادي بمبلغ (  ) 5062500خمسة ماين
واثنان وستون الف وخمسمائة دينار – امانات
قطع�ة ارض – فع�ى من يعث�ر عليه تس�ليمه
لجهة االصدار .
���������������������������������������
لذا اقتىض التنويه
اىل الرشيك /نور الهدى حسن عبد االمري
اقت�ىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي
ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك
باملوافق�ة عى قيام رشيكك( س�عد رزاق غني )
بالبناء عى حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة(
 )86051/3ح�ي الن�داء اس�م املقاطعة جزيرة
النجف لغرض تس�ليفه قرض االٕس�كان .خال
م�دة أقصاها خمس�ة ع�رش يوم داخ�ل العراق
وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ ن�رش االٕعان
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف االع�رتاض
مستقبا.
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وزارة االعامر واالسكان /البلديات العامة
رشكة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية
قسم الشؤون القانونية شعبة العقود

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

SECOND EXTENSION Announcement for Tender No: 006-PC-20
Provision of 18 Set Wellheads and X-mas Trees for EBS Oilfield
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp,
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of 18 Set Wellheads and X-mas Trees for EBS Oilfield
Tender No.: 006-PC-20
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company
)Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to carry out the
Project provision of 18 set Wellheads and X-mas Trees and related spare parts for EBS Oilfield. The country of origin
of wellhead must be West Europe, North America, or Japan.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang
Xing tangxing@ebspetroleum.com and cp@ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass with one day advanced.
please submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to
buy the ITB documents, should be with the following documents for the company:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Copy of Registered Company Document

اعالن مزايدة

تعل�ن رشكة الفاروق العامة للمقاوالت االنش�ائية احدى تش�كيالت وزارة االعمار واالس�كان عن بي�ع املواد املدرجه
تفاصيلها ادناه يف (موقع معمل صب االنابيب) يوم (االثنني) املصادف  2020/10/5الس�اعة الحادية عرش صباحا
بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لس�نة  2013فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة قس�م الش�ؤون املالية
الب�داء رغبته�م بالرشاء عىل ان يودع كل منه�م التامينات القانونية واملبينة ازاء كل فقرة و(عىل ش�كل صك مصدق)
وكما مبني ادناه قبل االش�راك باملزايدة والحضور يف الزمان واملكان املعينني وبعكس�ه ال يحق له االش�راك باملزايدة
وعىل املش�ري رفع املواد خالل خمس�ة عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبعكسه تفرض غرامة تأخريية قدرها
( )%4/1من مبلغ البيع عن كل يوم تأخري وملدة ثالثون يوم بعدها يعترب ناكال ويحق للدائرة الترصف باملادة ويتحمل
م�ن ترس�و عليه املزايدة اج�ور االعالن والخدم�ة واملصاريف االخرى بنس�بة  %2علما ان عنوان الرشكة عىل ش�بكة
االنرنيت :
Farouqco1@Farouq.moch.gov.iq
Farouqco2@Farouq.moch.gov.iqاو
ت
1
2
3
4
5

المواد
مراجل بخارية عدد2/
خزان ماء +خزان وقود
انابيب ماء للتوزيع الداخلي
خباطة مركزية نوع البا المرقمة 527725
خباطة مركزية نوع الرافدين

التأمينات
 1,500,000مليون وخمسمائة الف دينار
 160,000مائة وستون الف دينار
 50,000خمسون الف دينار
 2,500,000مليونان وخمسمائة الف ينار
 1,000,000مليون دينار

C: One person can only represent one company
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately
before the UPDATED deadline 4:00 PM Sep 30th, 2020 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan
S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read
and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address
and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform
the C&P Dept. before the date of 4:00 PM September 27th, 2020 for the purpose of swift answering before the
bidding date.
Contract Person: Mr. Tang Xing Email: tangxing@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.

مديرية بلديات واسط  /لجنة البيع وااليجار
تنويه
الحاق�ا اعالنن�ا املرق�م  1449يف  2020/9/6املنش�ور
يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  2215بتاري�خ
 2020/9/14اعالن تاجري أمالك بلدية الش�حيمية حيث
ورده سهوا (االمالك املرقمة 55,33,36,45,69,71,78,
 )86,87,91,92,93,130وقع�ت س�هوا تعترب ملغيه من
اعالن املرقم اعاله
�������������������
اىل الرشكاء/
فاطمة عبد الحسن حمزة
مهند عبد الحمزة لفتة
اقت�ى حظورك�م اىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع
النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م باملوافق�ة عىل
قي�ام رشيكك�م ( حس�ام كريم س�لمان ) بالبن�اء عىل
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة( )76/46املناذرة رقم
املقاطعة( )18اس�م املقاطعة املش�خاب لغرض تسليفه
قرض االٕس�كان .خالل م�دة أقصاها خمس�ة عرش يوم
داخل العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش االٕعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبال.
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بني سعد
العدد /396ب2019/
التاريخ 2020 /9 /15
اعالن
تحية طيبة
تنفيذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى املرقمة
/396ب 2019/والقايض بإزالة شيوع العقار املوصوف
أدناه بيعا والعائد للسيد هدية داخل محيسن ورشكائها
والكتساب القرار الدرجة القطعية تقرر االعالن عن بيعه
يف الصح�ف املحلي�ة ملدة ثالث�ون يوما اعتب�ارا من اليوم
الت�ايل للنرش الفعيل فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه
املحكمة مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة
 %10م�ن القيمة املقدرة والبالغة  75.000.000خمس�ة
وس�بعون ملي�ون دين�ار بص�ك مص�دق لحس�اب هذه
املحكمة ان ل�م يكن رشيكا وس�تجري اإلحالة القطعية
بعهدة الراغب األخري بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا من
يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل عىل املشري
مع فائق التقدير
القايض
يارس لطيف كاظم
اوصاف املحرر
 -1أن العقار املرقم  1287/ 35مقاطعة  13خيط الفرس
يقع يف بني س�عد  /حي الرسول مساحته  300مر وهو
عبارة قطعة أرض ويقع يف منطقة سكنية مجهزة باملاء
والكهرباء
 -2قيمة العقار االجمايل  75.000.000خمسة وسبعون
مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3018 :ب2019/4
التاريخ 2020/9/15:
اعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار املرقم
( 3/838ح�ي الزه�راء يف النجف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع
العق�ار املذكور اعاله واملبين�ه اوصافه وقيمته املق�دره ادناه فعىل
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثون) يوما من اليوم
التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10
م�ن القيمة املقدرة البالغ�ة بموجب صك مصدق المر هذه املحكمة
بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين  /فرع مسلم بن عقيل (ع)
يف الكوفة وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم
االخري من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف  :العق�ار املرق�م  3/838حي الزهراء يف النج�ف عبارة عن
دار س�كن تقع عىل ش�ارع بعرض  12م�ر بمس�احة اجمالية 330
م�ر مربع يطل عىل س�احة عام�ة (حديقة) مف�ز اىل جزئني بصورة
غري رس�مية الجزء االول يتك�ون من غرفتني نوم واس�تقبال وصالة
ومجموع�ة صحي�ة وحديقة امامية وك�راج يف الطاب�ق االريض امام
الطاب�ق العلوييتك�ون من غرفتني ن�وم وصالة الج�زء املذكور مبلط
بالكايش مجهز باملاء والكهرباء مش�غول من قبل املدعى عليها االوىل
سعدية صاحب جعفر مع افراد عائلتها وهي ترغب بالبقاء يف العقار
بع�د البيع بصفة مس�تاجرة اما الجزء الثاني يتكون من س�لم يؤدي
اىل الطاب�ق العل�وي حي�ث ان الجزء الثان�ي فقط يف الطاب�ق العلوي
ويتكون من غرفتني نوم وصالة ومجموعة صحية غري مش�غول من
احد لحظة الكشف فارغ درجة عمران الدار وسط وان القيمة املقدرة
للعق�ار مبلغ مقداره (  )435,000,000اربعمائة وخمس�ة وثالثون
مليون دينار ال غريها
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد 2020/370 :
التاريخ 2020/9/6
اعالن
اىل املتهمني الهاربني  /كل من حسني عبد االمري حرجان ورحيم
عب�د االمري حرجان ووجبوري كاظ�م حرجان ورحيم مطرش
غثيث وس�تار مط�رش غثيث وكام�ل غثيث حرج�ان وعدنان
كام�ل عثيث ومحمد كامل غثيث وحيدر كامل غثيث وحس�ني
عيل حرجان واياد عيل حرجان ويحيى كاظم حرجان وحسني
عجمي كاظم وعيل عجمي كاظم ووادي كاظم حرجان وسعد
يحيى كاظم وعقيل وادي كاظم وعيل يحيى كاظم
اقت�ى حضوركم امام هذه املحكمة الجراء محاكمتكم حول
التهمة املس�ندة اليكم وفق احكام امل�ادة  31/405من قانون
العقوبات وبداللة مواد االشراك  49 ، 48 ، 47منه وملجهولية
مح�ل اقامتكم تق�رر تبليغكم اعالنا يف مح�ل اقامتكم ومركز
رشطة ميس�ان وهذه املحكمة بالحض�ور امامها صباح يوم
2021/4/7
الرئيس
حليم نعمة حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  :حجة وفاة 1792 /
التاريخ 2020/9/13
اعالن
اىل املدعو  /غازي مجيد عبود
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة (ازهر جابر غازي)
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار
حجة وفاة بحق املدعو (غازي مجيد عبود)
ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية
فعلي�ك الحضور امامها خ�الل عرشة ايام
من تاري�خ نرش االع�الن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسن جواد الحبيب
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /483 :ب2019/
التاريخ 2020/9/9:
اعالن
بن�اء ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع
العق�ار تسلس�ل ( 2020/19محل�ة ( 18عل�وة الفحل) يف
النج�ف علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العق�ار املذكور
اعاله واملبينه اوصافه وقيمت�ه املقدره ادناه فعىل الراغبني
بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (خمس�ة عرش) يوما
م�ن الي�وم التايل لن�رش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيمة املق�درة البالغة بموجب
ص�ك مصدق المر ه�ذه املحكمة بداءة الكوف�ة وصادر من
م�رصف الرافدين  /فرع مس�لم ب�ن عقي�ل (ع) يف الكوفة
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم
االخري من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املشري جلب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوص�اف  :عبارة عن دار س�كن مس�احته  360مر يقع يف
حي الصحة يف الكوفة وهو دار مفرزه منه مشتمل بمساحة
 90م�ر يحت�وي ع�ىل صال�ة وغرفة ن�وم ومطب�خ وحمام
ومراف�ق صحية مبل�ط بالكايش ومجه�ز بامل�اء والكهرباء
وهنال�ك دار تحت�وي ع�ىل غرفتني ن�وم وصالة واس�تقبال
ومطب�خ وحم�ام ومرافق صحي�ة مبلط بال�كايش ومجهز
باملاء والكهرباء وس�احة مكش�وفة ومس�قف بالكونكريت
املس�لح بمس�احة  270مر يقع عىل شارع  15مر والدرجة
العمرانية متوسط
القيمة املقدرة :
القيمة الكلية للعقار مبلغ ( )275,000,000مائتان وخمسة
وسبعون مليون دينار عراقي
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 7184/1 /
الجنس عقار
النوع ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 200مر
املش�تمالت  :غرف�ة واس�تقبال وه�ول
ومطبخ وحم�ام وغرفتني وصالة وصحية
وحمام
الشاغل املالك
مق�دار البيع  :مائة وعرشون مليون دينار
عراقي
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
باملزاي�دة العلنية للعق�ار املوصوف اعاله
و العائ�د للراه�ن ( عدن�ان جاس�ب نور)
والكفيل ( نفسه ) لقاء طلب الدائن املرتهن
مرصف املشخاب البالغ ()117,000,000
مائة وس�بعة ع�رش مليون دين�ار عراقي
فع�ىل الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة
هذه الدائرة خ�الل مدة ( )30يوم اعتبارا
من الي�وم التايل التاريخ ن�رش هذا االعالن
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او
كفالة مرصفية ال تقل عن  %10من القيمة
املق�درة ( )120000000مائ�ة وع�رشون
ملي�ون دين�ار وان املزاي�دة س�تجري يف
الساعة  12ظهرا من اليوم االخري
دائرة التشسجيل العقاري يف املناذرة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد :حجة وفاة 2020
التاريخ 2020/9/16
اعالن
قدمت املدعوة هيفاء لهمود ياسني حربي
طلب اىل املحكمة يروم الحصول عىل حجة
وفاة للمدعو ( لهمود ياس�ني حربي) عىل
انه توىف بتاريخ  1992/4/24فمن تتوف
لديه معلومات عن املدعو ( لهمود ياس�ني
حربي) عليه مراجعة املحكمة خالل عرشة
ايام من تاريخ النرش
القايض
عيل لفته جادر
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اىل الرشكاء حيدر و فؤاد و زيد و اسامه و
حسنني اوالد فوزي عباس وخرييه جوده
عبود
توج�ب عليك�م الحض�ور اىل مق�ر بلديه
النج�ف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار
املرقم  3/3931ح�ي الغدير خالل عرشه
اي�ام وبخالف�ه س�تتم االج�راءات دون
حضوركم
طالب االجازه
زينب فوزي عباس
اعالن
اىل املته�م الغائ�ب ( /الرائ�د حي�در هادي
خلف عويد العامري )
املنس�وب اىل  /مديري�ة رشط�ة محافظة
البرصة واملنشات
العن�وان  /محافظ�ة الب�رصة  /املعقل /
دور السكك
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة  /5/من ق ع د
رقم  14لسنة  2008لغيابك عن مقر عملك
بتاري�خ  2019/10/7ولح�د وملجهولي�ة
اقامتك اقتى تبليغك بهذا االعالن عىل ان
تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخيل
االوىل  /املنطق�ة الخامس�ة البرصة خالل
م�دة ثالث�ون يوما م�ن تاري�خ تعليق هذا
االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة
املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف
تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام
امل�واد ( 65و  68و  )69م�ن قانون اصول
املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن الداخيل
رقم  17لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
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فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الص�ادرة من
إلهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب ف�رع النج�ف
االرشف ذي العدد  7391بتاريخ / 3 / 18
 2013واملعنونة إىل مديرية مرور محافظة
األنبار بأس�م ( عيل كامل حس�ن)  /فعىل
من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

�����������������������������

اىل الرشيك  /عقيلمحسن مهدي
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان
العراقي فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت
اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشيكك س�تار
جاب�ر نجم بالبناء عىل حصته املش�اعة يف
القطعة املرقمة  85930/3حي النداء رقم
املقاطعة  4اس�م املقاطعة جزيرة النجف
لغرضتس�ليفه قرض االس�كان خالل مدة
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوم داخ�ل العراق
وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تاري�خ نرش
االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف
االعراض مستقبال

املدير العام

فقدان
فقدت من�ي اجازه البن�اء املرقمه
 133يف  2018/2/25الص�ادره
من بلدي�ه النجف خاص�ه بالعقار
املرقم  3/49121حي الفرات باسم
غظنف�ر زه�ري عب�د املجي�د فع�ىل
م�ن يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة
اإلصدار
�����������������������������
اىل الرشيك اكرام عبد زيد جاسم
توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه
النج�ف لفرض اص�دار اجازه بناء
للعقار املرقم  3/46774حي النداء
خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم
االج�راءات دون حض�ورك طال�ب
االجازه
انمار صالح مهدي
�����������������������������
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1330
مقتبس حكم غيابي
 � 1اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخلية
االوىل املنطقة الخامسة
 � 2اس�م املته�م الغائب  :الرشط�ي محمد اياد
عبد الخالق جدال مطرود من الخدمة
 � 3رقم الدعوى 2018/1330
 � 4تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2018/9/7
 � 5تاريخ الحكم 2018/10/23 :
 � 6امل�ادة القانوني�ة (  )5م�ن ق ع د رق�م 14
لسنة 2008
 � 7املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة
البرصة واملنشات
 � 8خالصة الحكم  :عدم ش�مول املتهم اعاله
بقاون العفو العام رقم  27لسنة  2016لصدور
امر ط�رده من الخدمة بتاري�خ 2017/2/27
بعد نفاذ قانون العف اعاله
 � 9الحبس البس�يط ملدة (س�تة اش�هر) وفق
احكام املادة  5من ق ع د رقم  14لس�نة 2008
كون�ه القان�ون االصلح للمته�م عمال باحكام
امل�ادة  2/2م�ن ق ع رق�م  111لس�نة 1969
املع�دل وبدالل�ة امل�واد /61اوال و /69اوال من
ق ا د رق�م  17لس�نة  2008وذل�ك لغياب�ه من
تاريخ  2014/ 8/17ولغاية طرده من الخدمة
بتاري�خ  2018/9/7بموج�ب االم�ر االداري
املرقم  31706يف 2018/9/7
 � 10اخراج�ه م�ن الخدم�ة اس�تنادا الحكام
املادة /42ثانيا من ق ع د رقم  14لسنة 2008
بعد اكتس�اب الحك�م الدرج�ة القطعية بداللة
املادة /89اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 11اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء
القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر
بحق�ه وال�زام املواطن�ني باالخبارع�ن مح�ل
اختفائه استنادا الحكام املادة / 69ثانيا وثالثا
من من ق أ د رقم  17لسنة2008
 � 12حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة
اس�تنادا الحكام املادة /69رابعا من ق ا د رقم
 17لسنة
 � 13تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب
(جبار عاتي جرب) البالغة (  )25,000خمس�ة
وع�رشون ال�ف دين�ار عراق�ي ت�رصف له من
خزين�ة الدول�ة بع�د اكتس�اب الحك�م الدرجة
القطعية
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الح�كام املادة  /60سادس�ا م�ن ق أ د رقم 17
لس�نة  2008قابال لالعراض والتمييز استنادا
الحكام املادة /71اوال وثانيا من نفس القانون
وافهم بتاريخ 2018/10/23
العميد الحقوقي
مرتى هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
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حرك عود الثقاب

قضت ليلة يف املرشحة ..مسنة تعود إىل احلياة

طبقاليوم

ميني بان كيك البسلة

تعرض�ت عامل�ة يف مستش�فى
بروس�يا إىل صدم�ة كب�رة عندما
وج�دت امرأة عىل قي�د الحياة بعد
أن قضت ليلة داخل املرشحة.
وكان املستشفى أُعلن وفاة املسنة،
الت�ي تبل�غ  81عاماً ،بع�د جراحة
إلزال�ة انس�داد مع�ويُ ،
ونقلت إىل
املرشح�ة ،وبعد  7س�اعات وجدت
العامل�ة الس�يدة مم�ددة ع�ىل
األرض.
وس�قطت العامل�ة ع�ىل األرض
أثناء محاولتها الصعود من عىل طاولة
املرشح�ة واله�رب ،فيما كان�ت تصيح
خائف�ة« :جدتي اس�تلقي ...ي�ا جدتي

هل تعلم

املقادير:
 1كوب بس�لة مسلوقة  1 -كوب جبنة فيتا  -ربع كوب دقيق  -ربع كوب زيت
  3بيضات  2 -عيدان بصل أخرض مفروم  2 -معلقة كبرة بقدونس مفروم– ملح  -فلفل أسود  -زبدة للتسوية
خطوات التحضر:
توض�ع البس�لة يف الخ�الط أو الكبة ،ويض�اف إليها البيض والجبن�ة والدقيق
والبصل االخرض والبقدونس والزيت ،وترضب جيداً.
يتبل بامللح والفلفل االس�ود ،ويرضب مرة أخرى حتى نحصل عىل خليط شبه
سائل.
يوضع قلي�ل من الزبدة يف مقالة غر قابلة لإللتصاق عىل نار متوس�طة حتى
تسخن.
يص�ب مقدار مغرفة صغرة من الخلي�ط يف املقالة ،وترتك حتى تبدأ يف النضج
وتحمر.
تقلب عىل الوجه اآلخر حتى تنضج ،وتكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.
توضع يف الطبق ،وتقدم ساخنة.

المتاهات

كوني هادئة» ،بحس�ب صحيفة «دييل
ميل» الربيطانية.
وأنقذ سائق سيارة إسعاف املوقف بعد
دخوله املبنى عندما سمع املريضة تطلب

؟؟

هل تعلم ان :املرصيني القدماء هم الذين
اكتشفوا الدائره عام  5000ق.م ؟
ه�ل تعلم ان :املرصي�ني القدماء هم اول
من ابتدعوا النظام العرشي للعد ؟
هل تعلم ان :العالم الريايض(غياث الدين
الكايش )هو مخرتع الكسور العرشيه؟
ه�ل تعل�م ان :العال�م االغريق�ي (
ارخميدس) هو ال�ذي وضع خط االعداد
ملجموعه االعداد الحقيقيه؟
ه�ل تعل�م ان :او من بني طريق�ة ايجاد
الجذر التكعيبي هو ( ابو الحسن عيل بن
احمد النسوي)؟
هل تعلم ان :اول من اخرتع االله الحاسبه
هو الفرنيس (بليز باسكال ) عام 1642م
الجراء عمليتا الرضب و القسمه بواسطة
عجالت تحمل الرقمني  0-1؟
ه�ل تعلم ان :اول من اس�تعمل الرموز و
املجاهي�ل يف علم الرياضي�ات هم العرب
املسلمون ؟
هل تعلم ان :العالم ( احمس )هو اول من
توصل اىل قانون حساب مساحة الدائره
(= نق^* 2ط) وذلك عام  2000ق.م ؟
ه�ل تعل�م ان :الري�ايض العرب�ي (غياث
الدي�ن الكايش)ه�و اول م�ن اعط�ى
قيم�ه صحيح�ه للنس�به التقريبيه ط و
توص�ل اليه�ا مقرب�ه ايل  16رقم عرشي
(ط=)3.1415925358979325وذل�ك
عام 840ه  1436/م؟

املس�اعدة ،وأخطر املختصني ،وتم
نقله�ا إىل العناية املركزة واالتصال
بأرسته�ا وإخبارهم بأنها عىل قيد
الحياة.
واعرتف طبيب تخدير يف املستشفى
بأنهم أرس�لوا املريضة إىل املرشحة
بعد ساعة و 20دقيقة من وفاتها،
بدالً من ساعتني حسب القواعد.
م�ن جانب�ه ،أك�د القائ�م بأعمال
رئي�س املستش�فى ألكس�ندر
فالس�وف أن املريض�ة خضع�ت
إلجراءات إنعاش مل�دة  30دقيقة لكنها
تس�تجب ،نتيجة لذل�ك أثبت طبيب
ل�م
ِ
اإلنعاش املوت البيولوجي.

جوجل فكرت يف رشاء جزء من تطبيق تيك توك
يف امت�الك حص�ة قليل�ة ال يح�ق له�ا
التصوي�ت يف تي�ك توك من خ�الل أحد
أذرعها االستثمارية.

تشر األنباء إىل أن رشكة جوجل فكرت
يف رشاء جزء من تطبيق تيك توك كجزء
م�ن ع�رض جماع�ي ل�رشاء تطبي�ق
الفيديو القصر.
وأف�ادت تقاري�ر أن مجموع�ة من
ال�رشكات تحدث�ت ع�ن تش�كيل
تحال�ف لالس�تثمار يف التطبي�ق
الش�هر ملش�اركة الفيدي�و ،لك�ن
هذا الجهد فش�ل يف األي�ام األخرة،
حسبما ذكرت وكالة بلومربج.
ول�م تكن جوجل تقود ه�ذا الجهد،
لك�ن عمالق�ة البحث كان�ت تفكر

أطعمة غنية بالكالسيوم تساعد عىل فقدان الوزن

أكدت دراس�ة حديث�ة أجراها باحثون
أن األطعم�ة الت�ي تحت�وي ع�ىل
الكالس�يوم تس�اعد يف خفض نس�بة
الده�ون يف الجس�م وفق�دان ال�وزن.
ووجد الباحثون أن الفرئان التي أجروا
عليه�ا تجاربه�م فق�دت نح�و %42
م�ن الده�ون عندما تناول�ت مكمالت
غذائية به�ا كالس�يوم ،يف حني فقدت
الف�رئان التي تناول�ت األطعمة الغنية
بالكالسيوم مثل منتجات األلبان نحو
 %69م�ن الدهون.وأب�ان الباحث�ون
أنهم توصلوا إىل أن الجس�م ال يستفيد
م�ن الكالس�يوم املوج�ود يف األغذي�ة
أو املكم�الت الغذائي�ة إذا كان يعان�ي
م�ن نق�ص يف فيتام�ني (د) ،حيث إن
ه�ذا الفيتامني يس�اعد عىل امتصاص
الكالس�يوم بش�كل فعال.ولفت�وا إىل

وأفادت بلومربج أن جوجل لم تستبعد
دخولها الحلبة يف العروض املستقبلية.
وتمنح إمكاني�ة رشاء جزء من تطبيق
تيك توك الرشكات إمكانية الوصول
ً
س�نا واملزيد من
إىل جمه�ور أصغر
اإلي�رادات م�ن اإلعالنات.وتمتل�ك
جوج�ل خدم�ة الفيدي�و الش�هرة
يوتيوب وأطلقت ش�بكة اجتماعية
تسمى ( )Google Plusقبل إغالقها
الع�ام املايض.لك�ن الحص�ول عىل
عمليات تيك توك يف الواليات املتحدة
ً
يمك�ن أن يك�ون ً
س�يفا ذا
أيض�ا

حدين.وتواج�ه الش�بكات االجتماعية
مجموع�ة متنوع�ة م�ن املش�كالت
الصعب�ة ،م�ن ضمنه�ا كيفي�ة تعديل
املحتوى أثن�اء موازنة حري�ة التعبر.
وبينم�ا يش�تهر تي�ك ت�وك بمقاط�ع
الفيدي�و القص�رة لألش�خاص الذين
يقوم�ون بمزامنة الش�فاه والرقص،
فق�د نرش املس�تخدمون ً
أيضا محتوى
سياس ًيا.وقال تيك توك هذا األسبوع إنه
سحب أكثر من  380ألف مقطع فيديو
يف الواليات املتحدة هذا العام النتهاكها
قواعده ضد خطاب الكراهية.

الكلمة المفقودة

أن نق�ص أو زيادة نس�بة الكالس�يوم
يف الجس�م يرتت�ب عليها ع�دة أرضار،
حيث يس�بب نقص الكالس�يوم زيادة
احتماالت اإلصابة بهشاش�ة العظام،
يف حني تؤدي زيادة نس�بة الكالسيوم
بالجس�م إىل الش�عور باإلرهاق وكثرة
التب�ول وتش�كل حص�وات الكىل.ونبه
الباحث�ون ،وفق�ا ملوق�ع «ذا هيل�ث
سايت» الطبي ،بقائمة األغذية الغنية
بالكالس�يوم ومنه�ا األس�ماك مث�ل
الرسدين والسلمون ،والفواكه املجففة
واملك�رسات وخاصة الل�وز ،كما يوجد
أيض�ا يف اللفت والربوكيل والفاصولياء
املجففة والسبانخ والكرنب ،ومنتجات
األلب�ان منزوع�ة وقليلة الدس�م مثل
اللبن والجبن والحليب ،مش�ددين عىل
عدم تناول مكمالت الكالسيوم.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزي�زي ب�رج الحمل،حال ًي�ا أن�ت قل�ق بعض
ال�يء وتميل إىل االنفعال عندما تس�ر األمور
عىل عكس رغبت�ك ،أو عندما يخالفك اآلخرون
يف الرأي .تحكم يف نفس�ك ،واستخدم طاقتك يف
يشء أكثر عقالنية من املواجهة.

امليزان
عزي�زي برج امليزان،أمام�ك العديد من الفرص
الجديدة ،ويمكنك تأس�يس اتجاهات جديدة يف
م�كان العمل .إذا أخذت أف�كار الزمالء بجدية،
س�وف تتمكن من الوصول إىل نتائج خالقة من
املقرتحات الكثرة واملختلفة.

الثور
عزي�زي ب�رج الثور،يلع�ب الق�در لعبت�ه معك
وس�تجد نفس�ك أم�ام موقف لم تك�ن تتوقعه
تمامً ا ،لكن ال تبايل بذلك .إن كان باس�تطاعتنا
توقع كل يشء ،ستغيب عنا ملذات الحياة .إذن،
ال تنعي حظك وال تش�عر باألس�ف ملصرك :بل
عىل العكس ،كن ً
يقظا

العقرب
عزي�زي ب�رج العقرب،يبدو وكأن�ك تقف أمام
مش�كالت ال يمك�ن التغلب عليها ،ف�ال تيأس!
فق�ط علي�ك تغير منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ
س�وف تبدو الحلول واضحة .ال تخف من طلب
النصيح�ة! حيات�ك الخاص�ة متقلبة بش�دة يف
الوقت الحايل.

اجلوزاء
عزيزي برج الجوزاء،،تغمرك الحيوية والنشاط
ويغمرك حب االس�تطالع واالستكش�اف ،وإن
كان األمر بيدك لذهبت يف مغامرة استكشافية.
استس�لم لهذا الدافع الداخيل واستقطع بعض
األسابيع لتسافر عرب العالم.

القوس
عزيزي برج القوس،يمكنك اليوم العمل بشكل
ّ
بناء من خ�الل الفريق ،وهذا يعني أنك س�وف
تس�تطيع تطبيق أصعب األفكار اليوم .س�وف
تتلق�ى دعمًا بش�كل خ�اص من خ�الل العمل
وكذلك حياتك الش�خصية ،أظهر حبك لآلخرين
بهدف تقوية العالقات.

السرطان
عزي�زي ب�رج الرسطان،س�تعم أج�واء م�ن
االرتياب تس�توجب منك اتخاذ موقف ،وستجد
حال ًي�ا صعوب�ة يف التخيل ع�ن طريقة تفكرك
املعت�ادة ،بالرغم من العواقب الس�لبية التي قد
تكون نابعة من املايض.

اجلدي
عزيزي برج الجدي،صحتك الجسدية والعقلية
يف أحس�ن أحواله�ا ،فال تدع اللحظ�ة تمر دون
أن تس�عى وراء أفكارك .سوف تكسب املؤيدين
الذي�ن يش�اركوك يف األه�داف ويمكنهم امليض
قدمً ا كفريق.

االسد
عزي�زي ب�رج األس�د،أنت مفع�م بالحيوي�ة
والنش�اط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك
يف اتخ�اذ الق�رار الس�ليم لتنفي�ذ مخططات�ك
والتق�دم إىل األم�ام يف مرشوعات�ك .ل�ن يفيدك
االكتفاء باألمجاد املاضية والس�لبية! لديك اآلن
قدرة التعامل بدقة وحكمة

الدلو
عزي�زي ب�رج الدلو،يب�دو وكأن�ك تق�ف أمام
مش�كالت ال يمك�ن التغلب عليها ،ف�ال تيأس!
فق�ط علي�ك تغير منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ
س�وف تبدو الحلول واضحة .ال تخف من طلب
النصيح�ة! حيات�ك الخاص�ة متقلبة بش�دة يف
الوقت الحايل.

العذراء
عزي�زي ب�رج العذراء،س�وف تتع�رض للكثر
من األس�ئلة اليوم ،وس�وف ُيطلب منك النصح
ويتطل�ب ذل�ك أن تحاف�ظ ع�ىل الس�الم يف
موضوعات حساسة .لكن ال تدع الغرور يصيبك
نتيجة لهذه الثقة املوضوعة فيك

احلوت
عزيزي برج الحوت،طريقك يزداد صعوبة أكثر
مما تصورت يف بادئ األمر ،وربما هناك شخص
يح�اول إثنائك عن خطت�ك أو حتى إحباطك .ال
تيأس انظر إىل األمر كأنه عقبة واخترب إرادتك.
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شهد يعلن اجلاهزية ملواجهة االهيل الثانية بدوري
أبطال آسيا ويرفع شعار الفوز
المستقبل العراقي /متابعة
أكد عبد الغني شهد مدرب فريق الرشطة
العراق�ي أن فريقه جاهز ملواجهة األهيل
السعودي مساء غد يف الجولة الرابعة من
دور املجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقال شهد يف املؤتمر الصحفي للمباراة،
ان «عملي�ة االستش�فاء تم�ت بص�ورة
جي�دة ،ووج�ود  5تغي�رات يف املباريات
تس�اعدنا ،ونلعب املباراة من أجل الفوز
والحصول عىل النقاط الثالث».
وأضاف ان «لقاء االس�تقالل بعد القادم
هو الفيصل بالنس�بة لنا من أجل التأهل
للدور الثاني من البطولة».
وع�ن املش�اركات العراقية يف البطولة قال ش�هد
«أتذك�ر يف ع�ام  2007كان�ت هن�اك مش�اركة
لفريق�ي النجف والزوراء وقدما أداء جيدا ،ونحن

حت�ى اآلن مازلنا نبحث عن التأه�ل ،ونحتاج أن
نفوز عىل األهيل».
وأشار مدرب الرشطة إىل أن «فريقه رغم خسارته
يف مبارات�ه الس�ابقة أمام األهيل الس�عودي ،فقد
نال استحسان الجماهر واملتابعني له يف البطولة

تعزيز ثقيل لوسط الرشطة
قبل مواجهة أهيل جدة

بعد األداء الجيد الذي قدمه حتى اآلن».
واختتم قائال «نخ�وض البطولة مباراة
تل�و األخ�رى ،وم�ا نفك�ر في�ه اآلن هو
الفوز عىل األه�يل ،وقادرون عىل تحقيق
األفض�ل ،ونؤم�ن أن حظوظنا م�ا تزال
قائم�ة يف التأهل».من جانب�ه قال العب
الرشطة سعد ناطق أن «الالعبني يسعون
بكل طاقتهم لتحقيق االنتصار عىل أهيل
جدة غدا ،وتعويض الخسارة قبل يومني
أمام الفريق نفسه».
وتاب�ع ان «جميع الالعب�ني يعرفون
أهمية اللقاء ،سواء أصحاب الخربة
أو الش�باب ،والجمي�ع متحف�ز
لتقديم مس�توى جيد ،يف ه�ذه املباراة»،
مؤكدا ً اننا «نأمل ان نكون عند حسن ظن
الجميع يف املباراتني ونف�وز ونتأهل لدور
ال�  ،16وهو أمر مهم بالنسبة لنا».

باسم قاسم يكشف خطة إعداد الزوراء للدوري
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف م�درب ال�زوراء باس�م قاس�م عن
برنام�ج إعداد فريقه للموس�م املقبل ،بعد
خ�وض أول وح�دة تدريبي�ة من�ذ التوقف
الطويل جراء جائحة كورونا.
ورصح قاس�م لك�ووورة« :الجه�از الفني
وضع ضمن حس�اباته تخصيص األيام ال�
 10األوىل لتوحي�د الجان�ب البدني لالعبني،
ال س�يما أنه�م اعتمدوا خ�الل التوقف عىل
الجه�ود الذاتي�ة يف التدريب�ات املنزلي�ة،
وبالت�ايل هن�اك ف�وارق بدني�ة يج�ب أن
نتخلص منها».
وأك�د أن الش�ق الثاني م�ن برنامج اإلعداد
يتضم�ن تكثي�ف التدريب�ات بإقام�ة
وحدتني تدريبيتني صباحية ومسائية
مل�دة  10أي�ام أخ�رى ،من أج�ل رفع
التحض�ر البدن�ي« ،يف ح�ال وجدنا
تدني واضح يف لياقة الالعبني».
ولف�ت إىل أن الجهاز الفني س�يقدم
برنامج اإلعداد كامال ملجلس اإلدارة.

مرشف صاالت نفط الوسط:
اللقب لن يفلت منا

فليك خيطط لتدعيم بايرن بصفقتني
المستقبل العراقي /متابعة
أف�ادت تقاري�ر إخبارية ،بوج�ود رغبة لدى
هانز فلي�ك املدير الفني لباي�رن ميونخ ،يف
دعم صفوف الباف�اري ،بالتعاقد مع جناح
آخ�ر وظه�ر أيمن.وي�رى فلي�ك ،رضورة
التعاق�د مع بدي�ل إليفان بريس�يتش عقب
رحيل�ه ،رغم وجود س�رجي جناب�ري ،لروي
س�اني وكينجس�يل كومان ،لتعوي�ض أي غياب
محتم�ل لإلصابة.وأوضحت صحيفة س�بورت بيلد
أن فلي�ك كان يخطط يف البداي�ة لالعتماد عىل الصاعد
أوليفر باتيستا ماير ،لكن النادي فضل إعارته لهيرينفني

المستقبل العراقي /متابعة
تماثل العب وس�ط فريق الرشطة العراق�ي ،الدويل محمد
قاس�م ،للش�فاء التام وس�يدخل الوحدة التدريبية مساء
الي�وم تحضرا ملب�اراة غد أم�ام األهيل الس�عودي ،ضمن
الجولة الرابعة من دور املجموعات لدوري أبطال آسيا.
وقال مصدر من داخل بعثة الرشطة يف ترصيحات خاصة
لكووورة إن قاس�م بات جاهز للمباراة بعد أن حصل عىل
يومني راحة سلبية ،عقب غيابه عن املباراة األوىل.
وأوضح« :محمد قاس�م من األوراق املهمة بالفريق ،وهو
صاح�ب مه�ارة عالية باإلضاف�ة إىل خربت�ه كالعب دويل
ضمن صفوف منتخب العراق وبالتايل عودته ستشكل قوة
إضافية للرشطة».
وأك�د« :مب�اراة األه�يل مهم�ا كان�ت مهمة ،لك�ن تبقى
مباراة االستقالل اإليراني الفاصلة والحاسمة للتأهل عن
املجموع�ة وبالتايل ع�ىل الفريق أن يركز بش�كل كبر عىل
املباراتني خصوصا لقاء الختام».
يشار إىل أن فريق الرشطة جمع نقطة واحدة يف املجموعة
من تعادله أمام االستقالل اإليراني يف الذهاب.

المستقبل العراقي /متابعة

رفع نفط الوس�ط ش�عار اس�تعادة لق�ب دوري الصاالت
العراق�ي ،بعدما قررت لجنة الصاالت ،تحديد  13نوفمرب/
ترشين ثان املقبل موعدا النطالق املسابقة.
وق�ال مرشف ك�رة الص�االت يف نفط الوس�ط ،مصطفى
جواد ،خالل ترصيحات خاصة ل�(كووورة)« :لقب املوسم
املقبل لن يبتعد عنا ،حيث رفعنا ش�عار اس�تعادته بعدما
فقدناه يف املوس�م قبل املايض ،فيما أُلغي املوس�م املايض
بسبب انتشار فروس كورونا».
وأش�ار إىل أن «العندلي�ب» س�بق أن ت�وج بس�بعة ألقاب
متتالية لدوري الصاالت ،وحصل عىل وصافة دوري أبطال
آسيا ،وبالتايل يتمتع بشخصية كبرة.
وأوض�ح أن الفريق أكم�ل تعاقداته ،وس�يبارش تدريباته
الجماعي�ة وف�ق املنهاج الذي وضع�ه الطاق�م التدريبي،
حيث تم التعاقد مع مجموعة جيدة من الالعبني.

مع الن�ادي اللندني ،مع وج�ود رغبة من
النجم الويلزي بالعودة إىل سبرز.
وأوضحت الصحيفة أن الناديني إضافة إىل
وكي�ل بيل ،يف مفاوضات مفتوحة بش�أن
إعارة الالع�ب ملدة موس�م ،واألمور باتت
قريبة من التوصل التفاق.
ومن املقرر أن يس�تعر توتنهام بيل دون
مقابل ،م�ع التكف�ل بدفع رات�ب الالعب
ً
كام�ال ،إىل جان�ب بع�ض املكاف�آت التي
سيتحصل عليها ريال مدريد مع نجاحات
بيل يف لندن.
ويعان�ي ريال مدريد م�ن أزمة اقتصادية
كبرة بسبب فروس كورونا ،أجربته عىل

المستقبل العراقي /متابعة

اتخاذ قرار ببيع بعض العبيه هذا الصيف،
دون رشاء العب�ني جدد.ورغ�م م�ا أثارته
الصحيفة عن مفاوض�ات بيل وتوتنهام،
ع�ادت لتؤك�د أن الجن�اح الويلزي حرض
الي�وم األربعاء إىل صالة األلعاب الرياضية
«الجيم» ،حيث تدرب رفقة زميليه لوكاس
فاسكيز ،وإيدير ميليتاو.
مورينيو يرد
م�ن جانبه ،رد الربتغ�ايل جوزيه مورينيو
املدير الفن�ي لتوتنهام ،عىل أنباء ضم بيل
إىل صفوف فريقه.
وقال موريني�و ،خالل املؤتم�ر الصحفي
اليوم« :بيل العب يف ريال مدريد ،ولن أعلق

إنرت ميالن يعقد صفقة هجومية

أعلن إنر مي�الن ،تعاقده مع صفقة هجومية ،خالل
فرة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وذك�ر موق�ع «توتو مركات�و» ،أن إنر مي�الن تعاقد

م�ع داريان ماليز مهاجم لويزيرن الس�ويرسي19( ،
عامً ا) ،يف صفقة بلغ�ت قيمتها  4ماليني يورو ،بينما
س�يوقع الالعب ع�ىل عقد ملدة  5س�نوات حتى صيف
.2025
وأض�اف أن املهاجم الس�ويرسي س�يتم إرس�اله إىل

رئيس االحتاد الفرنيس يميل لتكذيب نيامر

عل�ق نويل لو جري�ه ،رئيس اتح�اد الكرة الفرن�يس ،اليوم
األربعاء ،عىل أزمة نيمار جونيور نجم باريس سان جرمان،
الذي زعم تعرضه إلساءات عنرصية خالل مباراة مارسيليا،
األحد املايض ،من جانب العب الخصم ألفارو جونزاليس.
ورصح ل�و جريه ،عرب قناة «بي إف إم بيزنس» الفرنس�ية:

«عندما يس�جل العب م�ن أصحاب البرشة الس�مراء هدفا،
ينتفض امللعب بأكمله عىل قدميه».
وأضاف« :ظاهرة العنرصية يف الرياضة ،وكرة القدم عىل وجه
الخصوص ،غر موج�ودة عىل اإلطالق أو بالكاد موجودة».
وأبدى ضيقه من األحداث التي صاحبت الكالسيكو ،بقوله:
«إنها مباراة يرقبها الكثرون يف فرنسا ،لكن األمور سارت
بشكل سيئ».

دي بيك :أساطري هولندا قادوين
ملانشسرت يونايتد
المستقبل العراقي /متابعة

أش�ار ال�دويل الهولندي دون�ي فان دي
بيك ،متوسط ميدان مانشسر يونايتد،
إىل تأثره بمواطنيه الذين سبق أن لعبوا
للش�ياطني الحم�ر ،األمر الذي س�اهم
يف انتقال�ه للفري�ق اإلنجلي�زي ،ه�ذا
الصيف.
وق�ال دي بيك ،حس�بما نقلت ش�بكة
«سكاي سبورتس»« :شاهدت اليونايتد
را عندما كنت صغ ً
كث ً
را ،بسبب تواجد
العدي�د من الالعب�ني الهولنديني هناك،
وهذا سبب لطيف للمش�اهدة إذا كنت
ً
طفال».
وأض�اف« :دايل (بلين�د) وإدوين (فان
دير س�ار) وروبن فان بريس ،تشاهد
هؤالء الذين توج�وا باأللقاب ..كما أن
اليونايت�د يق�دم ك�رة جميل�ة ،لذا من

الرائع مشاهدته دائمًا».
ويأمل فان دي بيك خوض مباراته األوىل
يف الربيمرلي�ج ،أمام كريس�تال باالس
األحد املقبل عىل ملعب أولد ترافورد ،يف
رضبة البداية ليونايتد باملسابقة.
وع�ن ذلك ،قال نجم أياكس أمس�ردام
الس�ابق« :س�يكون م�ن الرائ�ع دائمًا
اللع�ب مع هذه النوعي�ة من الالعبني،
يمكنك التعلم من الجميع ،كل العب له
جودته».
وأردف« :علي�ك انتقاء األمور منهم ،أنا
سعيد بإمكانية اللعب إىل جوارهم ..هذا
ً
مستقبال
ما أردته ،وآمل أن نصنع م ًعا
جي ًدا للنادي».
وأتم دي بيك« :هناك العديد من الالعبني
الصغار يف املجموعة بالقرب من غمري،
وبالتايل أعتقد أن هناك فرصة كبرة يل
ملساعدة الفريق».

وأت�م ترصيحاته« :لم يكن س�لوك الالعب�ني مثال ًيا ،بل كان
مؤس�فا ويش�عرنا بالخجل ،فلم يكونوا قادرين عىل التحيل
بالهدوء ،وال تقديم العرض الذي كنا نتوقعه».
وفاز مارسيليا يف معقل بي إس جي بهدف وحيد.
لكن اللقاء ش�هد إش�هار الحكم  17بطاق�ة ملونة ،منها 5
حمراء ل�كل من نيمار ،ليف�ني كورزاوا ،ليان�درو باريديس
(باريس) ،وجوردان أمايف ،داريو بينيديتو (مارسيليا).

مجاهري يوفنتوس تثور عىل اإلدارة بسبب سواريز
المستقبل العراقي /متابعة
أث�ارت صفق�ة األوروجوائ�ي لوي�س س�واريز
مهاج�م برش�لونة ،غضب جماه�ر يوفنتوس
خالل الفرة األخرة.وكانت العديد من التقارير يف
الفرة املاضية أكدت اقراب سواريز من التوقيع

مع اليويف ،لكن أكثر من مصدر إس�باني كش�ف
ً
مؤخرًا عن انهيار الصفق�ة تمامً
ا.ووفقا ملوقع
«كالتش�يو مركاتو» اإليطايل ،فإن ضم سواريز
كان بمثاب�ة الحل�م ل�دى جمه�ور يوفنتوس يف
نهاية املركاتو ،قبل أن يتعرضوا لصدمة فش�ل
الصفقة.وأش�ار املوق�ع اإليطايل إىل أن س�واريز

لن يص�ل يوفنتوس هذا الصيف ،باس�تثناء
حدوث تطورات مفاجئة يف اللحظات األخرة
من املركاتو.وأوضح أن مشجعي يوفنتوس
غاضبون ج ًدا بسبب فشل الصفقة ،ويشنون
هجومً �ا ضار ًي�ا ض�د الن�ادي واملديرين عىل
مواقع التواصل االجتماعي.

مييس يضع برشلونة يف ورطة كربى
المستقبل العراقي /متابعة
تنتظ�ر برش�لونة أزمة جديدة ،بس�بب
نجمه وقائده األرجنتيني ليونيل مييس،
بحسب تقرير صحفي كتالوني.
ويرق�ب البارس�ا حاليا تحدي�د موقف
مي�يس م�ن االنضم�ام ملنتخب ب�الده،
للمش�اركة يف تصفي�ات كأس العال�م
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الهولندي لكي يحظى بدقائق للعب.ويرغب فليك يف ضم ظهر
أيم�ن لتعويض أي غي�اب للفرنيس بنيامني باف�ارد ،وتجنب
االعتم�اد عىل أح�د العبي خط الوس�ط ،حال غياب جوش�وا
كيميتش.ويض�ع الباف�اري عين�ه يف هذا املركز ،ع�ىل املدافع
الش�اب ألياك�س ،رسجيني�و نيس�ت ( 19عاما) لك�ن هناك
خالفات حول قيمة الصفق�ة ،حيث يعرض بايرن  10ماليني
للتعاق�د مع�ه ،بينما يطالب الن�ادي الهولن�دي قيمة تراوح
ب�ني  15إىل  20ملي�ون يورو.وينتظ�ر أن يرح�ل عن صفوف
الباف�اري ،الحارس س�فني أولريش ،خ�ايف مارتينيز وتياجو
ألكانت�ارا ،الذي قد يتوجه عىل األرج�ح للدوري اإلنجليزي.وال
تزال هناك مش�كالت بخصوص وضع ديفيد أالبا ،الذي يتبقى
عام عىل عقده ،وهناك صعوبات يف مفاوضات تجديده.

بيل إىل توتنهام جمان ًا ..ومورينيو يعلق

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني ،ع�ن
مفاج�أة كربى تتعل�ق بمس�تقبل النجم
الويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد.
وارتبط اسم بيل بالرحيل عن ريال مدريد
ه�ذا الصي�ف ،خاص�ة بع�د خروجه من
حسابات املدير الفني الفرنيس زين الدين
زيدان.
وبحس�ب صحيفة «م�اركا» اإلس�بانية،
ف�إن توتنهام بات قري ًبا من ضم بيل أكثر
م�ن أي وقتٍ مىض ،خاص�ة بعد تأكيدات
وكيله جوناثان بارنيت بأن هناك تفاوض

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

وأشار إىل أن القسم الثالث من خطة اإلعداد
يتمثل يف خوض معس�كر تدريبي خارجي،
وه�و رضورة إلع�ادة الالعب�ني ألج�واء
املنافس�ة .كما أثنى عىل دعم اإلدارة «التي
وعدت بتوفر كل سبل النجاح للحفاظ عىل

مكانة ال�زوراء بني الفرق املنافس�ة دائما
بقوة عىل لقب الدوري» ،حسب قوله.
يش�ار إىل أن ال�زوراء افتت�ح تدريبات�ه
الجماعي�ة ي�وم أم�س الثالث�اء يف ملع�ب
النادي.

و 13أكتوبر/ترشين أول املقبل.
وبحس�ب صحيفة «موندو ديبورتيفو»
الكتالونية ،ف�إن اإلج�راءات االحرازية
ضد فروس كورونا ،تستوجب أن يدخل
الالعب الحج�ر الصحي ملدة أس�بوعني،
قبل التواجد رفقة منتخب بالده.
ويه�دد ذلك البلوجران�ا بفقدان خدمات
أب�رز الالعب�ني الدولي�ني ،يف أول ث�الث
مباريات بالدوري اإلسباني.

ويس�تعد برش�لونة حالي�ا لخ�وض
أوىل مباريات�ه يف الليج�ا ،حيث يواجه
فياري�ال ي�وم  27س�بتمرب/أيلول
الجاري.
ويف حال اس�تدعاء مييس إىل منتخب
األرجنت�ني ،س�يتعني عليه الس�فر
قبل أس�بوعني من املوعد ،ما يعني
غياب�ه أم�ام فياري�ال ثم س�يلتا
فيجو وإشبيلية.

عىل العبني يف أندية أخرى».
وبسؤاله عن االتصال بوكيله ،أجاب« :ال،
ليس من واجبي كمدرب االتصال بالوكالء،
وال أريد التحدث ع�ن ذلك ،ألنه ليس الع ًبا
ً
«سابقا حاولت ضم بيل
يف فريقي».وأتم:
ً
ممكنا خالل
لري�ال مدريد ،ولم يكن ذل�ك
ف�رة وج�ودي هن�اك ،لك�ن إدارة النادي
اتبعت حديس وتعاق�دوا معه بعد رحييل،
وهذا ليس رسًا ،حتى بيل يعرف ذلك».
وانض�م بي�ل إىل ري�ال مدري�د ،قادمً ا من
توتنه�ام ،ع�ام  2013مقاب�ل  85مليون
إس�رليني ،وس�اهم يف تحقيق العديد من
البطوالت للملكي.

جنوى اإليطايل ،ملدة موسم عىل سبيل اإلعارة.
وش�ارك داريان ماليز يف  19مب�اراة مع فريق لوزيرن
بالدوري السويرسي يف املوسم املايض ،ساهم خاللها
بتس�جيل ه�دف بينما ق�دم  4تمريرات
حاسمة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2218الخميس  17أيلول 2020

وحي القلم

امـضـاءات

محمد صالح حاتم

محمد جواد الميالي

اجلمرة والتمرة

فريوس التطبيع
من�ذ ان وجد الرسط�ان الصهيوني ىف جس�د االم�ه العربيه يف
اربعينيات القرن املايض وتحديدا يف 1948م،ماهي اال س�نوات
قليله حتي ظهر فريوس جديد يس�اعد عىل انتش�ار واستقرار
ه�ذا الرسط�ان وه�و ف�ريوس التطبي�ع واالع�راف بالكيان
الصهيوني .
هذا الفريوس اصبح اليوم اكثر انتشارا و خطورة لدرجه يمكن
ان يصنف بالوباء او جائحه نظرا لرسعه انتشاره،
فبداي�ة ظه�ور ف�ريوس التطبي�ع كان يف ع�ام 1979م عندما
وقعت مرص اتفاقية س�ام مع ارسائيل يف كامب ديفيد لتكون
مرص أول دولة عربية معرفه بدولة ارسائيل،وبعدها استمرت
مسلسل التطبيع او فريوس التطبيع العربي االرسائيل ،فكانت
اململك�ة األردنية ه�ي ثاني ال�دول املعرفه بأرسائي�ل بنوقيع
اتفاقي�ة الس�ام يف ع�ام 1994م،وبعده�ا موريتانيا،وبعض
الدول فتحت مكاتب تجارية .
واستمرت الخيانه العربيه والبيع للقضية الفلسطينية ومعها
انترش فريوس التطبيع اكثر فأكثر فلم يعد فريوس�ا بل اصبح
وباء قاتا للقضية الفلسطينية واالرض العربية،وذلك من خال
االع�راف بالدولة الصهيونية ع�ىل االرايض العربية ،فأصبحت
الدويات الخليجية التي زرعتها بريطانيا لتكون ادواتها لتنفيذ
مخططاتها ومش�اريعها يف املنطقة العربية واالسامية،واهم
االعم�ال الت�ي أوكلت له�ذة الدويات واملش�يخات هي حماية
ودعم الكيان الصهيونى الغاصب .
وماتشهده الساحه العربية اليوم من سقوط مدوي يف احضان
الكيان الصهيوني هو تنفيذ للمرشوع الربيطاني الذي رسمته
من�ذ عقود و اوج�دت هذه الدوي�ات واملش�يخات الخليجية،
وعينت عليها حكام وملوك وأمراء خدام للكنيس�ة الصهيونية
.وأن ع�راف دويلة عيال زايد ومملكة البحرين مؤخرا بالكيان
الصهيون�ي هو اس�تمرار لتوس�ع وانتش�ار لف�ريوس ووباء
التطبيع والخيانه ،والذي لن يتوقف عند هذا الحد بل سيواصل
انتش�اره وتوسعه يف بقية الدول الخليجية والسودان واملغرب
وغريهم�ا ألنه اليوجد عق�ار يقيض عىل ه�ذا الفريوس ،وكذا
اليوج�د أي اجراءت احرازي�ة او وقائية أليقاف هذا الفريوس
عند حده ،ومنعه من االنتشار .
ب�ل أن االنظم�ة العربي�ة ع�رب إعامه�ا وعلمائه�ا ومثقفيها
يعملون عىل جعل ش�عوبهم متكيفه ومتعايش�ه مع فريوس
التطبيع ،لتتقبل بالرسطان الصهيوني يف جس�د االمه العربية
كخلقه طبيعيه اليمكن استأصاله.

لجهل الفكري دائما ً ما يخلق ضبابية وعدم أتزان يف مكنون النفس البرشية،
مم�ا يجعله�ا س�هلة االنقياد ملقصل�ة الجزار ،وتك�ون مش�تتة يف االختيار،
فتجده�ا ال تمي�ز بني الجم�رة والتم�رة ،وال تفقه يف أدنى األم�ور فضاً عن
أعاها ،لذلك الش�عوب التي تعاني من انحدار الثقافة الوطنية والسياس�ية،
دائم�ا ً ما تكون عرضة لألطماع الدولية ..مثال ذلك ما يحدث يف ذاكرة الوعي
العراقي ،وتناس�به الطردي مع مكونات مجتمعنا م�ن تعددية دينية وتنوع
األقلية ،حيث يمتازان باالختاف وتشعب االيدلوجيات ،واحتوائهما عىل عدة
أذواق فكرية ،فهي تناس�ب كل ما يرغب به الطامع بخريات الباد ،وكل تلك
األم�ور تص�ب يف مصلحة املحتل ،ألن م�ن أهم مواصف�ات املواطن العراقي،
هي س�هولة التأث�ري به ،وتغيب الوعي لديه ،ليك�ون أداة طيعة بيد األجندات
الخارجي�ة ،ويك�ون موجه نحو الهدف املنش�ود ،وربما ُنعترب من الش�عوب
الجاذبة لاس�تعمار الفكري ،والطارد لألفكار البن�اءة ،وهذا هو ما جنيناه
من حكم خمسة وثاثني عاما من فكر البعث الفاسد ،الذي كان كرسطان يف
جس�د املجتمع ..هذا االختاف يكمن يف كون املجتمع يحوي كل املواصفات،
التي تؤهله ليكون أس�هل الجماه�ري ،التي تقع تحت تأث�ري األعام ،وتكون
مس�رية بقانون الفوىض الخاقة ..حيث أنه ينقس�م إىل ثاث أنواع وكالتايل:
األول ه�و الجمه�ور الس�يايس ال�ذي ينقس�م إىل إس�امي ،لي�ربايل ،مدن�ي
وشيوعي ،وكل فئة تقدس شخصية يف الطبقة الحاكمة ،وتعتربها هي األمل
يف إنق�اذ الع�راق ،وبريئة من الفس�اد الذي نخر أروقة الدول�ة ،كرباءة الذئب
من دم يوس�ف ،ويتكاثرون دائم�ا ً يف مواقع التواصل اإلجتماعي ،الذي يعترب
متنفسهم الوحيد ،ومكانهم املفضل لعبادة خطوطهم الحمراء ..وهم أغلبية
له�ا التأث�ري الفاص�ل يف كل انتخاب�ات ،وأصابعهم البنفس�جية هي الرشيك
األك�رب يف هذا الخراب ..النوع الثاني هم جمهور الش�باب غري املؤدلج “قبل”
االحتجاجات ،فما قبلها ليس كما بعدها ..فمن كان ال ينتمي وخرج يتظاهر
من أجل الوطن فقط ،اليوم أصبح يبحث عن التمثيل السيايس يف قبة الربملان،
وتم�ت أدلجته بنجاح لجهة معينة ،كانت تمثل نس�بة صغرية يف الحكومات
السابقة ،ورشيكة يف الفساد ،واليوم هي تستغل تغييب الوعي لبعض شباب
الس�احات ،ليكونوا جمهورها يف االنتخاب�ات القادمة ،لكن املحصلة واحدة،
تتبع املثل ال�ذي يقول “نفس الطاس ونفس الحمام” والدليل أن الس�احات
التي ترفض تعددية األحزاب ،لديها لهذه اللحظة خمسة عرش كيان سيايس
من ثنايا الخيم س�يدخل معرك االنتخابات! أما األخري فهم املستقلون ،وهم
ش�به منعدمون ،وسط هذا الكم الهائل من تخبط وتبعية األحزاب ،وأجندات
السفارات ،هؤالء الذين ال يمكن أن يؤثروا يف معادلة التغيري ،ألن الديمقراطية
تعتمد عىل رأي األغلبية ،ولألس�ف األغلبية العظمى اليوم مسرية خلف أبواق
ومنص�ات إعامية ،أحداها ترس�م له�م أن انقاذ الوطن يف ح�رق اإلطارات،
وأخ�رى تفرسه له�م بأنه يف الس�اح املنفلت ،وه�م ضحية يف بل�د تكثر به
القنوات الامهنية ..هذه مواصفات املواطن العراقي التي تتش�ابه مع طبق
بيتزا إيطايل ،يف تعدد املكونات واختاف األذواق ،وربما ال حل لها أبدا..
االنتخاب�ات القادم�ة س�تثبت أن فوىض هذه الس�نتني ،لم ترفع من نس�بة
الوعي إطاقا ،بل رسخت فكرة تعددية األحزاب ،وسيكون لألخري ربما حصة
األسد يف االنتخابات املبكرة..

كـاريكـاتـير

لصحة أفضل تناولوا هذه األطعمة قبل النوم
يمك�ن للحص�ول ع�ىل ق�در جيد م�ن النوم،
تحسني الصحة العامة بش�كل كبري ،إذ يقلل
م�ن خطر اإلصاب�ة ببعض األم�راض املزمنة
ويحافظ عىل الصح�ة العقلية ويعزز الجهاز
املناعي.
وعمومً �اُ ،ينصح بالحصول ع�ىل ما بني  7إىل
 9س�اعات من الن�وم غري املتقط�ع كل ليلة،
عىل الرغ�م من صعوب�ة حص�ول العديد من
األش�خاص عىل ما يكفي ،حسبما أفاد موقع
«هيلث الين».
هناك يوج�د العديد من االس�راتيجيات التي
يمكن اس�تخدامها لتعزيز النوم الجيد ،بما يف
ذلك إجراء تغيريات عىل نظامك الغذائي ،حيث
أن بع�ض األطعمة واملرشوبات لها خصائص
تع�زز الن�وم ،وفيم�ا ي�ي أفض�ل  9أطعم�ة
ومرشوبات يمكن تناولها قبل النوم لتحسني
جودته.
 -1الل�وز :مك�رسات الل�وز له�ا العدي�د من
الفوائد الصحية ،إنها مصدر ممتاز للعنارص
الغذائي�ة ،حيث تحت�وي أوقي�ة ( 28جرامً ا)
منها عىل  %18من احتياجات البالغني اليومية
من الفوسفور و  %23للريبوفافني.
توف�ر األونص�ة ً
أيض�ا  %25م�ن احتياج�ات

املنغنيز اليومية للرجال و  %31من احتياجات
املنغنيز اليومية للنساء.
 -2الديوك الرومية :يحتوي لحم الديك الرومي
عىل نس�بة عالية من الربوتني ،وتوفر األوقية
الواح�دة املش�وية م�ا يقرب م�ن  8جرامات
م�ن الربوتني .يعت�رب ً
أيضا مص�درًا متواض ًعا
لعدد قلي�ل م�ن الفيتامينات واملع�ادن ،مثل
الريبوفاف�ني والفوس�فور ،ومص�در غن�ي
بالسيلينيوم.
 -3شاي البابونج :هو شاي عشبي مشهور
يحت�وي مجموع�ة متنوع�ة م�ن الفوائ�د

كشف املادة الغذائية التي حتسن عمل
اجلهاز اهلضمي

أعلن�ت الدكت�ورة يلينا س�مرينوفا ،أخصائي�ة أمراض وأورام املس�تقيم
والقولون ،أن الباذنجان هو أحد أكثر املواد الغذائية فائدة لتحس�ني عمل
الجهاز الهضمي.
وأشارت الدكتورة ،إىل أن الباذنجان يحتوي عىل مادة البكتني ،التي تحسن
نبيت األمعاء وحركتها الدودية (التمعج) .كما ينصح بتناول الباذنجان يف
حاالت الته�اب املعدة املزمن ومتازمة تهيج األمعاء (القولون العصبي)،
وكذلك يف حاالت أمراض الكب�د والبنكرياس وقنوات الصفراء .عاوة عىل
أن الباذنجان ينشط إفراز الصفراء.
ويحت�وي الباذنجان عىل فيتامينات عدي�دة  :مجموعة فيتامني  Bو РР
و  Сو .А
ويحت�وي ع�ىل مع�ادن :البوتاس�يوم والحدي�د والفوس�فور والزن�ك
واملغنيسيوم .كما مايحتوي الباذنجان عىل سعرات حرارية قليلة.
وتح�ذر الخبرية يف نف�س الوقت من خطر تناول الباذنجان نيئا  ،بس�بب
صعوبة هضمه وطعمه غري اللذيذ.

العراقـي

أعراض غري اعتيادية ألمراض معروفة

الصحي�ة ،وغني بالفافون�ات ،وهي فئة من
مضادات األكس�دة التي تقل�ل االلتهاب الذي
يؤدي غال ًبا إىل أمراض مزمنة ،مثل الرسطان
وأمراض القلب.
 -4الكيوي :تحتوي الحبة الواحدة فقط عىل
 42س�عرة حرارية وكمية كبرية من العنارص
الغذائي�ة ،بما يف ذلك  %71من القيمة اليومية
لفيتام�ني يس ،وتوفر للرجال والنس�اء %23
و %31عىل التوايل من فيتامني كيه.
 -5عص�ري الك�رز الحام�ض :يوف�ر كمي�ات
متواضعة من عدد قليل من العنارص الغذائية
املهمة ،مثل املغنيسيوم والفوسفور ،كما أنه
مصدر جيد للبوتاس�يوم .تحت�وي الحصة 8
أوقيات ( 240مللر) عىل  %17من البوتاسيوم
ال�ذي تحتاج�ه امل�رأة كل ي�وم و  %13م�ن
البوتاسيوم الذي يحتاجه الرجل كل يوم.
 -6األس�ماك الدهنية :مثل السلمون والتونة
واملاكري�ل ،صحي�ة بش�كل ال يص�دق ،وم�ا
يجعلها فريدة من نوعها هي توفريها كمياتها
اس�تثنائية م�ن فيتام�ني د .حص�ة قدرها 3
أوقي�ات ( 85جرامً �ا) من س�مك الس�لمون
تحت�وي عىل  570وحدة دولية من فينامني د،
ما يمثل  %71من االحتياج اليومي.

كش�ف الدكت�ور ألكس�ندر مياس�نيكوف،
ظهور أعراض غري اعتيادية ألمراض ش�ائعة
ومعروفة.
ويش�ري الدكتور ،إىل أنه عىل س�بيل املثال ،ألم
املفاص�ل ،لي�س بال�رورة عام�ة اللتهاب
املفاصل ،بل هو من العامات التقليدية لس�ن
الي�أس .ونق�ص الهرم�ون الجن�ي األنثوي
يمكن أن يظهر عىل ش�كل تهيج وجفاف الفم
وهبات ساخنة وأيضا ألم يف املفاصل.
ويضيف ،يظهر ألم املفاصل بسبب العديد من
األم�راض الفريوس�ية وخاصة الته�اب الكبد
 Bو  .Cكم�ا أن التهابات األمع�اء مثل التهاب
القول�ون التقرح�ي وم�رض ك�رون ،يمك�ن
أن تس�بب بش�كل غ�ري متوق�ع أملً�ا يف الركبة
واملفاصل .ويشري الدكتور ،إىل أن جفاف الفم،
قد يظهر بس�بب فق�ر الدم ونق�ص فيتامني
 ،Аوبصورة أدق متازمة ش�وغرن ،الذي هو
اضط�راب يف املناع�ة الذاتي�ة يصيب النس�يج
الضام والغدد اللعابية .وهذا املرض يكون جزء
ال يتجزأ من أمراض الروماتيزم األخرى.
ويمكن أن يك�ون االكتئاب من عامات مرض
الغدة الدرقي�ة والرسط�ان .وأن التعب املزمن
ال�ذي يرافق�ه جفاف الف�م ،يش�ري إىل مرض

الذئب�ة الحمامية ،الذي بدوره يمكن أن يكون
من أعراض داء . Lyme disease
وأيضا قد يكون الشعور بالحكة يف جميع انحاء
الجسم ،من أعراض مرض الكبد ،أمراض الدم
والقص�ور الكلوي والتصلب املتعدد .ويجب أن

طريقة غري اعتيادية ملكافحة االكتئاب اخلريفي
أعل�ن الدكت�ور فيكت�ور
خانيكوف ،أخصائي األمراض
النفسية ،أن الكثريين يعانون
م�ع بداي�ة موس�م الخري�ف
من االكتئ�اب ،وللتغل�ب عليه
تس�تخدم إض�اءة مناس�بة
وصحيحة.
ويش�ري الدكت�ور فيكت�ور
خانيكوف ،إىل أن أحد أس�باب
س�وء امل�زاج واالكتئ�اب يف
الخري�ف ه�و قل�ة ض�وء
الش�مس .والطق�س الغائ�م،
وق�رص النه�ار ،م�ا ي�ؤدي إىل
انخف�اض إف�راز هرمون�ات الس�عادة مثل
الس�ريوتونني ،لذلك يس�وء املزاج يف الخريف

عادة .ويقول األخصائي“ ،الخريف -موس�م
س�وء املزاج ،والتوت�ر النف�ي يف الصيف أو
الش�تاء ،ال يكون له تأثري قوي عىل اإلنسان

كم�ا يف الخريف .والس�بب هو
ق�رص النه�ار الرسي�ع ،ومع
االقراب من االعتدال الخريفي
تبدأ فرة الكآبة”.
وأضاف ،يمكن تحس�ني املزاج
يف هذه الفرة من خال إضاءة
املنزل جيدا ،وهن�اك مصابيح
خاصة تبدأ من الرابعة صباحا
بزي�ادة س�طوعها تدريجي�ا،
وعندما يس�تيقظ الشخص يف
الصب�اح تكون الغرف�ة منرية
كما بنور الشمس تقريبا .وهذا
يعن�ي بم�ا أن ضوء الش�مس
قليل لدينا ينبغي إضاءة املنزل بصورة جيدة
دائما ،من أجل تخفيف االكتئاب.

فوائد غري متوقعة لتناول الفلفل األخرض يومي ًا

يعترب الفلفل األخر الحلو من الخروات
املهمة التي ال يجب االستغناء عنها وذلك ملا
يحتويه من فوائد عديدة .
وه�ذه اب�رز فوائ�د الفلف�ل األخ�ر غري
املتوقعة وماذا يحدث عند تناوله يوميا ً .
– تقوية جهاز املناعة .
– الحماية من األنيميا .

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تصدر عن مؤسسة المستقبل العراقية
للصحاف��ة والطباع��ة والنش��ر

– تعزيز صحة العيون .
– تغذية الجنني أثناء الحمل .
– مثايل لخسارة الوزن .
– تعزيز صحة الجهاز الهضمي .
– تعزيز صحة الجهاز العصبي .
– الحف�اظ ع�ىل صح�ة البرشة وتحس�ني
مظهرها.

ه�ات�فرئاسةالتحري�ر

لالشتراكواإلعالن

أم�ا الفل����ف�ل األخر “الح�ار” فإنه ال
يختلف كثريا عن الحل�و يف قيمته الغذائية،
وإن كانت نسبة في�����تامني “أ” يف الحار
تس�اوي ضعف ما ه�و موج�ود يف الفلفل
الحل�و ،وتقل نس�بة في����تام�ني “ج” يف
الفلف�ل الح�ار عما ه�و متوف�ر يف الفلفل
الحلو.

07801969233
07901463050
07709670606

نعلم بأن الحكة الش�ديدة قد تشري إىل رسطان
الغدد اللمفاوية.
وق�د يكون أل�م الكتف م�ن أعراض احتش�اء
عضلة القلب ،أو يشري إىل وجود حىص يف كيس
الصفراء.

عالمات تدل عىل وجود خلل
يف مكابح سيارتك

كش�فت اإلدارة العام�ة للمرور الس�عودية عن العامات الت�ي تدل عىل
وجود خلل يف مكابح السيارة ،والتي ال يجب تجاهلها ملا يمكن أن تسببه
من خطر عىل سامة الركاب.
وأوضحت إدارة املرور أربع عامات تدل عىل وجود خلل يف مكابح املركبة،
جاءت عىل النحو التايل.
اللمب�ة التحذيري�ة :يف حالة ظهور إض�اءة ملبة تحذي�ر املكابح يف لوحة
عدادات السيارة فذلك يعني بأن هناك خلا مؤثرا يف املكابح.
أص�وات احت�كاك :يف حال س�ماع أص�وات احتكاك وضجي�ج عالية عند
الضغط عىل دواسة املكابح فذلك يعني أنها متآكلة وتحتاج إىل التغيري.
اهتزاز دواس�ة املكابح :الشعور باهتزاز يف دواس�ة املكابح عند الضغط
عليه�ا أو بانتفاضه�ا عند اس�تخدامها أو بصوت هواء ع�ال يصدر مع
الضغط ،ذلك يعني أن هناك خلا يف املكابح.
انخفاض دواس�ة املكابح :إذا حاولت استخدام دواسة املكابح ووجدتها
منخفضة عن االرتفاع املعتاد عليه فذلك يعني أن هناك خلا ما فيها.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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