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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حذر رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس االحد، 
من خط�ر التدخالت الخارجية يف ش�ؤون البالد، 
وفيما ش�دد ع�ى ان�ه ال اس�تقرار للمنطقة من 
دون دول�ة عراقية وطنية مقتدرة ذات س�يادة، 
أك�د تهريب 150 مليار دوالر م�ن اموال البالد اىل 

الخارج منذ عام 2003.
وش�دد الرئي�س صال�ح ع�ى رضورة ان يك�ون 
مرشوع العراق وطنّياً من الداخل، عرب التأسيس 
لدولة مقتدرة ومحرتمة تخدم مواطنيها وُتسخر 
م�وارد البلد لخدمتهم وتكون يف أمن مع ش�عبها 
وجواره�ا، معت�رباً أن الخلل األكرب ال�ذي ينتهك 
س�يادة العراق هو انتهاك إرادة الناخب العراقي 
والتالعب بصوته.واش�ار اىل ان »تحقيق السيادة 
يب�دأ من صْون أصوات املواطن�ن يف االنتخابات، 
الفت�ًا إىل أن فت�وى الجه�اد الكفائ�ي للمرجعية 
الديني�ة كانت مرشوعاً وطني�اً إلنقاذ العراق« يف 
اش�ارة اىل فتوى املرجع الشيعي االعى يف العراق 
الس�يد عيل السيس�تاني يف منتص�ف عام 2014 
بالتطوع ملواجهة تنظيم داعش اثر احتالله ملدينة 
املوصل ومساحات شاسعة من محافظات البالد 
الغربية.وقال الرئيس برهم صالح، يف كلمة خالل 
ملتقى حواري يف بغداد وزعت الرئاس�ة العراقية 
نس�خة من�ه، إنه ال يمك�ن للمنطقة أن تس�تقر 
دون دولة عراقية وطنية مقتدرة وذات س�يادة، 
مرشوع العراق يجب أن يكون مرشوعاً وطنياً يف 
الداخل.وشدد عى أهمية الدولة املقتدرة الخادمة 
ملواطنيه�ا الت�ي ُتس�ّخر م�وارد بلده�ا لخدم�ة 

املواطنن وتكون يف أمن مع شعبها وجوارها. 
التفاصيل ص2

العراق حيذر من التدخالت: استقرار املنطقة بتعايف بغداد
رئيس اجلمهورية أكد تهريب 150 مليار دوالر اىل اخلارج.. وحذر من »مستقبل قامت« إذا مل يتم تدارك األوضاع النقل تعتزم إطالق تسعرية 
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       بغداد / المستقبل العراقي

دخلت بعض املناطق يف تون�س، أمس األحد، حجرا صحيا 
شامال، وأغلقت الواليات التي تشهد تفشيا كبريا لفريوس 
كورونا املس�تجد. وقرر رئيس الحكومة التونس�ية هشام 
املش�ييش، الس�بت، إع�الن الحجر الصحي الش�امل وغلق 
الوالي�ات الت�ي تش�هد انتش�ارا كب�ريا لف�ريوس كورونا 
املستجد. وحسب ما جاء يف بيان رئاسة الحكومة، فقد قرر 
املش�ييش، ابتداء من األحد، إعالن الحجر الصحي الش�امل 
و«غلق الواليات التي بها نسبة حدوث حاالت عدوى تفوق 
400 س�اكن ل�كل 100 أل�ف س�اكن«. وأوض�ح البيان أن 

القرار جاء عى إثر تطور الوضع الوبائي يف والية القريوان. 
كم�ا تقرر إح�داث مراكز عزل جهوية للح�االت اإليجابية 
ومستش�فيات ميدانية للتكفل بالحاالت املكتشفة بصفة 
مبكرة، إىل جانب تعزيز هي�اكل الخط األول للتكفل املبكر 
بالحاالت والحرص عى إتاحة التزود باألوكسجن. وأعلنت 
الحكوم�ة كذلك تنظي�م حمالت ميداني�ة مكثفة للتقيص 
للمشتبه بهم وعزل الحاالت اإليجابية واملخالطن، إضافة 
إىل تعزي�ز قدرات املخابر وتكثيف التقطيع الجيني لتحديد 
السالالت املنترشة والتفطن للسالالت املتحورة إن وجدت. 
كما دعا رئيس الحكومة التونسية إىل التكثيف من حمالت 

التلقيح امليدانية املوسعة.

      بغداد / المستقبل العراقي

 زار وزي�ر الداخلي�ة  عثم�ان الغانم�ي، 
أم�س األح�د، محافظ�ة األنب�ار، برفقته 
السيد وكيل الوزارة لشؤون االستخبارات 
والتحقيق�ات، ووكي�ل ال�وزارة لش�ؤون 
الرشط�ة الفريق عماد محم�د، وعدد من 
القادة، وكان يف اس�تقباله محافظ األنبار 
الدكت�ور« ع�يل فرح�ان«، والس�يد قائ�د 

الرشطة. 
وكانت أوىل محطات�ه زيارة قيادة رشطة 

املحافظة، وعقد اجتماعا فيها، كما وجه 
بعدد من املواضيع التي من شأنها تطوير 
العمل األمن�ي هناك، والعم�ل عى خدمة 

املواطنن. 
اىل ذلك التقى وزي�ر الداخلية مع عدد من 
ش�يوخ العش�ائر والوجهاء يف املحافظة، 
وس�ط حفاوة من قبل الحارضين، حيث 
أكد خالل هذا اللقاء ع�ى أهمية الحفاظ 
عى الس�لم املجتمع�ي وتقالي�د املجتمع 

العراقي األصيلة.
التفاصيل ص2
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رافقه وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أطلق مصرف الرافدين، أمس األحد، 
سصلفاً ماليصة للموظفني ومنتسصبي 

القوات األمنية.
وقال مصصدر يف املرف إن »مرف 
الرافديصن أطلصق وجبصة جديصدة من 
سصلف املوظفصني ومنتسصبي القوات 

األمنية«.
يمكنهصم  »املشصمولني  أن  وأضصاف، 
التقدم بطلبات للحصول عىل السلف 
عن طريق فروع املرف املنترشة يف 

بغداد واملحافظات«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حذر رئيصس الجمهورية برهم صالصح، أمس االحد، من 
خطر التدخالت الخارجية يف شصؤون البالد، وفيما شصدد 
عصىل انصه ال اسصتقرار للمنطقة مصن دون دولصة عراقية 
وطنية مقتدرة ذات سيادة، أكد تهريب 150 مليار دوالر 

من اموال البالد اىل الخارج منذ عام 2003.
وشصدد الرئيصس صالح عصىل رضورة ان يكصون مرشوع 
العصراق وطنّياً من الداخل، عرب التأسصيس لدولة مقتدرة 
ومحرتمة تخدم مواطنيها وُتسخر موارد البلد لخدمتهم 
وتكصون يف أمن مع شصعبها وجوارها، معتصرباً أن الخلل 
األكرب الذي ينتهك سيادة العراق هو انتهاك إرادة الناخب 

العراقي والتالعب بصوته.
واشصار اىل ان »تحقيق السصيادة يبدأ مصن صْون أصوات 
املواطنني يف االنتخابات، الفتاً إىل أن فتوى الجهاد الكفائي 
للمرجعية الدينية كانصت مرشوعاً وطنياً إلنقاذ العراق« 
يف اشارة اىل فتوى املرجع الشيعي االعىل يف العراق السيد 
عيل السيستاني يف منتصف عام 2014 بالتطوع ملواجهة 
تنظيصم داعش اثصر احتاللصه ملدينة املوصل ومسصاحات 

شاسعة من محافظات البالد الغربية.
وقال الرئيس برهم صالح، يف كلمة خالل ملتقى حواري 
يف بغصداد وزعت الرئاسصة العراقية نسصخة منصه، إنه ال 
يمكصن للمنطقصة أن تسصتقر دون دولة عراقيصة وطنية 
مقتصدرة وذات سصيادة، مرشوع العراق يجصب أن يكون 

مرشوعاً وطنياً يف الداخل.
وشدد عىل أهمية الدولة املقتدرة الخادمة ملواطنيها التي 
ُتسصّخر موارد بلدها لخدمة املواطنني وتكون يف أمن مع 

شعبها وجوارها. 
ولفت الرئيس إىل أن التدخل يف الشأن العراقي والقيمومة 
والوصاية سصيؤدي إىل تدخالت متقابلة والكل سيترضر 

من هذه الحالة.
وأشصار الرئيس صالصح إىل أن أمام العراق اسصتحقاقات 
كبصرة يف التنميصة االقتصاديصة والتمهيد لعقد سصيايس 
جديد واألوضاع الجديدة يف املنطقة، مبينا أن البلد يعاني 
من اختناقات سياسصية خطرة بحاجة إىل حلول خارج 
املألصوف، ومصن املهم االسصتفادة من النخصب األكاديمية 

والجامعات ومراكز األبحاث يف هذا الصدد.
وأضاف أن املرجعية الدينية يف النجف لعبت أدواراً مهمة 
تاريخياً ويف األحداث والتحوالت الكربى، ودوما ما كانت 
مواقفها مساندة للقرار الوطني والسيادة العراقية منذ 
ثصورة العرشين وحتصى اليوم، الفتصا إىل أن فتوى الجهاد 
الكفائصي جصاءت يف لحظصة مصريصة ولّباهصا الشصباب 
والكهصول، وهي ليسصت فتصوى ملذهب أو طائفصة وإنما 
كانت مرشوعاً وطنيصًا إلنقاذ العراق يف لحظات خطرة، 
وينبغصي أن نتوقصف عندهصا وندرسصها عصرب الباحثصني 
ومراكصز الفكصر. تابع أن يف مثصل هذه اللحظصات تتبني 
أهميصة املرجعية ودورهصا التاريخي والريصادي كصمام 
األمان املدافع واملسصاند لسصيادة العراق وقراره الوطني 
وأمن جميصع العراقيني، مشصراً إىل أن املرجعية تاريخياً 
كانت دوماً يف حماية املظلومني وانربت للدفاع عن الكرد 
واملسيحيني واإليزيديني. ولفت الرئيس العراقي إىل أن ما 
تحقق بعصد 2003 ليس بالقليل ولكن يجب أن تكون لنا 

الجصرأة بالقصول إن فيها الكثر من االختصالالت وال تلبي 
ما يتطلع إليه العراقيون من حكم رشصيد ودولة مقتدرة 

ومحرتمة ذات سيادة.
وقصال ان مفهوماً يتبلصور حاليا من البصرة إىل النجف 
والعمارة واألنبار واملوصل والسليمانية وأربيل برضورة 

وجود دولة مقتدرة تكون حامية ملواطنيها.
وبصنّي إن االنتخابصات املقبلة جاءت تجاوبصًا مع مطالب 
الناس الذي ملسصوا يف الوضع السصيايس الحصايل بأنه غر 
قصادر عصىل خدمتهم، وردَّ فعصٍل عىل ما اعتصربوه تزويرا 

وتالعبا بأصواتهم يف االنتخابات السابقة.
وشدد عىل أن الخلل األكرب الذي ينتهك سيادة العراق هو 
انتهاك إرادة الناخب العراقي والتالعب بصوته، والسيادة 
تبدأ من احرتام صوت املواطن يف االنتخابات، واسصتعادة 
رشعية النظام والدولة تستند إىل االنتخابات الحرة بدون 
قيمومة وتزوير وتالعب. وأضاف الرئيس أن هناك حالة 
تشكيك يف االنتخابات من قبل املواطنني، باالستناد إىل أن 

ما حصل يف االنتخابات السابقة ليس بالقليل، منوّهاً اىل 
أن املفوضية تعمل بشصكل جدي مصن أجل ضمان نزاهة 
االنتخابصات، وللرقابة األممية دوٌر مهٌم، ولكن أيضا عىل 
منظماتنصا وفعاليتنصا االجتماعيصة دور كبصر يف الرقابة 

وطمأنة املواطنني.
واوضصح إنه وبحسصب خصرباء تبلصُغ وارداُت العراق من 
النفصط منذ العصام 2003 وحتصى اآلن الف مليصار دوالر، 
ُوتشصر التخمينات اىل 150 مليصار دوالر منها انتهت اىل 
الخارج بصفقات مشبوهة مرتبطة بالفساد الذي يعترب 
االقتصصاد السصيايس للعنف والفوىض وإضعصاف الدولة 
وانتهاك السصيادة وإبقاء العصراق يف هذه الحالة، وبدون 
معالجة قضية الفسصاد واسرتداد أمواله باعتبارها ركناً 
مصن اركان الدولة ال يمكن ان نحقصق ما نطمح إليه من 

حكم رشيد.
وحول األوضصاع اإلقليمية، قال صالح إن ارض الرافدين 
كانت تاريخياً نقطة توازنات ورصاعات املنطقة، واليوم 
ال يمكصن للمنطقة أن تسصتقر دون دولة عراقية وطنية 
مقتدرة وذات سيادة، وأن أي تدخل من طرف يف شؤونه 
سيكون مدخال لتدخالت أخرى وستستمر دوامة األزمة 

والجميع خارس فيها.
وأوضح أن عدد نفوس العراق سيكون 80 مليون نسمة 
بحلصول 2050، وتشصر بيانصات اىل أن وارادات النفصط 
املالية سصتنخفض بحلصول عام 2030 لجهصة انخفاض 
الطلصب عليه بعصد تحّول العالصم اىل الطاقصة الكهربائية 
البديلصة، مشصرا اىل أن االحتياطصات الهائلصة للعراق لن 
تؤّمصن مسصتقبل أجيالنا ونفس االمصر ينطبق عىل إيران 
يسصتوجب  وهصذا  جراننصا،  وكل  واألردن  والسصعودية 
التعاون معا ملواجهة هذه التحديات باالسصتناد اىل دولة 

عراقية وطنية مقتدرة وذات سيادة.
يشصار اىل ان القصادة العراقيصني يحاولون بنصاء عالقات 
ايجابيصة مع دول املنطقة وخاصة املجاورة منها والنأي 
ببالدهم عن الراعات فيها ويسعون اىل املوازنة يف هذه 
العالقات بني القطبني الكبرين املتنازعني فيها الواليات 
املتحصدة وايران واللذين لهما تدخل يف الشصؤون العراقية 
اذا يبصل هصالء القادة جهصودا كبرة لتهدئة هصذا الراع 

والتوسط بني اطرافه لنزع فتيل خطورته عىل بالدهم.
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      بغداد / المستقبل العراقي

 زار وزيصر الداخلية  عثمصان الغانمي، أمس 
األحد، محافظة األنبار، برفقته السيد وكيل 
الوزارة لشصؤون االستخبارات والتحقيقات، 
ووكيل الوزارة لشؤون الرشطة الفريق عماد 
محمد، وعدد من القادة، وكان يف اسصتقباله 
محافصظ األنبصار الدكتصور« عصيل فرحان«، 

والسيد قائد الرشطة. 
وكانصت أوىل محطاتصه زيارة قيصادة رشطة 

املحافظصة، وعقد اجتماعا فيهصا، كما وجه 
بعدد مصن املواضيع التي من شصأنها تطوير 
العمصل األمنصي هنصاك، والعمل عصىل خدمة 

املواطنني. 
اىل ذلصك التقى وزيصر الداخلية مصع عدد من 
شصيوخ العشصائر والوجهصاء يف املحافظصة، 
وسط حفاوة من قبل الحارضين، حيث أكد 
خصالل هذا اللقصاء عىل أهميصة الحفاظ عىل 
السصلم املجتمعي وتقاليصد املجتمع العراقي 
األصيلة، مشصدداً عىل أن األمن هو مسؤولية 

الجميصع، ويجصب أن يتحمصل الجميع هذه 
املسصؤولية للحفاظ عىل أمن البلد، مبيناً أن 
شصيوخ العشصائر لهم الدور الكبر يف ضبط 
األمصن وتطبيصق القانون، داعياً سصيادته اىل 
تكثيف التعصاون مع األجهصزة األمنية لدعم 
العمليصة االنتخابية وضمصان نزاهتها، ألنها 

مطلب شعبي رئييس. 
وعىل هامش هذه الزيارة أفتتح الوزير بناية 
محكمصة قصوى األمصن الداخصيل يف محافظة 
االنبار، حيث نظم احتفال باملناسبة بحضور 

العديد من الشصخصيات والجهات املختصة، 
إذ التقى سصيادته بعدد من رؤساء املحاكم، 
وأكصد يف حديثصه لهصم أن أمامنا مسصؤولية 
كبصرة جصداً يف قضاء قصوى األمصن الداخيل، 
ويجصب تطبيصق القانون، مشصراً اىل أن أحد 
أهصداف افتتصاح هصذه املحكمصة هصو تقليل 
حلقصات الروتني، وتذليصل العقبات يف قضايا 
قصوى األمصن الداخيل، مشصدداً عصىل تطبيق 
قضصاء عصادل يف مفاصصل وزارة الداخليصة، 
وتطبيصق أقصى العقوبات بحق املفسصدين 

واملسصيئني، وأنصصاف املظلومصني، كمصا أكد 
سصيادته عصىل اسصتمرار الدعصم الكامل من 
قبصل وزارة الداخلية لجميع مفاصل الوزارة 

لتحقيق أمن شامل. 
بعدهصا توجه وزير الداخليصة والوفد املرافق 
له اىل مقر الفوج التكتيكي، حيث اطلع عىل 
املهصام والواجبصات التي يقومصون بها، كما 
شاهد عرضاً لقابليات وإمكانات هذا الفوج 
من خالل مجموعة من املناورات العسكرية 

التي قدمها عنارص الفوج. 

وزير الداخلية يف االنبار: لقاءات بقيادات أمنية وبشيوخ وافتتاح حمكمة لقوى األمن الداخيل 
رافقه وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

        بغداد / المستقبل العراقي

محمصد  الربملصان  رئيصس  دعصا 
الحلبويس، أمس األحد، مؤسسصات 
الدولصة و«القوى الوطنية« إىل تبني 
برنامصج واقعصي إلعصادة الكفاءات 
العراقية املهاجصرة واملواطنني الذي 
الصعبة ملغادرة  الظصروف  دفعتهم 
العراق. وكتب الحلبويس يف تدوينة 

عىل تويرت، »بمناسبة اليوم العاملي 
لتبنصي  امللّحصة  دعوتنصا  لالجئصني، 
مؤسسصات الدولصة ومصن خلفهصم 
جميصع القصوى الوطنيصة برنامصج 
واقعصي، مصن أجصل عصودة فاعلصة 
للكفاءات من بلدان اللجوء، وتوفر 
املنصاخ املناسصبة للعصودة الطوعية 
للمواطنني العراقيني الذين ألجأتهم 
الظروف الصعبة ملغادرة وطنهم«.

قدمصت لجنصة الرتبيصة النيابية، 
أمصس األحصد، طلبصا رسصميا اىل 
قصرار  إلصصدار  الرتبيصة  وزارة 
دخول شصامل لطلبصة الصفوف 
املنتهيصة او منصصح 10 درجصات 
الحرجصة  الدرجصات  ملعالجصة 

واعطصاء فرصة للطلبة. وطالب 
طلبة وأولياء أمور بإصدار قرار 
للدخول الشامل نتيجة للظروف 
التصي عاشصوها الطلبصة يف ظّل 
الوضع  جائحة كورونا وتصردي 

االقتصادي.

رئيس الربملان يدعو لتبني »برنامج واقعي« 
يعيد الكفاءات العراقية املهاجرة

طلب نيايب الصدار قرار دخول شامل لطلبة 
الصفوف املنتهية

        بغداد / المستقبل العراقي

كشصفت دائصرة العالقصات العامصة والشصؤون القانونيصة 
قسصم التخطيصط واإلحصصاء يف مجلصس القضصاء االعىل، 
عن تقريرها الفصل األول لسصنة 2021 لعموم رئاسصات 
محاكصم العراق باسصتثناء إقليم كردسصتان والتي تضمن 
عصدد الدعاوى املحسصومة واملنجزة إضافصة اىل عدد عقود 

الزواج املسجلة .
وجصاء يف التقرير الصذي اطلعت عليه )القضصاء( أن »عدد 
الدعصاوى املعروضصة  يف عمصوم املحاكم بلغصت 584710 

دعوى حسم منها 448632 وبنسبة حسم بلغت %77«. 
وقال التقرير ان »هيئة التمييز بكافة تشكيلتها بلغ نسبة 
الحسصم فيها للفصصل األول 77%  من مجمصوع املعروض 
والبالغ  22157 قضية فيما بلغت نسبة الحسم يف رئاسة 
االدعصاء العام 97% من مجمصوع الدعاوى املعروضة امام 

هيئاتها  األربع والبالغة 4937«. 
وأضاف أن »نسبة الحسم يف هيئة االرشاف القضائي بلغت 
79% من مجمل الدعصاوى املعروضة امام الهيئة والبالغة 
62 فيما بلغت نسصبة الحسم يف املناطق االستئنافية %77 
من مجمل الدعاوى املعروضصة امامها والبالغة 584710 
دعوى«.  وأشار التقرير إىل أن »محاكم األحوال الشخصية 
سجلت عقود الزواج خالل الفصل األول من الحايل  83578 

عقدا احتلت فيها اسصتئناف الرصافصة املرتبة األوىل بواقع 
)11177( عقصدا تليها باملرتبصة الثانية اسصتئناف نينوى 
بواقع )8862(عقدا تليها استئناف الكرخ باملرتبة الثالثة 
بواقصع)7882( عقدا، الفتا إىل ان«عصدد العقود الخارجية 
بلصغ )7447( واحتلصت املرتبصة األوىل محكمصة اسصتئناف 
البرة )1555( تلتها محكمة اسصتئناف نينوى )1392( 

ثم بعدها محكمة استئناف الرصافة )692(«. 
واوضصح أن » االحصكام الصصادرة من محكمصة الجنايات 
بالصرباءة بلغصت )274( حكمصا واإلفصراج )2623( حكما 
واإلعصدام )175( حكمصا والسصجن املؤبصد )463( حكمصا  
والسصجن املؤقصت )784( حكمصا والسصجن مصدى الحياة 
)113( احصكام  والحبصس )753(  والغرامصة )471( واما 
الحبس مع إيقصاف التنفيذ )338( حكما«  ولفت التقرير 
إىل ان »محكمصة الجنصح كانصت االحصكام بها عصىل النحو 
االتي الرباءة )687( شصخصا و اإلفراج )5409( والسجن 
املؤقت مدان واحد  والحبس )2169( والحبس مع غرامة 
)1384(«.  وتابع ان« نسصبة الحسصم يف محاكم البداءة يف 
رئاسات االستئناف بلغت  68 % واحتلت رئاسة استئناف 
واسصط املرتبة األوىل بنسبة حسم بلغت 86% تليها رئاسة 
محكمة اسصتئناف كربالء بنسبة حسم بلغت 85% وتليها 
رئاسة محكمة استئناف املثنى بنسبة حسم بلغت %83«.  
مضيفا أن »نسبة الحسم يف محاكم األحوال الشخصية يف 

رئاسصات محاكم االسصتئناف بلغت 67% اذ احتلت رئاسة 
محكمة اسصتئناف املثنى املرتبة األوىل بنسبة حسم بلغت 
91% تليها رئاسصة محكمة  اسصتئناف القادسصية بنسبة 
حسصم بلغت 89 % تليها رئاسة  محكمة استئناف واسط 

بنسبة حسم بلغت 87 %«. 
فيما بلغت  نسصبة الحسصم يف محاكم الجنح يف رئاسصات 
محاكم االسصتئناف بلغصت 74% واحتلت رئاسصة محكمة 
اسصتئناف كربالء املرتبة األوىل بنسصبة حسصم بلغت %96 
تليها رئاستي محكمتي استئنايف ميسان و واسط بنسبة 
حسصم بلغت 93 % تليها رئاسصة محكمة اسصتئناف بابل 
بنسبة حسم بلغت 91 %«.  فيما لفت اىل ان »نسبة الحسم 
يف محاكم العمل يف رئاسات محاكم االستئناف بلغت %46 
واحتلت رئاسصة محكمة اسصتئناف ميسصان املرتبة األوىل 
بنسصبة حسم بلغت 100% تليها رئاسة محكمة استئناف 
واسط يف املرتبة الثانية بنسبة حسم بلغت 94% ويف املرتبة 
الثالثة جاءت رئاسة محكمة استئناف  القادسية %75«. 
بصني  التقرير أن« نسصبة الحسصم يف محاكصم التحقيق يف 
رئاسصات االسصتئناف بلغت 82%  واحتلت محكمة رئاسة 
املثنى املرتبة األوىل بنسصبة حسم بلغت 98% تليها رئاسة 
محكمة  اسصتئناف واسصط يف املرتبة الثانية بنسبة حسم 
بلغصت 92% ويف املرتبصة الثالثصة رئاسصة محكمصة  كربالء 

بنسبة حسم بلغت %91«. 

أعلنت قيادة عمليصات بغداد، األحد، فتح 
تحقيصق يف حادثة انفجار عبوة ناسصفة 
أدت إىل استشصهاد أحصد الفالحصني مصع 
إبنصه جنوبصي العاصمصة بغصداد.  وقالت 

بصصصصصيصان  يف  األمنصي  اإلعصالم  خليصة 
تلقت املسصتقبل العراقي نسخة منه، ان 
»القصوات األمنية يف قيادة عمليات بغداد، 
فتحت تحقيقا ملعرفة مالبسصات حادث 

انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت 
موضوعة بالقرب من منزل مواطن يعمل 
فصالح، ممصا ادى اىل استصصصصصصشصهاده 
وهصو وابنصه وحصدوث أرضار ماديصة، يف 

منطقصة كصصصصصوريصش بقرية املسصافر 
جنوبصي العاصمصة بغصداد، كمعلومصات 
أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل 

الحقاً«.

كشصفت هيئصة النزاهصة االتحادية عن 
تفاصيل أمر االسصتقدام الصصادر بحقِّ 
ة  املديصر العصام األسصبق للرشكصة العامَّ
لكربيصت املصرشاق، ُموضحصًة أنصه جاء 
عصىل خلفية توقيع عقد إنشصاء محطٍة 

كهربائيٍَّة بمبلغ )32( مليار دينار. 
ويف  الهيئصة،  يف  التحقيقصات  دائصرة 
معصرض حديثها عصن تفاصيل القضيَّة 
التي حققصت فيها الهيئصة وأحالتها إىل 
القضصاء، أفادت بإصدار السصّيد قايض 
ة بقضايا  محكمة تحقيق نينوى املُختصَّ
النزاهصة أمصر اسصتقدام للمديصر العام 
األسصبق للرشكصة، عىل خلفيَّصة توقيعه 
 )32,000,000,000( بقيمصة  عقصداً 
مليار دينار، إلنشصاء محطصٍة كهربائيٍَّة 
الصناعصة  وزارة  لتعليمصات  خالفصًا 
واملعادن، فضالً عن وجود مغاالٍة بقيمة 
العقصد وُمخالفاٍت ُمثبتٍة من قبل ديوان 
.  عىل صعيٍد  الرقابصة املاليَّصة االتحصاديِّ
آخر، أفصحت الدائرة عن إصدار السّيد 
ة  قايض محكمة تحقيق نينوى املُختصَّ
بقضايا النزاهة أمصر قبٍض بحقِّ عضٍو 
سصابٍق يف مجلصس املحافظة؛ اسصتناداً 
إىل أحصكام املصادَّة )340( مصن قانصون 
العقوبصات، ُمشصرًة إىل أنَّ األمصر جصاء 
عىل خلفيَّصة فقدان العجلصة التي كانت 
تهصا عندمصا كانصت تشصغل منصب  بذمَّ

عضو مجلس املحافظة. 

بينها أحكام إعدام ومؤبد.. القضاء يكشف نسبة حسم الدعاوى خالل الفصل األول من 2021

عمليات بغداد حتقق يف استشهاد فالح وأبنه جنويب العاصمة

النزاهة: 
استقدام مدير عام بقضية 
عقد بقيمة 32 مليار دينار

        بغداد / المستقبل العراقي

يف اتصصال هاتفي، بارك رئيس مجلصس القضاء االعىل القايض فائق زيدان 
لنظصره االسصبق رئيس السصلطة  القضائية يف الجمهورية  االسصالمية  يف 
ايصران ايصة الله سصماحة ابراهيم رئيصيس بمناسصبة فصوزه يف االنتخابات 
وتسنمه منصب رئيس الجمهورية االسالمية يف ايران وتمنى له النجاح يف 

مهمته بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، أمس األحد، عن مداهمة وكرا كبرا 
للخارجصني عن القانون من  عصابات الجريمصة املنظمة يف محافظة دياىل . 
وقالت املديرية يف بيان تلقت املسصتقبل العراقي نسصخة منه، أنه »استنادا 
ملعلومصات اسصتخباراتية  دقيقصة إلحصدى مفاصصل مديرية االسصتخبارات 
العسكرية يف وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة  عمليات دياىل - والتي 
اكدت الرتكيز يف البحث عن وكراً كبراً للخارجني عن القانون من  عصابات 
الجريمة املنظمة يسصتعمل إليوائهم وانطالقهم لتنفيصذ جرائمهم النكراء 

يقع خلف احدى  املنازل يف منطقة العواشج بقضاء املقدادية دياىل«. 
وأضصاف البيصان، »حيث تحركصت عىل اثرها مفارز شصعبة االسصتخبارات 
العسصكرية يف الفرقة  الخامسصة  وقصوة من كتيبة اسصتطالع الفرقة ولواء 
مغاوير القيادة والرد الرسيع نحو الهدف وتمت  مداهمة الوكر املكون من 
ثالثصة غصرف مجهزة بأرسة نوم عصدد 15     باإلضافصة اىل 3 مربدات  وثالجة 
وغسصالة مالبس و3 ودراجات نارية وتجهيزات منزلية كاملة«، مؤكدا أن 

»املفارز الهندسية املرافقة للقوة قامت بتدمر الوكر مع املواد موقعياً«.
إىل ذلك، تمكنت مفارز االستخبارات العسكرية من القبض عىل 5 إرهابيني 
ينتمصون لداعصش يف محافظصة دياىل. وقالصت وكالة االسصتخبارات يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، انه »يف اطار الجهود املتواصلة ملتابعة 
العنصارص االرهابيصة ، تمكنت مفصارز وكالصة االسصتخبارات والتحقيقات 
االتحاديصة يف وزارة الداخلية من القاء القبض عىل )5( ارهابيني مطلوبني 
وفق مذكرات توقيف حسب أحكام املادة )4/ارهاب( النتمائهم لعصابات 
داعصش بمايسصمى قاطع ديصاىل«، مشصرًة إىل أنه« تصم يداعهصم التوقيف 

الستكمال التحقيقات والتخاذ االجراءات القانونية بحقهم«.

رئيس جملس القضاء يبارك لنظيـره االسبــق 
ابراهيم رئييس بمناسبة فوزه يف االنتخابات

ألقت القبض على مخسة دواعش 

بالتفاصيل.. هذا ما وجدته االستخبارات أثناء 
مدامهتها وكرًا لـ »اجلريمة املنظمة« يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

وجهصت املفوضية العليا املسصتقلة 
لالنتخابصات، أمصس األحصد، دعصوة 
بإجراءات  املشصمولني  للمرشصحني 
املسصاءلة والعدالصة إىل اتباع الطرق 
القانونية للنظر يف الطعون املقدمة 
عىل قصرارات هيئة املسصائلة. وذكر 
تلقصت  بيصان  يف  املفوضيصة  إعصالم 
املسصتقبل العراقصي نسصخة منصه، 
تدعصو  االنتخابصات  ان »مفوضيصة 
بإجصراءات  املشصمولني  املرشصحني 
قانصون املسصاءلة والعدالصة الواردة 
يف   1827 بالعصدد  الكتصاب  يف 
2021/6/13 واملنشصور يف املوقصع 
رضورة  إىل  للمفوضيصة،  الرسصمي 
اتبصاع الطرق القانونيصة أمام هيئة 
التمييز املختصصة للنظر يف الطعون 
املقدمة عىل قرارات هيئة املسصاءلة 
استناداً ألحكام املادة 15 من قانون 
البيصان،  وأضصاف  الهيئصة«.  هصذه 

ان«ذلك يأتي بالنظر لتعذر املصادقة 
عىل هؤالء املرشحني البالغ عددهم 
226، ولحرص املفوضية عىل إجراء 
االنتخابصات يف موعدهصا املحصدد يف 
لتأخصر  ونتيجصة   ،2021/10/10
ورود اإلجابصات إضافصة إىل ضيصق 
الوقت، وتماشياً مع املواعيد املحددة 
يف الجدول الزمني لالنتخابات، قرر 
مجلس املفوضني تبليغ املرشصحني 
املشصار إليهم بشصمولهم بإجراءات 
هيئة املسصاءلة والعدالصة«.  وتابع، 
انه »بناء عىل مصا تقدم، ينبغي عىل 
هؤالء املرشصحني جلب ما يؤيد عدم 
شمولهم بإجراءات هيئة املساءلة، 
وذلصك من خصالل كتب رسصمية من 
الهيئصة أو قصرارات قضائيصة لغاية 
وبعكسصه   ،2021  /6/30 يصوم 
فصإن املفوضية سصتضطر إىل تنفيذ 
قصرار هيئة املسصاءلة تماشصياً مع 
املواعيصد املحصددة للجصدول الزمني 

لالنتخابات«.

املفوضية توجه دعوة للمرشحني املشمولني 
بإجراءات »املساءلة والعدالة«
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    المستقبل العراقي / عادل الالمي

بارش قسم التحليل اإلحصائي يف الجهاز املركزي لإلحصاء 
التابع لوزارة التخطيط وبالتعاون مع قسم إدارة الجودة 
والتطوير املؤس�ي التاب�ع لدائرة مكت�ب الوزير بتنفيذ 
مس�ح رض�ا املس�تخدمني واس�تبانة قي�اس انطباعات 

املستفيدين لسنة 2021. 
وقالت عضو اللجنة العليا للمس�ح وعضو اللجنة الفنية 
ومرشف ومنس�ق فعاليات املس�ح السيدة برشى نصيف 
جاس�م : بارشن�ا بتنفي�ذ مس�ح رض�ا املس�تخدمني، إذ 
توجه�ت الف�رق م�ن الباحث�ني واملتابع�ني إىل الجه�ات 
املش�مولة باملس�ح يف بغداد و املحافظ�ات كافة ولجميع 
اٱلداء  اس�تبانتي  مل�لء  ال�وزارة وتش�كيالتها  موظف�ي 
الوظيف�ي واس�تبانة االداء الع�ام فض�ال ع�ن اس�تيفاء 
بيانات استبانة املسح, والتي يتم استيفائها من االساتذة 
والباحث�ني وطلبة الدراس�ات العليا للجامع�ات العراقية 

الحكومية. 
واضاف�ت« اىل ان املس�ح يس�تمر 10 اي�ام بالنس�بة اىل 
املحافظات، يف حني سيكون العمل يف بغداد ملدة )15( يوما 
عدا العطل الرس�مية لوجود عينة من الصاغة واملقاولني 

واملختربات، مش�رة اىل ان قياس رضا املس�تخدمني يعد 
من اب�رز آليات التقيي�م واملتابعة وهي خطوة اساس�ية 
لتحلي�ل مواطن القوة والضعف يف اإلداء ووضع تصورات 

للتطوير وتجديد العمل املستمرين , 
وتابعت بالقول :ان رسالة اي مؤسسة او وزارة تخطيطية 
يف اي دولة هي توافر بيان�ات ومؤرشات إحصائية عالية 
الجودة ومحايدة عن العالق�ات االجتماعية واالقتصادية 
والبيئية املتداخل�ة والتي تحظى باالهتم�ام العام وتلبي 
احتياج�ات مس�تخدمي البيانات ،لذا م�ن االهمية انتاج 
احص�اءات وطني�ة بتطبي�ق املب�ادئ االساس�ية لألم�م 
املتح�دة ومواءمته�ا م�ع الواق�ع الفعيل ،ع�ى ان تكون 
تلك االحص�اءات املنتجة هي احص�اءات موثوقة، قادرة 
ع�ى متابعة املس�تجدات واالس�اليب الحديث�ة يف العمل 

اإلحصائي، لغرض تلبية االحتياجات كافة . 
واش�ارت اىل ان الجهاز املركزي لإلحصاء انتهج سياس�ة 
جدي�دة يف مجال الن�رش والرتويج للبيان�ات التي ينتجها 

واعتم�د مب�دأ الش�فافية كأس�اس لذلك وع�ى ان تكون 
متاحة للمس�تخدمني كافة ،فضال عن اس�تبانة »متلقي 
الخدمة » واس�تبانة »انطباعات املجتم�ع » والتي تعتمد 
عى الصاغة واملقاولني واملختربات وكل فئة تتلقى خدمة 
من وزارة التخطيط بتش�كيالتها االربع ،ٱي كل اس�تبانة 
تؤدي اىل توافر مؤرشات خاصة باملعاير التس�عة للتميز 
املؤسي وحسب توجيهات اٱلمانة العامة ملجلس الوزراء 

لرفد وثيقة الحالة لوزارة التخطيط , 
وبين�ت ان معاي�ر التمييز املؤس�ي تتضم�ن ) القيادة 
،االس�رتاتيجية ،امل�وارد البرشي�ة ، ال�رشاكات وامل�وارد 
املؤسسية ، العمليات ، نتائج املستفيدين ، نتائج املجتمع 
، نتائ�ج اٱلداء الع�ام ، نتائ�ج امل�وارد البرشي�ة ( مؤكدة 
اقرتاح تنفيذ هذه االستبانات سنويا ابتداَء من هذا العام 
وس�تكون هناك قاعدة ثابتة ل�وزارة التخطيط ليتم بعد 
نجاحها أعمامها عى الوزارات االخرى، للعمل باملنهجية 

املعتمدة .

اإلحصاء يبارش بتنفيذ مسح »رضا املستخدمني«  وإنطباعات املستفيدين« لسنة 2021

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة امل�وارد املائية عن زيارة يجريها 
وفد برئاس�ة الوزير مهدي رش�يد الحمداني 
إىل تركي�ا اليوم، ح�ول بحث حص�ص املياه 

وتقسيمها بني العراق وتركيا.
وقالت املدير العام ملركز الدراسات والتصاميم 
الهندس�ية يف الوزارة حنان حسني يف ترصيح 
صحف�ي »س�يزور وف�د برئاس�ة الحمداني، 
وعضوي�ة م�دراء عام�ني يف ال�وزارة، وكذلك 

مجموعة من وزارة الخارجية تركيا«.
وأش�ارت اىل ان املفاوض�ات يف ه�ذه الزيارة 
س�تكون ح�ول »تقس�يم املياه ب�ني البلدين 

تركي�ا والع�راق، والش�حة املائي�ة يف الوق�ت 
الح�ارض، وكيفية ت�اليف مش�كلة اإلطالقات 

املائية الرتكية«.
وقبل ه�ذه الزيارة، اجريت »اجتماعات« مع 
الس�فر الرتكي ووزارة املوارد املائية، حسب 
املدي�ر الع�ام، مؤك�دة أن النتائ�ج س�تكون 
»جيدة« لصالح العراق، كاشفة عن »اتفاقية 
جدي�دة«، س�تربم اثن�اء الزيارة بش�أن ملف 

املياه.
ويف ترصيح سابق لوزير املوارد املائية مهدي 
رش�يد الحمداني، أكد فيه، أن »تركيا تتعامل 
بموض�وع تقاس�م املي�اه م�ع دول املصب، 
وهناك تغير كبر يف سياستهم تجاه العراق، 

وملسنا هذه االرادة الحقيقّية من خالل زيارة 
رئي�س الجمهوري�ة ورئيس مجل�س النواب 
ورئي�س مجلس الوزراء، كلها مؤرشات وعى 
ارض الواق�ع انن�ا نحص�ل ع�ى نتائج وهي 

معلنة االن«.
والعراق بصدد »انش�اء مركز بحثي مش�رتك 
مع الجانب الرتكي يف بغداد«، حس�ب الوزير، 
الفت�ا اىل »موافق�ة الجان�ب الرتك�ي عى ان 

يكون مقر املركز يف بغداد«.
ونق�ل الحمداني تأكي�د الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان عى »رضورة تقاس�م املياه«، 
مش�را إىل أن هذا »املصطلح )تقاسم املياه( 

كان محرماً يف تركيا، واآلن أصبح متاحاً«.

وزير املوارد يزور تركيا: »اتفاقية جديدة« عىل الطريق

    بغداد / المستقبل العراقي

أع�دت وزارة النق�ل، خطة للعم�ل بنظام 
مل��رك��ب���ات  املوح�دة  التس�عرة 
االج����رة، وت�ف�ع�ي�ل ال��خ��ط��وط 

ال��خ��ارج��ي��ة ب�ني املحافظات.
العام�ة إلدارة  الرشك�ة  وق��ال م�دي��ر 
يف  الجاب�ري،  كري�م  ال�خ��اص  النق�ل 
ترصي�ح صحف�ي، ان الرشك�ة وضع�ت 
دراس�ات لتفعيل دور ق�ط��اع ال�ن�ق�ل 
امل�ح�اف�ظ��ات  ب���ني  ال��خ���اص 
والخط�وط  الخارجي�ة(  )ال�خ�ط��وط 
الداخلي�ة يف املحافظة الواح�دة، اىل جانب 
العمل بنظام التس�عرة املوح�دة لألجرة، 
اضافة اىل تحديد كش�ف متكامل للمرائب 
التي تحتاج اىل تأهيل وصيانة، فضال ع�ن 
تحدي�د آلية عمل متكاملة لنظام ادخ��ال 
وتعظي�م  ال�ج�دي��د  امل�ع�ل�وم��ات 
االي���رادات واالل�ت�زام باملعيارية حسب 
ضواب�ط وقوان�ني الرشكة«.واض����اف 
م�وس��ع�ا  »اج��ت��م��اع���ا  ان 
ع�ق��د ل��غ���رض تهيئ�ة االمكاني�ات 
للنه�وض بواق�ع قط�اع النق�ل الخ�اص 
يف بغ�داد واملحافظ�ات، مل�ا يواجه�ه م�ن 

تحدي�ات وصعوبات تتعل�ق بتنظيم ه�ذا 
الناحي�ة  ال�ح�ي��وي م��ن  ال�ق�ط��اع 
االقتصادية وتوف�ر امل�رائ�ب النموذجية 
واعتماد االس�اليب الحديثة والتكنولوجيا 
يف االدارة املركزية«.وب��ني ان »ه��ن��اك 
ال�ح�ك�وم��ات  م���ع  ت�ن�س��ي�ق�ا 
امل�ح�اف�ظ��ات  يف  امل�ح�ل�ي��ة 
وال��دوائ���ر ذات ال�ع�الق��ة ل�غ�رض 
تفعيل دور النقل ال�خ�اص، السيما يف ما 
يتعلق بتوفر االراض�ي وال��س��اح��ات 
الن��ش���اء امل���رائ���ب«. واوض���ح 
ال��ج��اب��ري ان »االجتماع بحث س�بل 
وايج�اد  واملعوق�ات  العراقي�ل  معالج�ة 
وامل�س��ت�ع�ج�ل�ة  اآلن�ي�ة  ال�ح�ل��ول 
ال�خ�دم��ات  ت�ح�س��ني  ب�ه��دف 
املقدم�ة للمواطن�ني وس�ائقي مركب�ات 
»وزارة  ان  اىل  الخاص«.ولف�ت  القط�اع 
النق�ل تتواص�ل م�ع الحكوم�ة املحلي�ة 
للمش�اريع  ال�ص��رف  آل�ي��ات  لبح�ث 
امل�ت�خ�ذة  واالج����راءات  امل�ت�وق�ف�ة 
ال�ت��ي  املتلكئ�ة  امل�ش��اري�ع  ب�ح��ق 
س�ت�دخ�ل ضمن  ن�ظ�ام ال�ت�ش�غ�ي�ل 
امل�ش��ت�رك م�ن�ه��ا م��رائ��ب ب�اب�ل 

وواس��ط وميسان«.

النقل تعتزم إطالق تسعرية موحدة ملركبات 
األجرة وتفعيل اخلطوط بني املحافظات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت األمانة العام�ة ملجلس الوزراء، قرار مجلس 
ال�وزراء الخ�اص بآلي�ة معالج�ة املرشوع�ات يف ظل 

جائحة كورونا.
وذكر بيان لألمانة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
»قّرر مجلس ال�وزراء يف جلس�ته االعتيادية }الثالثاء 
امل�ايض{، املوافق�ة ع�ى تعدي�ل ق�رار اللجن�ة العليا 
للصحة والسالمة الوطنية )مكافحة جائحة فايروس 
كورونا( )117 لس�نة 2020( املعدل بالقرار )3 لسنة 
2021( بش�أن مدة توق�ف املرشوعات والعقود يف ظل 

جائحة كورونا، باعتماد اآللية اآلتية:
1. ع�ّد مدة أزم�ة جائحة كورونا م�دة توقف للعقود 
الحكومي�ة الت�ي توقفت بس�بب ه�ذه الجائحة بدءا 
م�ن 2020/2/20 ولغاية 2020/7/31 س�واء أكان 
التوق�ف كليا أم جزئيا م�ن دون أن يرتتب عى ذلك أّي 
رضر ع�ى املتعاقدين مع جهات التعاقد من أجل عدم 
مطالبتها بالغرامات التأخرية ورس�وم التأمني خالل 
هذه املدة ومن دون أّي تبعات أو متطلبات مالية عى 

جهات التعاقد.
2. تقدم طلبات الش�مول بمدة التوقف ما بعد التاريخ 
املذك�ور بالفق�رة )1( آنفا ولغاي�ة 2020/12/2، إىل 
لجن�ة متخصصة تؤل�ف يف وزارة التخطيط برئاس�ة 
وكيل وزارة التخطيط للش�ؤون اإلدارية، واملدير العام 
لدائ�رة العقود الحكومية العام�ة يف وزارة التخطيط، 
وممث�ل ع�ن الجهة الحكومي�ة ذات العالقة بحس�ب 

الحاجة.
3. يجري التعامل مع العقود املذكورة آنفا التي تأثرت 
بالجائح�ة بعد التاريخ املذكور يف الفقرة )2( آنفا من 
جه�ة التعاقد عى وف�ق القانون والتعليم�ات النافذة 
وبضمنها الضوابط رقم )6( امللحقة بتعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية )2 لس�نة 2014(، ورشوط املقاولة 
ألعمال الهندس�ة املدني�ة أو ما يقابله�ا من الرشوط 
العامة ألعمال الهندس�ة الكهربائي�ة وامليكانيكية أو 
الوثائق القياس�ية املتعلقة بالعق�ود الخاضعة لهذه 
الوثائق م�ن خالل عّد تلك املودة )توقفا كليا أو جزئيا 
أو تمدي�دا( وتفص�ل وزارة التخطي�ط يف أي خ�الف 
حول ذلك يقع بني جه�ة التعاقد، واملقاول أو الرشكة 

املتعاقدة.

جملس الوزراء يصدر قرارًا 
بشأن معاجلة »العقود« 

واملشاريع يف ظل »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، أمس االحد، عن ارتفاع 
ع�دد العم�ال املضمونني م�ن 250 ألف عام�ل إىل 570 ألف عامل 
خالل الف�رتة املاضية، فيما اعلنت اطالق برنامج لدعم الش�باب 

بالتنسيق مع منظمة »اليونيسيف«.
 وق�ال مدي�ر دائرة العم�ل والتدريب املهني يف ال�وزارة رائد جبار 
باهض، يف ترصيح صحفي، إن »الوزارة أطلقت عدداً من الحمالت 
يف بغ�داد واملحافظات م�ن أجل تطبيق قانوَن�ي العمل والضمان 
االجتماعي، مما أس�هم بارتفاع عدد العمال املش�مولني بقانون 
الضم�ان االجتماعي«، الفتاً اىل أن »الوزارة جادة بش�مول جميع 
العم�ال يف قطاع�ات العمل املختلف�ة بقانوَني العم�ل والضمان 

االجتماعي«. 
وأضاف أنه »بالتعاون مع منظمة )اليونيس�يف( أطلقت الوزارة 
برنامج�اً لدعم الش�باب لالنتقال من التعلم وتنمي�ة املهارات اىل 
العم�ل الالئق من خالل مجاالت العمل الحر وس�وق العمل، كون 
أي بلد يمتلك ثروات يجب أن تنعكس إيجاباً عى املجتمع«، مبيناً 
أن »القان�ون العراقي أل�زم وزارة العمل بتطبي�ق قانوَني العمل 
والضمان االجتماعي، وأن بنود هذين القانونني تنص عى حصول 
العمالة األجنبية عى تصاريح العمل يف مقابل تشغيل نسبة ما ال 

يقل عن 50 % يف املشاريع االستثمارية والقطاع الخاص«. 
وبنّي أن »الوزارة مع وج�ود الخربات األجنبية لحاجة البلد إليها، 
ولكن بشكل نوعي وليس بشكل كمي مما يتسبب يف ازدياد أعداد 
العاطلني الذين يتجاوز عددهم مليونا و600 ألف عاطل مسجلني 
يف قاعدة بيانات الوزارة، إىل جانب عدد يمكن أن يكون مماثال من 

غر املسجلني لديها«. 
ون�وّه باهض إىل أن�ه »تم االتف�اق مؤخراً م�ع الحكومة املحلية 
يف محافظ�ة ذي ق�ار ع�ى تخصي�ص أراض بمحافظ�ة ذي قار 
إلنشاء مجمعات تسويقية تنفذها الوزارة بهدف تشغيل الشباب 
الباحثني عن عمل«، مش�راً اىل أن »ال�وزارة تمتلك قاعدة بيانات 
كامل�ة بأع�داد الباحث�ني ع�ن العمل تتضم�ن بيان�ات الباحثني 

ومؤهالتهم وتحصيلهم الدرايس«.

وزارة العمل تعلن شمول 570 ألف 
عاماًل بالضامن االجتامعي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، أمس األحد، عن ضبط حاوية تحتوي 
عى أدوية برشية معدة للتهريب يف منفذ ميناء أم قرص الش�مايل 
يف محافظ�ة البرصة.وذكر بيان للهيئة تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان »منفذ ميناء ام قرص الشمايل تمكن بالتعاون مع 
جهاز األم�ن الوطني من احباط محاول�ة تهريب حاوية تحتوي 
ع�ى ادوية برشية مخالفة لضوابط االس�تراد مخبأة خلف مواد 
صحية«.  وأضاف، »تم إحالة ما تم ضبطه إىل الجهات القضائية 

املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية الدفاع املدني، أمس األحد، عن حصيله أهم عمليات 
االخم�اد ملراكز املديرية يف جانب الكرخ من العاصمة بغداد خالل 

ال�24 ساعة املاضية.
وقال�ت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 

»اهم عمليات االخماد كانت كاآلتي : 
1-مرك�ز املنص�ور اخم�اد حادث حري�ق غرفه داه�ل دار متخذ 

كرشكه لعمال التنظيف بسبب مصدر نار خارجي 
2- مرك�ز املنص�ور اخماد حادث حريق غرفه من الس�ندوج بنل 

داخل دار متخذه مخزن للمواد الغذائيه بسبب تماس كهربائي 
3-مرك�ز االع�الم اهماد ح�ادث حري�ق داخل هيكل ملستش�فى 
م�رتوك وانقاذ مول�ده اهليه وهزي�ن الكاز يق�در 6000لرت كاز 

بسبب تماس كهربائي 
4-مركز الرشيد يخمد حادث حريق دونم داخل بستان يف منطقة 

اليوسفيه بسبب حرق مخلفات الحصاد 
5- مركز التاجي يخمد حادث حريق غرفه داخل دار منطقة هور 

الباشا بسبب تماس كهربائي 
6-مركز ح�ي العامل يخمد حادث حريق مواد مس�تهلكه داخل 
قطعه مرتوكه واعش�اب وقصب يف منطقة حي الرس�الة بسبب 

مصدر نار خارجي  
واشار البيان، اىل أن »جميع الحوادث بدون اي ارضار برشيه«.

املنافذ: ضبط أدوية برشية معدة 
للتهريب يف ميناء أم قرص

الدفاع املدين يف الكرخ تعلن 
حصيلة عملياهتا لـ24 ساعة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن مدي�ر عام مرور إقليم كوردس�تان، الل�واء عبدالق�ادر عزيز، أن وزارت�ي داخلية 
إقليم كردس�تان واالتحادية يف بغداد قررتا إجراء تغيرات عى لوحات تسجيل السيارات 
وتوحيده�ا، حيث اتفقتا عى نم�وذج موحد، مع وضع بعض الحروف التي تميز لوحات 

كل جانب.
وق�ال عزيز يف ترصي�ح صحفي إن النموذج الجدي�د الذي تم اختي�اره العتماده للوحة 

السيارات ال يشبه اللوحات املعمول بها اآلن سواء يف إقليم كوردستان أم العراق.
ولفت إىل أن املرشوع ال يزال يف مراحله األولية وتطبيقه بحاجة إىل وقت. 

وأوضح أن اللوحات الخاصة بإقليم كوردس�تان س�تحمل ح�روف KRG وهي اختصار 
ل�)حكومة إقليم كردستان(، من أجل تمييزها عن لوحات بقية محافظات العراق. 

ويوم األربعاء املايض، أعلن مدير املرور العام، اللواء طارق إسماعيل، التوصل التفاق أويل 
مع إقليم كوردستان لتوحيد لوحات التسجيل. 

ويوجد يف العراق عدة أنواع من لوحات السيارات، وكما ييل:  
- الخصوصية: اللوحات بيضاء ومس�تطيلة والكتابة باللون األس�ود وتظهر فيها كلمة 
العراق باللغة اإلنجليزية عى اليسار ويف الجهة العليا يظهر اسم املحافظة ونوع اللوحة 
)خصويص، أجرة، حمل، ....( واألرقام باللون األس�ود وباللغتني العربية واإلنجليزية مع 

وجود األحرف. 
األجرة )التاكي(: اللون األحمر تحت كلمة العراق والكتابة باللون األسود. 

الرشط�ة أو املؤسس�ات الحكومي�ة: الل�ون األزرق تحت كلم�ة العراق والكتاب�ة باللون 
األسود. 

الحمل: اللون األصفر تحت كلمة العراق والكتابة باللون األسود. 
االنشائية: اللون األخرض تحت كلمة العراق والكتابة باللون األسود. 

املؤقتة: س�وداء والكتاب�ة باللون األبيض. ع�ادة تكتب عليها عب�ارة فحص مؤقت وقد 
أعطيت الكثر من املركبات هذه اللوحات بعد عام 2003م، وذلك لغياب الجهات املختصة 

يف تسجيل السيارات وجعلها تحمل لوحات دائمية. 
أخرى: هناك عدة ألوان وتركيبات أخرى للهيئات الديبلوماسية وهيئات الكمرك وغرها. 
ويف إقليم كردس�تان، تحمل املركبات لوحات تس�جيل مس�تطيلة من عدة ألوان وتتميز 

بعرضها وبأحجام تختلف عن تلك املوجودة يف باقي محافظات العراق.

بغداد واإلقليم: اتفاق عىل توحيد 
لوحات السيارات.. وهذه ميزهتا

الرشيد يطلق وجبة جديدة 
من السلف ألربع فئات

خالل شهر.. صحة الكرخ: انجاز حوايل 23 ألف 
كتاب وامر اداري ومعاملة يف االمور االدارية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرش�يد، أمس االحد، اطالق وجبة جديدة من س�لف منتسبي 
وزارتي الدفاع والداخلية واملوظفني وكذلك املتقاعدين.ودعا املكتب االعالمي 
للم�رصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، كافة املس�تفيدين 
مم�ن تصلهم رس�ائل نصي�ة اىل« مراجعة فروع امل�رصف او مكاتب الدفع 
االلكرتوني الس�تالم املبلغ«.واكد« استمرار العمل عى رفع املبالغ يف ارصدة 

املسجلني عى السلف من خالل التطبيق الخاص باملرصف«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن قسم االمور االدارية و ابمالية 
و القانوني�ة يف دائ�رة صح�ة بغداد 
الك�رخ ع�ن انج�از )22488( الف 
كتاب و ام�ر اداري و معاملة خالل 

شهر ايار من العام الجاري
ذكر ذلك مدير قس�م االمور االدارية 
و املالية و القانونية االستاذ )عدنان 
مذك�ور ( تم انجاز )22488( كتاب 
توزع�ت  معامل�ة  و  اداري  ام�ر  و 
بني انج�از )18361( كت�اب و امر 
اداري يف ش�عبة الخدم�ات توزعت 
ب�ني )7990( كتاب ص�ادر اىل كافة 
ال�وزارات و املؤسس�ات الحكومية 
و  الصحي�ة و )2426( ام�ر اداري 
و اس�تقبال )7945( كتاب وارد من 
الوزارات و املؤسس�ات الحكومية و 

تم انجازها بالكامل 
و اضاف مدير شعبة املوارد البرشية 
االس�تاذ )احمد عدنان عبد الرزاق( 
تم ارشفة و توثيق )1584( معاملة 
يف وح�دة التوثي�ق ش�ملت ارش�فة 
اضاب�ر موظف�ي مرك�ز الدائرة و 
االجاب�ة عى املذك�رات و املطالعات 
بني كافة اقس�ام الدائرة و اس�تالم 

و ترحي�ل االضابر و ارش�فة اوامر 
االنف�كاك و النق�ل و عمل نس�خة 
الكرتوني�ة خاص�ة باضاب�ر مركز 
الدائ�رة مضيف�ا انج�زت الش�عبة 
القانوني�ة )1560( معاملة توزعت 
ب�ني انج�از )معامالت الش�هداء و 
تنظي�م   ، املفقودي�ن  و  املصاب�ني 
تن�ازالت خطي�ة ، كت�ب التعامي�م 
 ، مزاي�دات   ، االس�ماء  تصحي�ح   ،
الدعاوى الجزائية ، الدعاوى املدنية 
، اس�تمارات استش�هاد القانوني�ة 
- فق�دان اضب�ارة ، ال�وارد الداخيل 
، الص�ادر ، الوارد ال�وزاري ، الوارد 
الخارجي ، مذكرات ، عدم ممانعة( 
مؤك�دا تم ارش�فة جمي�ع الكتب و 
االوام�ر االدارية يف وحدة الحاس�بة 
الحوكم�ة  برنام�ج   - االلكرتوني�ة 

االلكرتونية .

النفط تضع برناجمًا زمنيًا إلعادة تأهيل مصفى الشامل
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، أمس األحد، وضع برنامج زمني إلعادة تأهيل 
مصفى الشمال ، فيما ناقشت سبل رفع انتاجه ل� 150 ألف برميل 
يومياً، فيما أكدت عزمها التعاون مع القطاع الخاص لزيادة إنتاج 

مصايف الشمال.
وق�ال وكيل الوزارة لش�ؤون التصفية حامد يونس خالل ترؤس�ه 
اجتماعاً ملناقشة برنامج إعادة تأهيل مصفى الشمال بطاقة 150 
أل�ف برميل بالي�وم يف بيان تلقته وكالة األنب�اء العراقية )واع(، إن 
»ال�وزارة حريص�ة ع�ى االرساع يف تنفيذ مش�اريع وخطط تأهيل 
الوح�دات االنتاجي�ة ملصفى الصم�ود يف بيجي واس�تئناف الطاقة 
االنتاجية الكاملة«.  وأضاف، أنه »اس�تناداً لتوجيهات وزير النفط 
إحسان عبد الجبار إسماعيل باإلرساع يف وضع برنامج زمني إلعادة 
إعمار مصفى الشمال فقد تم بحث آليات  وبرنامج التأهيل بالجهد 
الوطني«. وأش�ار إىل أن »الوزارة ومن خالل تشكيالتها تمكنت من 
إعادة تأهيل وتشغيل مصفى صالح الدين 1 و2 واملصايف الخارجية 

التابع�ة لرشكة مصايف الش�مال، وتعمل حاليا عى تطوي�ر االنتاج فيها من 
خالل إضافة وحدات لزيادة اإلنتاج وتحسني نوعيته«.

وتابع أن »الوزارة س�تقوم باس�تثمار طاقاتها وإمكاناته�ا الفنية وخربات 
العامل�ني فيه�ا يف رشكات مصايف الش�مال واملعدات الهندس�ية واملش�اريع 

النفطي�ة والدوائر املعنية يف ال�وزارة بالتعاون مع القط�اع الخاص العراقي 
والرشكات االجنبية إلعادة التأهيل واستئناف اإلنتاج يف رشكة مصايف الشمال 

بطاقتها اإلنتاجية املعهودة«. 
وح�رض االجتم�اع املديرون العام�ون لرشكات مصايف الش�مال واملش�اريع 

واملعدات الهندسية والدوائر املعنية يف مركز الوزارة.

الرافدين يكشف حصيلة احلسابات 
املودعة داخل املرصف

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدي�ن، أمس األح�د، ان 
عدد الحسابات املفتوحة للمواطنني وفئات 
اخرى يف فروعه ببغ�داد واملحافظات خالل 
شهر ايار املايض بلغت 2886 حساب توفر 

وجاري.
 وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»عدد الحس�ابات الجارية الت�ي تم فتحها 
للمواطن�ني وفئ�ات اخرى وصل�ت اىل 142 
حس�اب، يف حني بلغ عدد حسابات التوفر 

للمواطنني اىل 2744 حساب«.  
واش�ار اىل ان« امل�رصف مس�تمر يف تقديم 
خدماته وذلك بفتح الحس�ابات للمواطنني 
امل�رصف  يف  امواله�م  اي�داع  يف  الراغب�ني 

رشوط  وف�ق  الفوائ�د  ع�ى  والحص�ول 
وضوابط وضعت وبام�كان زبائن املرصف 

زيارة فروعه يف بغداد واملحافظات لالطالع 
عليها«.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 017-SC-21-EBS 2nd Round 
EPCC service for PTF Desalter Installation 

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: EPCC service for PTF Desalter Installation 

Tender No.: 017-SC-21-EBS 2nd Round 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist companies 

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting 

from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 
Company seeks ONE qualified contractor shall execute the engineering, procurement, construction, installation and 

commissioning of PTF desalter package. Mainly SOW includes 4 parts: 

1) the whole system engineering, including the tie-in system and interface with the existing system. 

2) Procurement：to procure the equipment and material listed in the SOW and any other necessary associated items to achieve 
the requirement of whole system.  

3) Construction: including the site clearance and preparation, civil work, equipment assembles and installation, piping work and 
electrical work if any; 

4) Commissioning: be responsible and coordinate the associated parties to finish the whole system commissioning 
Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. NI Dawei 

nidawei@ebspetroleum.com & Mrs. Tan Li tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company. 

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  

1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the 

tender submission deadline 16:00, 04th July 2021 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 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 compiled). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled). 

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. 

7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. NI Dawei nidawei@ebspetroleum.com & Mrs. Tan Li tanli@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 this tender announcement above. 

اعالن رقم )2021/23(
)امانة بغداد / دائرة املشاريع(

ي�ر )امان�ة بغداد / دائرة املش�اريع ( دعوة جمي�ع الراغبني من ذوي الخربة واالختص�اص لتقديم عطاءاتهم الخاص�ة بمناقصة )اعمال 
تطوير املحلة )908(( حيث تتوفر التخصيصات املالية ضمن ) املوازنة االس�تثمارية/ مرشوع تاهيل وتطوير واكس�اء الش�وارع واملحالت 
الرئيسية  يف مدينة بغداد (ضمن الباب )5( القسم )22( نوع االستثمار )1( ازاء الفصل )3( املادة )9( نوع )2( تسلسل )124(  ضمن قطاع 
النقل واالتصاالت  وبكلفة تخمينية مقدارها )1,478,500,000( مليار واربعمائة وثمانية وس�بعون مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي 
فقط  وبأمكان الراغبني برشاء وثائق املناقصة مراجعة مقر )ديوان امانة بغداد / الطابق االول / قسم العقود العامة / الكائن قرب ساحة 
الخالن�ي( يف اوقات الدوام الرس�مي لغرض الحصول عىل وثائق املناقصة  بعد دفع قيم�ة البيع للوثائق غري  قابلة للرد والبالغة )200,000( 

مئتا الف دينار مع مراعاة ما ييل 
1 � يلت�زم  املتق�دم بان يتضمن عطاءه تامينات اولية عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق بمبل�غ )14,785,000( اربعة عرش مليون 

وسبعمائة وخمسة وثمانون  الف  دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة
2 � تقديم ) هوية تصنيف املقاولبن /انشائية / الدرجة الثامنة( 

3 � تقدي�م ب�راءة ذمة صادرة عن الهيئة العامة للرضائب / قس�م الرشكات  معنونة اىل امانة بغداد نافذة خالل فرتة  تقديم العطاء باس�م 
الرشكة مع الهوية الرضيبية 

4 � يلت�زم مق�دم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها بعد دراس�تها واالطالع عليها وبخالفه س�يتم 
استبعاد عطاءه 

5 � يلتزم مقدم العطاء بمىلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية وحسب قرص ال
)CD(  الذي يتم استالمه وتقديمه ورقيا بعد ختمه بالختم الحي الخاص بالرشكة 

6 � تقديم متطلبات الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها ورقيا عىل شكل ملفات )س�بايرول( مع الوثائق املكونة للعطاء بعد ختمها بالختم 
الحي الخاص بمقدم العطاء

7 � تقديم نسخة من املستمسكات الخاصة باملدير املفوض ) بطاقة السكن � هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية العراقية ( مع جميع 
املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء

8 � تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا 
9 � وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية

10 � س�يتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عن استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة )العارشة( من صباح يوم )االربعاء( املوافق 
)2021/6/30( يف مقر دائرة املشاريع

11 � تس�لم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نس�خة اصلية موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء ( مثبت عليها اس�م مقدم العطاء 
وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الس�اعة )الثانية عرش ظهرا وحسب التوقيت 
املحيل ملدينة بغداد ( ليوم )الثالثاء( املوافق )2021/7/6( يف مقر ديوان امانة بغداد / الطابق االول / قسم العقود العامة ويف حالة مصادفة 

ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسرتفض العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد اعاله 
12  �يتم فتح العطاءات بحضورمقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور عىل العنوان املبني يف اعاله يف الزمان وبالتاريخ املذكور 

13 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

والية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكرتوني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة
E-mail; mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq

E-mail;alukud@amanatbaghdad.gov.iq

فقدان
يف   0205412 املرقم�ة  االقام�ة  هوي�ة  فق�دت 
2017/9/12 باس�م / امري حمزة زائري باكستاني 
الجنسية والصادرة من مديرية االقامة يف النجف من 

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

فقدان 
فق�دت ش�هادة تكييل الص�ادرة من رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطية / هيئة توزي�ع الجنوب. العائدة 
للس�يارة املرقمة 22844 ف/البرصة - مرسيدس - 
موديل 2011 باسم / حسني زيدان عبد الرضا، فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار.
�������������������������������������������

فقدان 
فق�دت ش�هادة تكييل الص�ادرة من رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطية / هيئة توزي�ع الجنوب. العائدة 
للس�يارة املرقمة 16864 ب/كركوك - مرس�يدس - 
موديل 2011 باس�م / عقيل وهاب مردان، فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار.
�������������������������������������������

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
الع�دد: 3600/ش/2021

التاريخ: 2021/6/9
اعالن 

املدعى عليه / جعفر عبد األمري عبد الهادي   
قدمت املدعية / )عبري ميثم قاسم( الدعوى املرقمة 
بالعدد أعاله ضدك والتي تطلب فيها التفريق وحيث 
ثب�ت ارتحال�ك اىل جهة غ�ري معلومة حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ ورشح املجلس البلدي ملنطقة القبلة 

املؤرخ 2021/6/2 
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة يوم 2021/6/28 
ويف حال عدم حضورك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غياباَ وعلناَ.
القايض / راغب محمد حسن املظفر

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

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

العدد : 274 / ب / 2021 
التاريخ : 20 / 1 / 2021 

اىل / املدعى عليه / تحسني هادي عبيد 
م / تبليغ مرافعة 

اق�ام املدعي ) ايهاب س�عد ج�واد ( ضدكم الدعوى 
املرقم�ة 274 / ب / 2021 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
وموضوعه�ا ابط�ال تس�جيل ولع�دم معرف�ة محل 
اقامتك قررت املحكمة تبليغكم بواس�طة صحيفتني 
محليتني بموعد املرافعة املوافق يوم 27 / 6 / 2021 
وعند عدم حضورك ستجري املرافعات غيابيا بحقك 

وفقا للقانون .
القايض

جاسم محمد داود 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة بداءة الدجيل 

العدد : 284 / ب / 2021 
التاريخ : 20 / 1 / 2021 

اىل / املدعى عليه / تحسني هادي عبيد 
م / تبليغ مرافعة 

اق�ام املدعي )س�عد ج�واد كاظم ( ضدك�م الدعوى 
املرقم�ة 284 / ب / 2021 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
وموضوعه�ا ابط�ال تس�جيل ولع�دم معرف�ة محل 
اقامتك قررت املحكمة تبليغكم بواس�طة صحيفتني 
محليتني بموعد املرافعة املوافق يوم 27 / 6 / 2021 
وعند عدم حضورك ستجري املرافعات غيابيا بحقك 

وفقا للقانون .
القايض

جاسم محمد داود

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 439 / ش / 2021 
التاريخ : 20 / 6 / 2021 

اىل / املدعى عليه / هناء عبد الكريم 
م / تبليغ مرافعة 

اق�ام املدعي عالء اس�ماعيل عل�وان ضدكم الدعوى 
املرقم�ة 439 / ش / 2021 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
وموضوعها اس�قاط اج�رة حضانة ولع�دم معرفة 
مح�ل اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغكم بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني بموعد املرافعة املوافق يوم 4 / 
7 / 2021 وعن�د عدم حضورك س�تجري املرافعات 

غيابيا بحقك وفقا للقانون .
القايض 

معد نجم عبيد 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 425 / ش / 2021 
التاريخ : 20 / 6 / 2021 

اىل / املدعى عليه / هناء عبد الكريم ابراهيم
م / تبليغ مرافعة 

اق�ام املدعي عالء اس�ماعيل عل�وان ضدكم الدعوى 
املرقم�ة 425 / ش / 2021 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
وموضوعه�ا اس�قاط نفق�ة ولع�دم معرف�ة محل 
اقامتك قررت املحكمة تبليغكم بواس�طة صحيفتني 
محليتني بموعد املرافعة املوافق يوم 28 / 6 / 2021 
وعند عدم حضورك ستجري املرافعات غيابيا بحقك 

وفقا للقانون .
القايض 

معد نجم عبيد 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

محكمة الدجيل 
التاريخ : 20 / 6 / 2021 

اعالن 
قدمت املس�تدعية ) س�ناء نش�مي صبار ( طلبا اىل 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف الدجي�ل تطلب فيه 
نصبه�ا قيمة عىل زوجه�ا املفقود ) س�الم درويش 
حس�ان ( وذلك لكونه فقد بتاري�خ 19 / 2 / 2017 
وانقطعت اخباره فعىل من لديه اعرتاض عىل صدور 
الحجة تقديم اعرتاضه خالل ثالثون يوما من تاريخ 

االعالن .
القايض 

معد نجم عبيد 
�������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد: 76/ش/2021
التاريخ: 2021/5/9

م/تبليغ 
اىل/ املدعى عليه )عبد الله عيل حمادي(

ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقمة )76/
ش/2021( واملقامة من قبل املدعية )فاطمه سطاي 
خل�ف( ع�ىل املدع�ى عليه )عب�د الله ع�يل حمادي( 
واملتضمن�ة تفريق للرضر وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مخت�ار املنطقة لذا تقرر اج�راء  تبليغك بصحيفتني 
املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف  محليت�ني  يوميت�ني 
2021/5/24 الساعة التاسعة صباحاً ويف حال عدم 
حض�ورك او حضور م�ن ينوب عنك قانونياً س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابياً  وفق القانون
القايض 

فائق مشعل صالح

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن   ) ماجد حميد شاوي(  طلبا اىل هذه املديرية 
يطل�ب فيه تبديل اللق�ب يف قيده  وجعله ) الجيايش(  بدال 
من )الش�نايره( وعمال باح�كام امل�ادة ) 22( من قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر نرش 
الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل ف�رتة عرشة اي�ام من تاري�خ النرش 

وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة

رقم االضبارة / 337 /2020
التاريخ 2021/6/6

اعالن
نظ�را لع�دم بل�وغ ب�دل املزاي�دة ل�رشاء العقار تسلس�ل 
153/22 م5 ام التل�ول والجالج�ة  والكائ�ن يف الس�ماوة 
مجمع ابن يقطني / مجمع س�كني   العائد للمدين صائب 
عب�اس فاضل  عب�اس لقاء طل�ب الدائن ) عدن�ان رحيم 
علي�وي  ( البال�غ )22740000  اثن�ان وع�رشون  مليون 
وسبعمائة واربعون الف دينارا  80% من القيمة املقدرة لذا 
تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل 
للن�رش فعىل الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
املدة املذكورة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
ع�رشة من املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�وم التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك 

استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل ال شرب 
مديرية تنفيذ السماوة

مواصفات العقار  : 
1 � موقع�ه ورقم�ه : 153/22 م5 ام التل�ول والجالج�ة 

سماوة مجمع ابن يقطني / مجمع سكني 
2 � جنسه ونوعه : دار مشيدة / ملك رصف

3 � حدوده واوصافه :  
4 � مش�تمالته : تتكون من غرفتني نوم وصالة واستقبال 
ومطبخ ومجموعة صحية طابق واحد ومبني من الطابوق 

واالسمنت املسقف بالكونكريت 
5 � مساحته / 200 مرت مربع
6 � درجة العمران :  متوسطة 

7 � الشاغل / املدين صائب عباس فاضل وعائلته 
8 � القيم�ة املق�درة : 83,000,000 ثالثة وثمانون مليون 

دينار

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة

رقم االضبارة / 2021/381
التاريخ 2021/6/20

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الرميثة الس�يارة املرقمة 10904 نوع 
كي�ا بيجو  موديل )2010( الل�ون ) برتقايل ازرق( العائدة 
للمدي�ن ) عماد ن�ارص حس�ني ( وذلك لقاء طل�ب الدائن 
)زينب فاضل س�عد ( والبالغ )6,825,000( س�تة ماليني 
وثمانمائ�ة وخمس�ة وعرشون ال�ف  دين�ار عراقي فعىل 
الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة عرشة 
ايام تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية والتي ال تقل ع�ن 10% عرشة باملائة من القيمة 
املق�درة والبالغ�ة )12,000,000( اثنى عرش مليون دينار 
ال غ�ري دين�ار عراقي  ويتحمل رس�م التس�جيل والداللية 

املشرتي 
منفذ العدل

عالء حبيب الهدابي

اعالن مناقصة
اىل السادة الراغبني بتقديم عطاءاهتم 

م / املناقصة املرقمة ) 9م /2021(
ي�ر الرشكة العامة للس�منت العراقية بدع�وة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة   لتقدي�م عطاءاتهم للمادة 

املذكورة ادناه مع مالحظة ما ييل :

1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بالرشكة العامة للسنت العراقية 
)خالل ساعات الدوام الرسمي ( وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

2 � متطلبات التاهيل املطلوبة ) حسب الرشوط العامة للمناقصة (
3 � بامكان مقدمي العطاء رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد 

دفع قيمة البيع البالغة )الوارد يف اعاله( 
4 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي : ) صن�دوق العطاءات يف مقر الرشكة ( يف املوع�د املحدد )الوارد يف اعاله( 
س�وف ترفض العطاءات املتاخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل 

مقر الرشكة � الساعة الثانية عرش بعد الظهر من تاريخ غلق املناقصة ( 
5 � عىل مقدمي العطاءات تقديم ما ييل :

أ � ان يكون املش�ارك حاصل عىل اجازة ممارس�ة املهنة نافذة حاليا او ش�هادة تاس�يس الرشكة او املكتب وان يكون 
عنوانه وهاتفه معروف داخل العراق

ب � تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره )3700000( دينار ثالثة ماليني وسبعمائة   الف دينار عىل شكل صك مصدق او 
خطاب ضمان او س�فتجة صادر من مرصف معتمد )التقل نفاذيته عن 3 اش�هر(  ما عدا املصارف التالية )االقتصاد 
لالس�تثمار ، الوركاء لالس�تثمار ، الشمال ، دار السالم لالس�تثمار ، دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ، البرصة الدويل 

لالستثمار ، الرواحل االسالمي لالستثمار والتمويل ، بنك اسيا الرتكي ، البالد االسالمي لالستثمار والتمويل( 
ج � تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لغرض االشرتاك باملناقصات 

مع تحيات 
الرشكة العامة للسمنت العراقية

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني : 
www.icsc.gov.iq

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

مديرية  التسجيل العقاري يف غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اءا عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 2020/3/9  
لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل  )1418( محلة الرشق  باس�م  / 
رس�ول مريان عبد   مجددا باعتبار حائزا ل�ه بصفة املالك   للمدة 
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام قانون التس�جيل العقاري رقم  )43( لس�نة 1971 قررنا 
اع�الن هذا الطل�ب فعىل كل من يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق 
معين�ة  عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وكذلك 
الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة 
الع�ارشة صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض
مطرش نعيم صرب

مدير التسجيل العقاري يف غماس
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / فقدان

التاريخ 2021/6/17
اىل  / املدعو / مصطفى وسام عبد النبي

اعالن
ق�دم طال�ب حجة فقدان وس�ام عب�د النب�ي عبد طلب�ا اىل هذه 
املحكم�ة ي�روم في�ه اس�تصدار حج�ة الفق�دان  بح�ق املدعو ) 
مصطفى وس�ام عب�د النبي( قررت املحكم�ة تبليغك  يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحضور امامها خ�الل عرشة ايام من تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3249/ب2021/2

التاريخ 2021/6/17
اعالن

اىل / املدعى عليها )منيبة بهاء الدين عبد الله( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ض�دك والذي يطلب فيها 
الحكم  

 بالزام�ك واملدع�ى عليها الثانية بتاديتك ل�ه  بالتكافل والتضامن 
بينكم  مبلغا مقداره )400$  عن القرض  املؤرخ يف 2019/5/19  
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  
يف محكم�ة ب�داءة كرب�الء واملؤيد من قب�ل مختار املنطق�ة   لذا 
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2021/6/24 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3253/ب2021/2

التاريخ 2021/6/17
اعالن

اىل / املدعى عليه )حسني كاظم حسني( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ض�دك والذي يطلب فيها 
الحكم  

 بالزام�ك واملدعى عليها الثانية  بتاديتك ل�ه  بالتكافل والتضامن 
بينكم  مبلغا مقداره )1000$  عن القرض  املؤرخ يف 2017/5/9  
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  
يف محكم�ة ب�داءة كرب�الء واملؤيد من قب�ل مختار املنطق�ة   لذا 
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2021/6/24 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

حمسن محزة عطية 
مدير عام دائرة املشاريع

تاريخ الغلق سعر شراء التندر  الكلفة التخمينية االجمالية  المواد رقم المناقصة

2021/7/8
يوم الخميس

)100000( دينار فقط 
مائة الف دينار

)370000000( دينار 
فقط ثالثمائة وسبعون  

مليون دينار  

كشف وقلع وتكسير وتحميل ونقل 
وتفريغ وترصيد كمية )100000 
+1% ( طن حجر من مقلع وادي 
الرهيمات الى معمل سمنت النجف 

االشرف

9م/2021
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العلامنية واملجتمع العراقي حماور األختالف
           محمد مهدي الشكري

ان الدلي�ل ال�ذي قامت علي�ه العلمانية منذ 
نش�ؤها ودلي�ل صحته�ا, ق�د اعتم�د عىل 
مناه�ج النظ�رة املادي�ة التجريبي�ة, أو ما 
تسمى عند الفالس�فة باملدرسة التجريبية، 
والتي تذه�ب إىل أن املعرفة تنحرص يف عالم 
الوج�ود وامل�ادة, مبتعدي�ن عن أي�ة أفكار 
م�ا ورائية, ل�ذا تقعدت العلماني�ة عىل هذا 
املبدأ العلمي, محاول�ة أن تبتعد وتنأى بكل 
أشكال املؤسس�ات املجتمعية املعتمدة عىل 
املاورائيات والغيبي�ات، واألفكار الدينية او 
الروحية, التي ال يمك�ن إخضاعها لقوانني 

العلم واملعرفة التجريبية.
كان لتجرب�ة العلماني�ة عوام�ل اساس�ية 
ساعدت عىل قيامها, وبسط نفوذها املعريف, 
ومنه�ا العوام�ل السياس�ية واألجتماعي�ة  
واألقتصادية وثقافي�ة، واي اختالف فكري 
يف ه�ذه املصطلحات س�وف يعطي تجربة 
مغاي�رة ع�ن التجرب�ة االوىل، ف�أن تجرب�ة 
العلماني�ة التي قام�ت يف الغرب وما تحويه 
م�ن إرهاص�ات وعوام�ل ضغ�ط  تأريخية 
ومجتمعية، ليست بالرضورة ناجحة لتكن 
أداة للتعلمن يف الرشق, بحكم اختالف املباني 
االجتماعي�ة والثقافية لكل من املجتمعات، 
ل�ذا تبقى تجربة العلماني�ة غري مطلقة اي 
لي�س صالحة لكل نظ�ام او دولة، حيث ان 
العلماني�ة تف�رض تأمني الحي�اة الكريمة 
عىل مبدأ األغلبية، وهذا غري صحيح حيث ال 
يمكن ان تكون األغلبية دائماً معياراً صالحاً 

للوصول إىل مبدأ  الحقيقة.
فمث�اًل , ل�و تواف�ق االغلبية ع�ىل فعل غري 
والفط�رة  للطبيع�ة  ومخال�ف  صحي�ح,  
البرشي�ة, ويق�ود إىل ك�وارث، فه�ل ه�ذا 
يعني رضورة إمضاء ه�ذا الفعل واملوافقة 
علي�ه؛ فمث�اًل لو اتف�ق األغلبية ع�ىل تأييد 
ع�ن  البرشي�ة  وامتنع�ت  املثلي�ني,  زواج 
اقامة العالقات األرسي�ة الطبيعية، مما قد 
يتس�بب بأنقراض البرشي�ة وتقلص اعداد 
الب�رش، فهل أن ك�ون هذا ال�رأي يمثل رأي 
أغلبي�ة، يفرض علينا قبوله والتعاطي معه 

بإيجابية ؟ 
و نف�س  الح�ال يف أطر وأش�كال أخرى من 

املخالف�ات واإلنحراف�ت,  كالقب�ول مث�اًل 
بزواج املح�ارم او تعدد العالقات الالرشعية 
للم�رأة املتزوجة, حي�ث نج�د أن العلمانية 
وم�ا تحويه م�ن مب�ادئ اح�رام الحريات 
الفردي�ة، تق�ف موق�ف التأيي�د املطلق مع 
هذه اإلنحرافات, بحجة  أن املجتمع بأغلبه 
يؤيده�ا أو يريدها, حيث ال تكون العلمانية 
مع صدام يف هذه املواضيع ,حتى وإن كانت 
تتناىف مع الدين والعل�م واملنطق, فاألغلبية 
معيارهم يف تحديد الصالح من غري الصالح، 
والجدير بالذكر وسؤال للعلمانني ماذا لو ان 
األغلبية اختارت نظام الحكم األس�المي ما 

موقف العلمانية منها!؟
حتى القيم الخلقية تكون خاضعة للتجربة 
حي�ث كل ُخل�ق يكت�ب قيمت�ة م�ن خالل 
التجرب�ة، وان الُخل�ق نس�بي يف العلماني�ة 
مادام خاضع للتجربة، مثل الصدق والكذب 
واألمانة واملساواة تكون نسبية بما يقتيض 
املنفع�ة للمجتمع وخاضع�ة للتجربة ومن 
مب�ادئ الت�ي ترفعه�ا العلماني�ة )الحرية، 
املس�اواة، واالخاء( وهنا كان لألسالم الدور 
يف طرح هذه املبادئ قبل العلمانية فقد قال 
تع�اىل يف محك�م كتابة )َفَمن َش�اَء َفلُْيْؤِمن 
الِِمنَي  َوَمن َش�اَء َفلَْيْكُف�ْر ۚ إِنَّا أَْعَتْدَن�ا لِلظَّ

َناًرا(
وهنا ال بد لإلشارة اىل مسألة الحرية املطلقة 
يف اإلس�الم وان دينن�ا جعل الحرية نس�بية 
وليس�ت مطلقة، ألن هنالك م�ن األفكار ما 
يؤثر نسبياً عىل املجتمع أما يف العلمانية كل 
األفكار مباحة وهنا يطرح س�ؤال؟ ماذا لو 
أفراد م�ن املجتمع اعتنق�وا الفكر الداعيش 
وآخرون الفك�ر املثيل ويبدأ الرويج له، هنا 
العلماني�ة م�ع تبن�ي كافة األفكار بش�كل 
مطلق أما اإلسالم فيكون بشكل نسبي بما 
يالئم تقاليد وأعراف املجتمع وتكون الحرية 
يف مجال كرامة اإلنس�ان، أي ال تتحول املرأة 
إىل سلعة رخيصة والرجل إىل منعدم للقيمة 
األخالقي�ة وينتقل من الفضيل�ة اىل الرذيلة 
وان الحرية التي تهدر كرامة البرش فليست 
قيمة من قيم الحرية وقال الله تعاىل )ولقد 

كرمنا بني آدم(.
ام�ا قضية األيم�ان بالغيب ف�أن العلمانية 
تعتربها مسألة ش�خصية ال تتعدى الطابع 

الش�خيص والنف�ي ، وتتح�ول اىل ظاه�ر 
اجتماعي�ة ألن اإليمان بالغيب هو مس�ألة 

شخصية بني الفرد وربه،
ولك�ن يف الواقع فإن األيم�ان  بالغيب يعترب 
أهم أداة لكي تبقى النفس البرشية متعلقة 
بأمل الخلود والبقاء, وتبتعد عن فكرة املوت 
والفن�اء األب�دي, تل�ك الفكرة املرعب�ة التي 
تعم�د إىل تقزي�م اإلنس�ان, وتحجيم  دوره 
يف الوجود، معتربة إياه )لحظة( يف س�يالن 

الزمن.
جاءت فك�رة اإليمان الدين�ي لتطرح فكرة 
الخلود, أو اإلس�تمرار يف الوجود عرب مراحل 
تنته�ي بالحي�اة اآلخرة, لتب�دأ عندها حياة 
أبدي�ة أخ�رى, إما يف ش�قاء أو نعيم، مجرد 
وجود مثل هذه الفلس�فة, تع�د أكرب حافز 
لإلنس�ان لك�ي يس�عى إلص�الح وتهذي�ب 
نفسه, محاوال إكس�ابها الكماالت الالئقة, 
الت�ي تبعدها ع�ن نمط الحيواني�ة, وتخلق 
لدى الف�رد رادع نفي يحيد الش�خص عن 
التج�اوز ع�ىل حق�وق اآلخري�ن، وذلك من 
خالل ثنائية الثواب والعقاب؛ لذا فإن وجود 
مس�ألة األيمان بالغي�ب الدين�ي املاورائي, 
واإليم�ان بعال�م اآلخ�رة, رضوري ج�دا يف 
املجتمع, وذل�ك لتحد من كث�رة االعتداءات 
ب�ني الن�اس وتخ�وف الن�اس من حس�اب 
وعقاب آخروي, نتيجة ما يقرفوة من فعل 
ال يتناس�ب م�ع الدين واألنس�انية, او التي 
يجمع العقالء عىل خطأها وإنحرافها, مثل 
ايذاء الج�ار ، والرسقة وعدم العدل وتجاوز 
عىل ام�الك اآلخري�ن والقتل وع�دم احرام 

حرمة اآلخرين.
 ه�ذه املفاهي�م يش�كل بها الدي�ن الجانب 
امله�م لتطبيقها وتس�هيل عمله�ا للجريان 
يف النف�س البرشي�ة، وألن القانون والعذاب 
املادي وحدة غ�ري كايف لردع الروح الرشيرة 
يف النفس ولذلك يحتاج اىل عامل آخر يساعد 
القانون يف عملية الضبط النفي للفرد داخل 
املجتم�ع, وحتى يف الدول املتط�ورة نجدها 
تمر بني فرة وأخرى بحاالت اهتزاز يف كيان 
الدولة وف�وىض يف املجتمعو بمجرد حصول 
حاالت ضعف القانون, تنترش الفوىض, وال 
ينفع هنا وجود القانون بذاته, ألن القانون 
بذاته ال يكون رادعاً إال بوجود  قوة خارجة 

عن�ه تق�وم بتفعيل�ه, فهو ال ينج�ح بذاته 
ليك�ون عامل يف ردع الن�اس وهذه املعدالت 

خري دليل عىل صحة القول :
تشري املصادر اىل ان  إنجلرا يف مقدمة الدول 

التي تشهد حاالت تحرش واغتصاب.
فف�ي 2017، تعرض�ت 48 ألف و122 امرأة 
لالغتص�اب، فيم�ا تأت�ي فرنس�ا يف املرتبة 
الثاني�ة ب�14 أل�ف و899 حال�ة اغتصاب، 
ث�م أملانيا ب�� 7 آالف و831 حالة اغتصاب، 

فالسويد ب�6 آالف و810 حالة.

ان مش�كلة النخ�ب الفكري�ة والعلمي�ة يف 
ال�دول العربية, أنها فاش�لة يف خلق نماذج 
حرة أصيلة للنهضة, بل تعتمد يف أغلبها عىل 
نماذج الفكر السيايس واألخالقي والقانوني 
الغربي, حيث انها عاجزة عىل انتاج مفهوم 
يناس�ب بيئتها الثقافي�ة واألجتماعية  من 
جهة وسياس�تها وحكمها من جهة اخرى, 
ويك�ون نظ�ام صال�ح للحك�م؛ وه�ذا م�ا 
نش�هده  يف الفرة املمتدة من الخمس�ينات 
اىل الثماني�ات, عندم�ا تول�دت قناعة عامة 
عن�د الفرد العربي ان النظام األصلح للحكم 
هو الش�يوعي, ولك�ن ثبت أنها ل�م تنجح, 
ب�ل ل�م تس�تمر لف�رة طويل�ة  حي�ث بعد 
أضمحالله�ا ، وب�روز نج�م الليربالية ذهب 
الكثري م�ن مثقفي الع�رب إىل تأييد النظام 
اللي�ربايل واعتب�اره ه�و االصل�ح واألفضل 
لتحقيق الحي�اة الكريم�ة يف بلداننا, وغاب 
عنهم أيضا أن تهجني هذا النمط من الفكر, 
ومحاول�ة تدجين�ه يف مجتمعن�ا م�ن حيث 
تمثالته السياس�ية والقيمية واإلجتماعية, 
س�يقود إىل فش�ل ذريع, ألنه نظام اس�تند 
عىل بنى وأنس�اق مجتمعية، لها تراكماتها 
املعرفية التأريخية واألخالقية والسياس�ية، 
ه�ي ليس�ت بال�رضورة مش�ابهة للبني�ة 

العربية والعراقية بالذات.
لذا نلحظ تشظي وتعارض بل وتنافر كبري, 
بني أصحاب الدع�وات التغريبية التي تدعو 
إىل »علمن�ة ولربلة » املجتمع العراقي, وبني 
أسس وأصول القيم واألخالق واألعراف التي 
تمثل بنيتنا املجتمعية, لذا بانت بوادر فشل 
أطروحته�م, وبدأت ت�زداد عوامل القطيعة 

بينهم وبني املجتمع .

اهلجرة يف أمريكا.. تناقضات ودروس
           جيمس زغبي 

يونيو هو ش�هر مرياث الهجرة، إنه الوقت الذي 
نتأمل فيه قصتنا األمريكية بكل تعقيداتها. إنها 
قص�ة عامرة بالتناقضات الت�ي يجب االعراف 
به�ا، ومليئ�ة أيضاً بال�دروس التي تس�تجدينا 
لنتعلم منه�ا. ففي جانب، هناك القيمة املثالية 
التي يجس�دها تمثال الحري�ة بكلماته املغوية 
والفق�راء  املتعب�ني  »أعطون�ي  تق�ول:  الت�ي 
والجماع�ات املنهك�ة التواقة للتنف�س بحرية، 
التعس�اء الذي�ن يلقي به�م ش�اطئكم الزاخر. 
أرس�لوا ه�ؤالء، الذين بال م�أوى والضائعني يف 
العاصف�ة، إنني أرفع مصباح�ي بجانب الباب 

الذهبي«.
واس�تجاب مالي�ني األش�خاص م�ن كل أركان 
األرض لهذا النداء يف مسعى للحصول عىل ملجأ 
وف�رص يف الحي�اة. ورغم الصعوب�ات املبدئية، 
ي�رى كث�ريون أن قصته�م األمريكي�ة كان�ت 
حكاية استثنائية من القبول والتحول تستحق 
االعراف بها. فقد كان جيي جاكسون مغرماً 
بالق�ول إن أمريكا عب�ارة عن قماش�ة مرقعة 
تضم ألواناً كثرية. انظروا إىل الناس الذين تتألف 
منهم أمتنا، وانظروا إىل ثقافتنا. فهل يستطيع 
أح�د التحدث ع�ن الطع�ام األمريك�ي واألزياء 
األمريكية وروح الدعابة واملوس�يقى األمريكية 
دون أن ي�رى تأثرياً عميقاً للطليان واأليرلنديني 
واالسكتلنديني والفرنسيني والصينيني واليهود 
واألفارق�ة والالتينيني والع�رب، وغريها الكثري 
م�ن التأث�ريات األخرى؟ لك�ن كثرياً م�ن هذه 
الجماعات نفسها تتعرض لالحتقار وتكافح يف 
مواجهة التمييز، رغم أنهم تركوا بصمتهم التي 

ال تمحى عىل أمريكا. 
االع�راف  علين�ا  يتع�ني  نفس�ه،  الوق�ت  ويف 
بالجانب املظلم م�ن قصتنا. إن فكرة أمريكا يف 
حد ذاتها تكونت م�ن خطيئتني أصليتني وهما 
اإلبادة الجماعي�ة والعبودية. فمنذ الوقت الذي 
وصل في�ه أوائ�ل املهاجرين، أو املس�تعمرين، 
وحتى وق�ت مبكر من القرن امل�ايض، انهمكنا 
يف رسقة أرايض الش�عوب األصلية وتصفيتهم. 
وعىل مدار عقود، اُس�تقيت ثروة أمريكا من كد 
العبيد وعملهم. والركة املستمرة من العنرصية 
أدامت حالة من التش�وه االقتصادي املأسوي. 
وعىل خ�الف أوروب�ا، حيث يش�كل املهاجرون 

الج�دد طبقة دني�ا، يجد املهاج�رون أن طبقة 
دنيا موجودة سلفاً تمكنهم من مزايا يف الحراك 

االقتصادي واالجتماعي. 
لكن ص�ور العنرصي�ة والتمييز ظه�رت يف كل 
موجة جدي�دة من املهاجري�ن، وتضمنت غالباً 
ح�ركات عنيفة من املتعصبني الذين س�عوا إىل 
وضع تعريف ألم�ريكا يجعلها ملكهم وحدهم. 
ومن ثم، عان�ى األيرلنديون والطلي�ان واليهود 
وش�عوب رشق أوروبا والصينيون واليابانيون 
والعرب وآخرون م�ن التمييز والصور النمطية 
العنرصية واالستبعاد. ومن املهم، االعراف بهذا 
حتى نفه�م أن التجربة املع�ارصة للمهاجرين 
الالتيني�ني واألفارق�ة واآلس�يويني والعرب لها 

مقدمات يف تاريخنا. 
ويف ش�هر االحتف�ال بالهج�رة، وقب�ل عقد من 
الزمن، أشار عدد من أعضاء الكونجرس باعتزاز 
إىل أنن�ا أم�ة املهاجري�ن، واس�تنكروا التعصب 
وجه�ود اس�تبعاد بعض جماع�ات املهاجرين. 
واس�تهجنوا ه�ذه الترصف�ات باعتباره�ا »ال 

تتوافق مع تاريخنا كأمة مرحبة«. 
وحني ج�اء دوري يف الكالم، كان لدي تحفظات 
عىل هذه التعليق�ات. نعم، نحن أمة مهاجرين 
نس�تمد إلهامنا من القصيدة املرحبة املنقوشة 
عىل قاعدة تمثال سيدة امليناء )تمثال الحرية(. 
لكن�ي أذكره�م أنن�ا أيض�اً أمة عاملت الس�ود 
الس�وء.  األصلي�ني يف غاي�ة  أم�ريكا  وس�كان 
ونح�ن األمة الت�ي ظه�رت فيها عب�ارات مثل 
»غ�ري مس�موح لأليرلندي�ني بالتق�دم«. ونحن 
األمة التي أقرت قانون »اس�تبعاد اآلسيويني«. 
ونح�ن األمة التي رسقت ممتل�كات األمريكيني 
الياباني�ني وأرغمتهم عىل اإلقامة الجربية. كما 
قتلن�ا أمريكي�ني إيطاليني م�ن دون محاكمات 
اش�راكيني  باعتباره�م  اليه�ود  واضطهدن�ا 
ومخربني. فكال جانب�ي قصتنا صحيح ويجب 
االع�راف ب�ه. وإذا تقاعس�نا ع�ن االع�راف 
بالجانب املظلم والدروس املستفادة منه، فإننا 
نعرض أنفسنا لتكرار خطايا املايض. ويف الوقت 
نفس�ه، إذا تقاعس�نا عن االع�راف بمثالياتنا، 
فإننا قد نستسلم لليأس وال ندرك أنه بمقدورنا 
القيام والتص�دي لتحدي التعص�ب، كما فعلنا 
يف كل ع�رص، ك�ي نع�د مكاناً جدي�داً يف طاولة 
الرحي�ب يف أمريكا للذين يس�عون إىل الحصول 

عىل ملجأ وفرص.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2626/ب2021/3

التاريخ 2021/6/16
اعالن

اىل / املدعى عليها )سناء هاشم سلمان( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم  
 بالزام�ك واملدعى عليه الثان�ي بتاديتك له  بالتكافل 
والتضام�ن بينك�م  مبلغ�ا مق�داره )1050$  ع�ن 
الق�رض  امل�ؤرخ يف 2019/8/21  ونظ�را لثب�وت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  
يف محكم�ة ب�داءة مدين�ة الص�در  واملؤي�د من قبل 
مختار املنطق�ة   لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/6/24 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3250/ب2021/2

التاريخ 2021/6/17
اعالن

اىل / املدعى عليه )مصطفى سليم محمد عيل( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم  
 بالزامك واملدعى عليها الثانية بتاديتك له  بالتكافل 
والتضام�ن بينك�م  مبلغ�ا مق�داره )1100$  ع�ن 
الق�رض  امل�ؤرخ يف 2019/1/21  ونظ�را لثب�وت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  
يف محكم�ة ب�داءة كرب�الء واملؤي�د من قب�ل مختار 
املنطقة   لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/6/24 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3256/ب2021/2

التاريخ 2021/6/17
اعالن

اىل / املدعى عليها )منى دخيل جاسم ( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم  
 بالزامك واملدعى عليها الثانية بتاديتك له  بالتكافل 
والتضام�ن بينك�م  مبلغ�ا مق�داره )2000$  ع�ن 
الق�رض  امل�ؤرخ يف 2020/8/26  ونظ�را لثب�وت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  
يف محكم�ة ب�داءة كرب�الء واملؤي�د من قب�ل مختار 
املنطقة   لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/6/24 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 1/استمالك/2021

التاريخ 2021/6/20
اعالن

اىل املس�تملك منهم / 1 � باس�م شمس الدين  2 � شمس 
الدي�ن مهدي ش�مس الدي�ن 3 � هيفاء محم�د هادي 4 � 
حي�در جابر ه�ادي 5 � انيس جابر ه�ادي 6 � امري جابر 
ه�ادي محمد  7 � س�ندس جابر ه�ادي محمد  8 � زهرة 
ش�نبور عبد الرضا 9 � جاس�م محمد حسن  10 � سعود 

محمد رضا 
اقام مدي�ر بلدية الكوفة اضاف�ة لوظيفته ضدك الدعوى 
البدائية املرقمة 1/اس�تمالك/2021 طلب فيها استمالك 
القطعة املرقمة 3/34 مقاطعة 7 الس�هيلية وفق احكام 
القان�ون 80 وذل�ك لغ�رض تنفي�ذ التصمي�م االس�ايس 
واستعمالها للنفع العام لذا اطلب دعوتكم للمرافعة وتقدير 
مس�احة القطعة املراد اس�تمالكها والبالغة 1 دونم و12 
اولك و 50 مر نقل ملكية القطعة اعاله املراد استمالكها 
اىل دائ�رة م�وكيل وملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية منطقة الكوفة 
الس�هيلية 1 املدعو عبد الكريم مه�دي الجبوري فقد قرر 
تبليغك�م اعالنا بصحيفتني يوميت�ني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق 2021/6/27 الس�اعة 
التاسعة صباحا عند عدم حضوركم او ارسالكم من ينوب 
عنكم قانونا او تقديمكم ملعذرة مرشوعة فس�وف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي

������������������������������������������
فقدان 

فق�دت من�ي الوص�ل املرق�م ) 674565( والص�ادر م�ن 
مديري�ة بلدية الحيدرية يف 16 / 3 / 2021 واملقدر باملبلغ 
) 617500( ستمائة وسبعة عرش الف وخمسمائة دينار 
بأس�م ) يوسف زغري عبد( / فعىل من يعثر عليه تسليمه 

إىل جهة اإلصدار

������������������������������������������
مديرية رشطة الكهرباء /  قس�م رشط�ة كهرباء الفرات 

االوسط
مركز رشطة كهرباء النجف االرشف 

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / العري�ف )امج�د عزي�ز عبيد رس�ن 

الجبوري( 
اس�م والدت�ه ) نض�ال جهاد ( يس�كن ) النج�ف االرشف 
ش�ارع املعمل � الكريش�ات  ( حيث انك متهم وفق املادة 
5 /اوال من قان�ون عقوبات قوى االم�ن الدالخي رقم14 
لس�نة 2008 املع�دل وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب ما 
ج�اء بكتاب  مركز رشطة ميثم التم�ار ع  املرقم 12099 
يف  2021/6/20 واش�عار مخت�ار منطقة ش�ارع املعمل 
الكريش�ات )هات�ف ي�ارس الجبوري( ل�ذا تق�رر تبليغك 
اعالننا بحض�ورك اىل مركز رشطة كهرباءالنجف االرشف 
لغ�رض  انج�از املجل�س التحقيقي الخ�اص بهروبك ويف 
حال عدم حضورك س�وف يتم اكمال االجراءات القانونية 

بحقك غيابيا 
الرائد

منى محمد قاسم سعيد
رئيس املجلس التحقيقي 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية
العدد / 125/ج/2021

التاريخ 2021/6/16
اىل املتهم الهارب / احمد عبد الحسن صرب املري عثمان 

اعالن
ملجهولي�ة محل اقامت�ك يا )احمد عبد الحس�ن صرب املري 
عثمان اس�م االم  طلبه عيل / تول�د 1974(  تقرر تبليغك 
باالعالن بالصح�ف املحلية للحضور ام�ام هذه املحكمة 
خالل فرة امدها ) 30 ( يوما من تاريخ االعالن يف الدعوى 
املرقمة اعاله املشتكي فيها ) احمد الحسن كاظم  (  وفق 
احكام املادة  1/456/أ من قانون العقوبات واثناء الدوام 
الرس�مي وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك  غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيسم عيل الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الحيدرية
العدد / 124/ج/2021

التاريخ 2021/6/16
اىل املتهم الهارب / احمد عبد الحسن صرب املري عثمان 

اعالن
ملجهولي�ة محل اقامت�ك يا )احمد عبد الحس�ن صرب املري 
عثمان اس�م االم  طلبه عيل / تول�د 1974(  تقرر تبليغك 
باالعالن بالصح�ف املحلية للحضور ام�ام هذه املحكمة 
خالل فرة امدها ) 30 ( يوما من تاريخ االعالن يف الدعوى 
املرقم�ة اعاله املش�تكي فيها ) احمد س�عد صالل(  وفق 
احكام املادة  1/456/أ من قانون العقوبات واثناء الدوام 
الرس�مي وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك  غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيسم عيل الجبوري

������������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/633

اعالن
 تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف الس�يارة املرقم�ة ) 1600  
قادس�ية اج�رة  ( نوع  )اوب�را( اللون )اصف�ر (  املوديل 
2007  العائ�دة للمدي�ن )عيل عبد نور خل�ف( لقاء طلب 
الدائ�ن )ازهار عبد االمري عبيد (  واملدرجة اوصافها ادناه 
فم�ن له  رغبة  بالرشاء الحضور يف تمام الس�اعة الرابعة 
ع�رصا يف اليوم العارش من اليوم الت�ايل للنرش يف الصحف 
املحلي�ة يف مع�رض )العذاري( الواقع يف )النجف الش�ارع 
الرسي�ع قرب فلك�ة الزهراء ح�ي الوفاء  (  مس�تصحبا 
معه التامينات القانوني�ة البالغة عرشة باملئة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية وهوية االحوال املدنية هذا وان 

الثمن يدفع نقدا والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � النوع  شوفرليت اوبرا
2 � املوديل :  2007

3 � االطارات مستهلكة  
4 � البطارية  مستهلكة

5 � بدن السيارة استخدام طبيعي
6 � زجاج السيارة : سليم 

7 � دواخل السيارة استخدام طبيعي 
8 � القيم�ة املق�درة : 3,150,000  ثالث�ة مالي�ني ومائة 

وخمسون الف دينار  

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 753/ب/2021
التاريخ  :2021/6/20

اعالن
بناء عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار تسلس�ل )4072/19 م18   محلة علوة الفحل ( يف 
الكوفة عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور 
اعاله واملبينه اوصافه وقيمته املقدره ادناه فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة خ�الل )ثالث�ون( يوما 
من الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة  البالغة  بموجب 
صك مصدق المر  هذه املحكمة بداءة الكوفة  وصادر من 
مرصف الرافدين / فرع مس�لم ب�ن عقيل )ع(  يف الكوفة   
وس�تجري املزايدة واالحال�ة يف الس�اعة الثانية عرش من 
اليوم االخري م�ن االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�ري 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

مؤيد رياح غازي
االوص�اف : وه�ي دار خرب�ة مكونة من غرفت�ني وصالة 
ومطب�خ ومراف�ق صحي�ة وجميعها مهدمة وس�احة يف 
مقدم�ة ال�دار وان ال�دار خرب�ة وايله اىل الس�قوط وغري 

مسكونة وتبلغ  مساحته 16308م2
القيمة املقدرة 

تس�عة    )59,000,000  ( مبل�غ   العق�ار  ارض  قيم�ة 
وخمسون مليون دينار

قيمة منشات العقار مبلغ  ) 1,000,000( مليون دينار
القيم�ة العمومية للعقار ) 60,000,000( س�تون مليون 

دينار

اعالن
اىل ال�رشكاء  الذي�ن ال يح�رضون /  منتظر عب�د الكاظم 

وسعيد جواد عبد 
توجب عليكم الحضور اىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النجف وذلك القراركم باملوافقه عىل قيام رشيككم بالبناء 
عىل القطعة  املرقمة 3/5248 حي النداء وبعكس�ه سيتم 
اص�دار الق�رض خالل فرة ع�رشة ايام  وفق�ا للضوابط 

الالزمة 
  طالب القرض 

اصيل غانم حمزة

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

اىل الرشيك  الذي ال يحرض /  خالد قداوي عبود 
توج�ب عليك الحضور اىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف وذلك القرارك باملوافقه ع�ىل قيام رشيكك بالبناء 
عىل القطعة  املرقمة 3/57128 حي النداء وبعكسه سيتم 
اص�دار الق�رض خالل فرة ع�رشة ايام  وفق�ا للضوابط 

الالزمة 
  طالب القرض 

قاسم نعمه رايض

������������������������������������������
فقدان

فقدت مني قسيمة كابون ديزل / كاز الصادرة من رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة هيئة توزيع الفرات االوس�ط 
باس�م / حكيم�ة عب�د الكاظ�م موىس م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

������������������������������������������
مقتبس حكم

محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الرابعة
اىل املتهم الهارب

العدد : 2021/182
التاريخ 2021/3/22

1 � الرتبة  عريف
2 �  اس�م امل�دان الرباع�ي واللقب عيل ه�ادي عبود زغري 

الفتالوي
3 �  الوح�دة : مديري�ة رشط�ة الطاق�ة / مديرية رشطة 

الكهرباء  
4 �  رقم القضية : 2021/182

5 �  امل�ادة القانوني�ة امل�ادة  5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
 2008

6 �  خالصة الحكم 
1 � تعديل مادة االحالة من املادة 5 اىل املادة 5/اوال  من ق 
ع د رقم 14  لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
 2 �  الحبس الش�ديد بحق املدان العريف عيل هادي عبود 
زغري الفتالوي ملدة خمس س�نوات وف�ق احكام املادة 5/

اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل استنادا الحكام 
املواد 61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 

لغيابه للفرة من 2020/7/10 ولحد االن
3 �  ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخ�يل كعقوبة 
تبعية اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم  17 لسنة 2008 
4 �  اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخب�ار  عن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 �  حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 �   احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدب�ة ش�يماء حمزة 
مجيد البالغة 25,000 خمسة وعرشون الف دينار عراقي 
ترصف لها من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
ق�رار صدر باالتف�اق غيابيا قابال لالع�راض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/3/22
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

اعالن
تعل�ن ادارة وق�ف رايض س�عود عن اج�راء مزايدة 
علني�ة لتاجري العق�ارات املدرج�ة تفاصيلها ادناه 
والعائ�دة للوق�ف املذك�ور فعىل الراغبني االش�راك  
باملزايدة الحضور اىل مكان الوقف الكائن يف السماوة 
/ ش�ارع الكورني�ش الس�اعة التاس�عة من صباح 
يوم االربع�اء املصادف 2021/6/30 مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 20% من بدل 
التقدير ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واالعالن

ادارة وقف 
رايض سعود

������������������������������������������
مقتبس حكم

محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الرابعة
اىل املتهم الهارب

العدد : 2020/437
التاريخ 2020/10/26

1 � الرتبة  ر.ع
2 �  اسم املدان الرباعي واللقب فوزي جبار هويدي 

كطن الغزايل
3 �  الوح�دة : مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف 

االرشف واملنشات  
4 �  رقم القضية : 2020/437

5 �  املادة القانونية املادة  5/اوال من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل 
6 �  خالصة الحكم 

 1 �  الحب�س الش�ديد بحق امل�دان ر.ع فوزي جبار 
هويدي كطن الغزايل  ملدة خمس سنوات وفق احكام 
املادة 5/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
اس�تنادا الحكام املواد 61/اوال و 69 /اوال من ق ا د 

رقم 17 لسنة 2008 
لغيابه للفرة من 2019/3/21 ولحد االن

2 �  طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة 
تبعية استنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة 
القطعي�ة بدالل�ة املادة 89/اوال  م�ن ق أ د رقم  17 

لسنة 2008 
3 �  اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة القاء 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنني باالخبار  عن محل اختفائه استنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ثاني�ا وثالثا م�ن ق ا د  رقم 17 

لسنة 2008 
4 �  حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابعا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

 2008
5 �   احتساب اتعاب املحامية املنتدبة شيماء حمزة 
مجيد البالغة 25,000 خمس�ة وعرشون الف دينار 
عراقي ت�رصف لها من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
قرار ص�در باالتفاق غيابيا قاب�ال لالعراض وافهم 

علنا بتاريخ 2020/10/26
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

الموقع رقمه اسم 
العقار ت

السماوة ـ شارع 
الكورنيش

6و7م4 بساتين السماوة 
الغربية

بناية 
تجارية 1

السماوة ـ الغربي 40/49 م 4 بساتين 
السماوة الغربية

دار 
سكن 2

السماوة ـ الغربي 41/49 م 4 بساتين 
السماوة الغربية

دار 
سكن 3

السماوة ـ الغربي 133/49 م 4 بساتين 
السماوة الغربية

ساحة 
وقوف 4

السماوة ـ الغربي 30/48 م 4 بساتين 
السماوة الغربية

ساحة 
وقوف 5
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً:تبح�ث عن مصادر مالي�ه جديدة تمول 
بها استثماراتك، فكن مستعداً للمرحلة املقبلة 

التي تتطلب منك الكثري من الصرب
عاطفياً:العقدة تكم�ن يف صعوبة التواصل مع 
الرشيك ويف ميلك، كّف عن إلقاء الكلمات جزافاً 

ومن دون تحّفظ

مهنياً:ابتع�د ع�ن األخط�ار وع�ن املواجه�ات 
والح�وارات العقيم�ة، وكن متحفظ�اً ومتأنياً 

أمام بعض األمور املطلوب منك تنفيذها
عاطفي�اً: تكثر نش�اطاتك العاطفية خالل هذا 
الي�وم وتجرّب أموراً جدي�دة عىل أمل أن تحقق 

من خاللها النجاح يف العالقة

مهنياً:ابتع�د ع�ن األخط�ار وع�ن املواجه�ات 
والح�وارات العقيم�ة، وكن متحفظ�اً ومتأنياً 

أمام بعض األمور املطلوب منك تنفيذها
عاطفياً:تكث�ر نش�اطاتك العاطفية خالل هذا 
الي�وم وتجرّب أموراً جدي�دة عىل أمل أن تحقق 

من خاللها النجاح يف العالقة

مهنياً:أنصح لك عدم االنفعال وتمالك النفس إذا 
أردت النجاح يف عمل�ك، هنالك بعض الضغوط 

وهذا يشء أكيد
عاطفياً:ُخ�ذ احتياطات�ك م�ن تفّج�ر وض�ع 
عائيل، وال تحاول إث�ارة غرية الرشيك أو اللعب 

بأعصابه ألنه يمكن أال يتحملك

مهني�اً: ي�وم إيجاب�ّي ألّن�ه خال م�ن الظروف 
الضاغط�ة، وبالتايل تس�ود يومك أجواء لطيفة 

ومشّجعة ومريحة عىل مختلف الصعد
عاطفي�اً:ال تح�اول التضييق ع�ىل الرشيك وال 
س�يما أنه يعان�ي ضغوطاً عاطفي�ة قوية، بل 

حالو التقرب منه ومساعدته للتخلص منها

مهنياً:ي�وم إيجاب�ّي ألّن�ه خ�ال م�ن الظروف 
الضاغط�ة، وبالتايل تس�ود يومك أجواء لطيفة 

ومشّجعة ومريحة عىل مختلف الصعد
عاطفي�اً: ال تح�اول التضييق ع�ىل الرشيك وال 
س�يما أنه يعان�ي ضغوطاً عاطفي�ة قوية، بل 

حالو التقرب منه ومساعدته للتخلص منها

مهنياً:يسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو يزيد من 
قدراتك، فتشعر بالفخر واالعتزاز، وتتفوق عىل 

الجميع 
عاطفياً:يحمل إلي�ك اليوم الكثري من املفاجآت 
العاطفية، فال تراهن عىل مغامرة تدرك أنها لن 

تلقى النجاح الالزم

مهنياً:تك�ون س�ّباًقا يف عمل�ك، وتق�ّدم أفضل 
م�ا لديك من طاقات ومواه�ب، وتتحّمس لبدء 
مرشوع جديد . عاطفياً:تعيش لحظات جميلة 
جداً تس�تعيد خاللها ثقة األحّب�اء بك، وتتحّرر 
الت�ي  العق�د والتحفظ�ات والتش�نجات  م�ن 

تالحقك أينما حللت

مهنياً:تجّنب النزاعات مع الزمالء وخصوصاً إذا 
كانوا من مواليد الرسطان، امليزان أو الجدي 

عاطفياً:ال ت�رك الغضب يس�يطر عليك، انتبه 
م�ن عنف أو من مواجهات قد تؤّدي إىل األس�وأ 

بينك وبني الرشيك

مهنياً:يحم�ل ه�ذا الي�وم وع�وداً وس�عادة ما 
وانتص�اراً عىل بعض املصاعب، رشط أن تتحىل 

بالدبلوماسية والليونة والصرب 
عاطفياً:ي�وم ه�ادىء عموماً ويكون مناس�باً 
للب�دء بعالق�ة عاطفية رومانس�ية بعي�داً عن 

األجواء الصاخبة

وح�اول  بأف�كارك،  الترصي�ح  مهنياً:تح�اش 
التكت�م والعم�ل بصم�ت، وفّكر جي�داً قبل أي 

ترّصف يمكن أن تندم عليه الحقاً
عاطفي�اً:ال تدع األناني�ة تتحّك�م يف ترصفاتك 
مهم�ا بلغ�ت الضغ�وط، وال س�يما أن الرشيك 

جاهز ملساعدتك عند الرضورة

مهنياً: أجواء العمل الجيدة مناس�بة لتحركاتك 
وأف�كارك، به�دف التمك�ن من إنج�از األعمال 

املطلوبة منك بجدارة ونجاح
عاطفياً:االرتج�ال يف التعام�ل م�ع الرشيك قد 
يخل�ق نوع�اً م�ن الخوف، وه�ذا قد تك�ون له 

انعكاسات سلبية غري مربّرة.

العذراء

احلوت

عالمات قد تنذر باإلصابة بالرسطان!
أنواع الرسطان عديدة وأعراضه متنوعة. 
كثريون يتجاهلون ه�ذه األعراض التي 
ق�د تنذر باإلصابة بهذا املرض. لهذا تزيد 
الفحوصات املبكرة واملنتظمة من فرص 

الشفاء.
إليك خمسة أعراض ال ينبغي تجاهلها!

السعال املستمر: عادة ما يكون السعال 
مصحوب�اً بنزل�ة ب�رد أو تأث�ري ش�بيه 
باإلنفلون�زا وال داع�ي للقل�ق يف البداية. 
غ�ري أن�ه ع�ىل أي ش�خص يعان�ي من 
السعال املستمر الخضوع إىل فحص أكثر 
دق�ة. كما ترشح تريي�ز بارثولوميو من 
مركز الوقاية م�ن الرسطان: »يف معظم 

األحي�ان، الس�عال ال يعن�ي الرسط�ان. 
ولك�ن يج�ب فحص الس�عال املس�تمر 
ملعرفة م�ا إذا كان يمك�ن أن يكون ذلك 

عالمة عىل رسطان الرئة«.
 الحموض�ة املعوي�ة املس�تمرة: يمك�ن 
أن يك�ون للحموض�ة املعوي�ة ع�دد من 
األس�باب، منها اإلجه�اد املفرط أو اتباع 
نظ�ام غذائ�ي يحتوي عىل نس�بة عالية 
من الدسم والسكر. إذا ظهرت األعراض 
من ح�ني آلخر فقط ، ف�ال داعي للقلق. 
لك�ن حرق�ة املع�دة املس�تمرة يمكن أن 
تك�ون م�ؤرشاً ع�ىل اإلصاب�ة برسطان 
الحلق والحنج�رة. الحكة يف الجلد: غالباً 

ما يتم التقليل من الخطر الذي يمكن أن 
تش�كله الش�امة، إذ يمكن أن تتطور إىل 
رسطان الجل�د الخبيث أو رسطان الجلد 
األس�ود. هن�اك عالمات ع�ىل ذلك: حكة 
مس�تمرة أو حرقان يف املنطقة املصابة. 
إذا الحظ الش�خص مثل هذه األعراض، 
يويص األطب�اء بزيارة طبي�ب األمراض 

الجلدية.
 ال�دم يف الرباز:يمك�ن أن يكون لل�دم يف 
الرباز أس�باب عديدة ومعظمها يشري إىل 
حاالت حميدة أكثر من الرسطان. غري أن 
بعض األسباب الرئيسية هي البواسري أو 

التمزقات الصغرية يف البطانة.

فوائد تناول اخلضار والفواكه مع القرش
قامت طبيبة أمراض الرشج واملس�تقيم 
بتحدي�د  س�مرينوفا،  يلين�ا  واألورام 
املنتجات التي يمكن ويجب أن تس�تهلك 
م�ع الق�رش. وقالت إن الق�رش يف بعض 
األحي�ان يك�ون أكث�ر صحة م�ن اللب.
وقال�ت: »عىل س�بيل املث�ال، الباذنجان 
والكوس�ا. يش�ري الل�ون املختلف للقرش 
تركيب�ة مختلف�ة.  لهم�ا  أن  إىل  والل�ب 

الل�ون األرجوان�ي للباذنج�ان يعني أنه 
يحت�وي عىل الكث�ري من األنثوس�يانني. 
تمن�ع  قوي�ة  أكس�دة  مض�ادات  إنه�ا 
انهي�ار الخاليا وتقل�ل االلتهاب وتجعلنا 
نب�دو أصغ�ر س�ًنا. لك�ن قرش الكوس�ا 
غن�ي بالكلوروفي�ل )وهو أيًض�ا مضاد 
لألكسدة( وفيه فيتامني يس«.باإلضافة 
إىل ذلك، فإن قش�ور الليم�ون والربتقال 

مفيدة ألنها غنية بفيتامني يس واأللياف 
ومضادات األكس�دة. ونصح�ت الخبرية 
ع�ىل صفحته�ا عىل إنس�تغرام بس�حق 
إىل  الش�كل  به�ذا  وإضافته�ا  الق�رشة 
الزب�ادي أو املرشوبات.كم�ا أش�ارت إىل 
فوائد ق�رش التفاح والخيار والبطاطس. 
وحذرت سمرينوفا من أنه ال يجب تناول 

قرش البطاطس األخرض.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
2 كوب بطيخ مكعبات

ربع كوب عصري ليمون
1 معلقة كبرية أوراق نعناع

رشائح ليمون للتقديم
خطوات التحضري:

يوضع البطيخ يف بولة، ويضاف إليه النعناع وعصري الليمون.
تقلب جيداً، ثم يوضع يف الثالجة ملدة ساعة.

يوضع يف الطبق، ويقدم بارد مع رشائح الليمون.

سلطة بطيخ بالنعناع
أهيام أفضل املوز األخرض أم األصفر؟

املتع�ددة  بفوائ�ده  امل�وز  يش�تهر 
الحتوائ�ه عىل البوتاس�يوم وعنارص 
غذائية أخرى مفيدة لجسم اإلنسان، 
لك�ن يختلف الكث�ريون فيما إذا كان 

تناوله ناضجاً أم أخرض أفضل.
ولإلجابة عن هذا السؤال، نرش العديد 
م�ن التقاري�ر الطبية إليض�اح مزايا 
املوز بكل حاالته ودرجات اس�توائه، 
حيث أجمع�ت معظمها عىل أن املوز 

مفيد يف مطلق الحاالت.
املوز األخرض

فقد أفادت تقارير طبية عدة بأن مرىض الس�كري يستطيعون 
تناول املوز األخرض، حيث إن نس�بة الس�كر املتواجدة فيه أقل 
بنس�بة 40% عنها يف املوز الناضج.كما أوضحت أن هضم املوز 
األخرض يس�تغرق وقتاً طوي�اًل ما يجعله مالئماً ج�داً لفقدان 
الوزن.وم�ن فوائد امل�وز األخرض أنه يحتوي عىل نس�بة عالية 
من النش�ا املقاوم، كما يحتوي عىل بكتريي�ا بروبيوتيك، وهي 

بكترييا صديقة تساعد عىل صحة القولون.
باإلضاف�ة إىل ذلك، يس�اعد ع�ىل امتصاص العن�ارص الغذائية 
بشكل أفضل، وخاصة الكالسيوم، وفق معلومات طبية نرشها 

.»onegreenplanet« موقع
 املوز الناضج

امل�وز األصف�ر  املقاب�ل، يحت�وي  يف 
الناض�ج ع�ىل مس�توى ع�اٍل م�ن 
مضادات األكسدة القوية التي تحمي 
خالي�ا الجس�م م�ن التلف، ونس�بة 
الس�كر في�ه مرتفع�ة ج�دا أي بم�ا 

تقارب %70.
لذل�ك، تعترب هذه الفاكهة مناس�بة 
تماماً ملن يمارس�ون نشاطاً رياضياً 

ويستهلكون سعرات حرارية عالية.
ونظراً ألن النش�ا املقاوم يتغري إىل س�كر بس�يط عندما تنضج 

املوز، يصبح هضم املوز األصفر أسهل.
كذل�ك يحتوي املوز الناضج عىل مس�تويات أعىل من مضادات 

األكسدة.
فوائد عامة

يشار إىل أن للموز فوائد عديدة بشكل عام، حيث يعد من أفضل 
املصادر الطبيعية للطاقة والسكريات البسيطة واملعادن املهمة 
لجسم اإلنسان، كما أنه غني بالسعرات الحرارية ويمد الجسم 

بالطاقة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة
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حل اللغز
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إفتتاح فندق »5« نجوم يف البرصة 
استعدادًا خلليجي 25

             المستقبل العراقي/ متابعة

أفتتح�ت هيئ�ة االس�تثمار يف محافظة 
الب�رة، فن�دق مط�ار الب�رة ال�دويل 
}خم�س نجوم{ بكلفة تج�اوزت ال� 12 

مليون دوالر.
ع�اء  االس�تثمار  هيئ�ة  مدي�ر  وق�ال   
عب�د الحس�ن يف تري�ح صحف�ي أن 
»الفن�دق يحت�وي ع�ى أكث�ر م�ن 100 
غرف�ة بمواصف�ات عاملي�ة، إضاف�ة  إىل 
أجنحة رئاسية ويحتوي أيضا عى قاعة 
للمؤتمرات وقاعة لرجال اإلعمال س�وبر 

 .»}vip{
 وب�ن ان »ه�ذا الفندق س�يكون ركيزة 
إثن�اء افتتاح بطولة خليجي 25 املقبل يف 

محافظة البرة«. 
 وأش�ار عب�د الحس�ن إىل، ان�ه »س�يتم 

واملش�اريع  الفن�ادق  بع�ض  إفتت�اح 
الرتفيهية باملس�تقبل القريب وس�تكون 

األكرب عى مس�توى العراق واألهم عى 
مستوى املدينة«.

»املرأة األرسع عربيًا«.. دانة حسني: 
طموحي أوملبياد طوكيو

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعربت العدائة العراقية، دانة حس�ن، عن 
شكرها وامتنانها للمهنئن بعد حصولها 
ع�ى لقب أرسع امرأة عربية لعام 2021 
يف منافس�ات بطول�ة الع�رب املقام�ة 

حاليا يف تونس.
وأك�دت حس�ن ان »طموحها التأهل 
اىل أوملبياد طوكي�و« املقرر إنطاقها 

يف الشهر املقبل.
دان�ة  العراقي�ة  الع�داءة  وتمكن�ت 
حسن، الخميس املايض من خطف 
امليدالي�ة الذهبية بزم�ن بلغ 11.23 
ثانية، لتحطم الرقم العراقي السابق.
منتخ�ب  رصي�د  حس�ن،  ورفع�ت 
الع�راق م�ن األوس�مة إىل 3 ذهبيات 

وبرونزيتن يف البطولة العربية.

مكاملة جديدة 
بني مورينيو وراموس

مدرب الدنامرك: البطولة 
بدأت اآلن بالنسبة لنا

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إيط�ايل، ع�ن تطور جديد بش�أن 
مس�تقبل س�رجيو راموس، مداف�ع ري�ال مدريد، خال 

املوسم املقبل.
وزعمت تقارير إس�بانية قبل أسبوع أن جوزيه مورينيو، 
م�درب روما، هاتف راموس، وع�رض عليه فكرة االنتقال 

إىل الذئاب.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مركاتو« اإليط�ايل، فإن راموس 
تلق�ى مكاملة جدي�دة من موريني�و، عقب إع�ان املدافع 
اإلسباني رحيله رسمًيا عن ريال مدريد، الخميس املايض.

وأش�ار املوق�ع اإليط�ايل إىل أن مورينيو طلب مج�دًدا من 
رام�وس االنتق�ال إىل روم�ا، لكن الصفقة معقدة بس�بب 

ارتفاع الرشوط املادية لاعب اإلسباني.
وأوضح »كالتش�يو مركاتو« أن املكامل�ة كانت عبارة عن 
دردش�ة بن أصدقاء خال يوم صعب لراموس، ثم عرض 

مورينيو فكرة اللعب لروما.
وذك�ر املوقع اإليطايل أن عدم تأهل روم�ا إىل دوري أبطال 
أوروبا س�يمثل أزمة لراموس الذي يفضل اللعب عى أعى 

مستوى.
وقال إن روما قد يس�تفيد من »مرسوم النمو« الذي يمنح 
مزاي�ا رضيبية لاعبن األجان�ب يف إيطاليا، من أجل إقناع 

راموس باللعب يف الكالتشيو.

البورتا: برشلونة سيربم »3« أو »4« صفقات أخرى

أنشيلويت يستهدف مهاجم إيفرتون

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف خوان البورت�ا، رئيس برش�لونة، 
عن خطة الن�ادي الكتالون�ي يف املركاتو 

الصيفي الحايل.
أبرزته�ا  تريح�ات  يف  البورت�ا،  وق�ال 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية: 

»سيربم النادي 3 أو 4 صفقات أخرى«.
وأضاف: »سنصنع فريًقا تنافسًيا للغاية. 
نح�ن نقوم بذلك فعلًيا م�ن خال التعاقد 
مع إريك جارس�يا وأجويرو وإيمرس�ون، 

وهناك العبون عى وشك االنتقال«.
وتاب�ع البورتا: »يف األس�بوع املايض هرب 
ش�خص من�ا«، وذلك يف إش�ارة إىل انتقال 
جورجيني�و فينال�دوم إىل باري�س س�ان 

م�ع  التح�دث  »بع�د  جرمان.وواص�ل: 
كوم�ان 3 مرات، رأيت أن�ه يمكننا العمل 
مًعا والتعاون واالتفاق عى أش�ياء كثرة 

أكثر، مما يمكننا االختاف بشأنه«.
وأردف البورت�ا: »أن�ا س�عيد وال أحب أن 
أعاني أو أجعل الناس يعانون، وربما كان 
رونالد لفرتة م�ن الوقت غر مرتاح وغر 

مريح، وكذلك أنا«.
واختت�م: »الش�كوك ح�ول كوم�ان بع�د 
خسارة الدوري؟ شعرت بخيبة أمل ألنني 
رأي�ت أننا نس�تطيع الف�وز بالليجا. قلت 
له إنن�ي ال أفهم مل�اذا خرسن�ا. أعتقد أن 
هذا األمر كان جي�ًدا لعاقتي مع كومان، 
وأعتق�د أن�ه م�ن امله�م أن تك�ون عاقة 

الرئيس جيدة مع املدرب«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

وضع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، مهاجمه السابق 
يف إيفرت�ون، كالف�رت ليوين، ضمن قائم�ة الاعبن الذين 
يرغ�ب يف التعاقد معهم من أجل إعادة بن�اء الفريق امللكي.

ويعان�ي إيفرتون م�ن ضغوط�ات اقتصادية بعد خس�ارة 
240 ملي�ون إس�رتليني يف آخ�ر عام�ن، ما قد يدف�ع إدارة 
التوفي�ز للموافقة عى بيع مهاجم الفريق مقابل 50 مليون 
إسرتليني.وبحس�ب صحيفة »ذا صن«، رحل أنشيلوتي عن 
تدري�ب إيفرت�ون دون مقاومة تذكر م�ن اإلدارة عى الرغم 

من امتداد عقده ل�3 س�نوات إضافية، حيث س�اهم رحيله 
يف تخفي�ض التكاليف التي يتكبده�ا النادي يف أجره.ويقدم 
ليوي�ن، مس�تويات الفتة للنظ�ر وتبلغ قيمت�ه أكثر من 60 
مليون إسرتليني، إال أن الوضع املايل الصعب للنادي ومواجهة 

اللعب املايل النظيف.خطر الص�دام م�ع قواعد 

دي بور: صفقة برشلونة تصب يف مصلحة هولندا
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�يجري فرانك دي بور، م�درب منتخب هولن�دا، تغيرين 
فق�ط عى تش�كيلة فريق�ه يف مبارات�ه الثالث�ة واألخرة يف 
دور املجموع�ات ببطولة أوروبا 2020، يف مواجهة مقدونيا 
الش�مالية غدا اإلثنن، بهدف تحس�ن األداء، رغم أن فريقه 

ضمن صدارة املجموعة الثالثة والتأهل لدور ال�16.

وبما أن املنتخب الهولندي فاز بمباراتيه األولين يف البطولة 
وتأك�د خروج مقدونيا الش�مالية من البطول�ة، فلن يكون 
لنتيج�ة املباراة تأثر عى الفريقن ومن ثم توقع البعض أن 
يقوم دي بور بتغيرات يس�مح من خالها بإراحة الاعبن 

األساسين ومنح العبن آخرين فرصة املشاركة.
وعش�ية املباراة التي س�تقام يف ملعب يوه�ان كرويف، أكد 
دي بور إجراء تغيرين، لكنه لم يكشف عن األسماء وقال يف 

مؤتمر صحفي، إن األولوية هي لتحسن األداء.
وأه�در املنتخ�ب الهولن�دي تقدم�ه بهدف�ن قب�ل أن يهزم 
أوكرانيا، كما تراجع أداؤه يف بعض األحيان خال الفوز عى 
النمس�ا.وأضاف دي بور قوله »كل يشء يمكن أن يتحسن. 
وكان بوسعنا تقديم أداء أفضل عى مستوى االستحواذ عى 
الكرة أمام النمس�ا. ويف خط الهج�وم يمكن أن يكون األداء 
أكثر خط�ورة، يمكننا معالجة ه�ذه الجوانب )يف مواجهة 

مقدونيا الشمالية(«.وأشار دي بور إىل أنه سيستمر يف اللعب 
بطريقة 5-3-3 بعد نجاحها يف أول مباراتن للفريق.

وق�ال املدرب عن ذلك »النظام يبقى كما هو ألننا قدمنا أداء 
جيدا لكن ال يزال بوسعنا التحسن. سيكون أمامنا ما يكفي 
من الوقت للراحة بعد املباراة وقبل مباراة دور ال�16 )األحد 
املقبل(، حتى نكون يف كامل قوتنا وإال ستكون فرتة الراحة 

طويلة جدا«.

ليفاندوفسكي يربز معدن اهلداف أمام إسبانيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

رد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عى املشككن 
واملنتقدين له بحجة عدم تس�جيله لعدد وافر من 
األهداف مع منتخب باده، مثلما يفعل مع فريقه 
بايرن ميونخ، بتس�جيله لهدف حاس�م يف شباك 

إسبانيا، ليجرب الجميع عى رفع القبعة له.
يف  ليفاندوفس�كي  إىل  بالفض�ل  بولن�دا  وتدي�ن 
الحفاظ عى آمالها يف العبور إىل األدوار اإلقصائية 

ب�«يورو 2020«.
ولع�ب امل�درب باولو س�وزا، دورا كب�را أيضا يف 
الظه�ور بهذا املس�توى الدفاعي املمي�ز أمام )ال 
روخا(، لكن ليفاندوفس�كي كان الش�خص الذي 

خطف األضواء بالكامل.
فبعد الهزيمة )1-2( أمام سلوفاكيا، نال الثاثي 
ليفاندوفس�كي واملطرود جريجور كريش�وفياك 
والحارس تش�يزني، ق�درا وفرا م�ن االنتقادات 
خصوصا مهاجم البايرن الذي لم تسنح له سوى 

3 فرص غر خطرة.
وتتك�رر املقارن�ات ب�ن ليفاندوفس�كي 
باي�رن ميون�خ وليفاندوفس�كي بولن�دا، 

ويع�ود ذل�ك إىل أن األرقام ال تص�ب يف صالح 
الاعب، إذا جرى التطرق للبطوالت الدولية.

وس�جل ليفاندوفس�كي هدف�ا واح�دا خال 
ي�ورو 2012 ببولندا وأوكراني�ا وآخر يف يورو 
2016 يف فرنسا، وأحرز هدفن خال مونديال 

.2018

ديباي: حققت حلمي
              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق الهولن�دي ممفيس ديب�اي، املنضم 
حديًثا إىل برش�لونة، ع�ى توقيعه مؤخرًا 

مع البارسا ملدة موسمن.
ونرش الحس�اب الرسمي لربش�لونة، عى 
موقع التواصل االجتماعي »تويرت« فيديو 
لديباي الذي رصح: »مرحًبا بالجميع. أنا 

ممفي�س. إن األمر أخرًا بات 
رسمًيا«.

لن�ادي  »س�ألعب  وأض�اف: 
برش�لونة وأنا متحمس جًدا. 
إنه حلم تحقق أن ألعب ألكرب 
ن�اٍد يف العال�م، وم�ع أفض�ل 

مشجعن«.
وتابع ديباي: »أريد حًقا اللعب 
أمامهم يف ملع�ب ممتلئ. إن 
مشجعي برش�لونة مميزون 
ج�ًدا، بس�بب الطريق�ة التي 

يعيشون بها كرة القدم«.
واختت�م: »إنه�م يحبون كرة 
القدم وأري�د حًقا اللعب أمام 

هذا الجمهور، وأود ش�كر إدارة برشلونة 
والرئي�س واملدرب للتوص�ل إىل اتفاق مع 
فريقي. أنا متحمس جًدا وفخور. س�أبذل 
كل م�ا لدي م�ن أجل النادي. أن�ا جاهز.. 
يحي�ا البارس�ا«.ومن املنتظ�ر أن يك�ون 
التقديم الرس�مي لصفقة ديباي يف ملعب 
»كامب نو« عقب انتهاء مشاركة منتخب 

هولندا يف يورو 2020.

               المستقبل العراقي/ متابعة

قال كاس�رب هيوملاند، املدي�ر الفني للمنتخ�ب الدنماركي 
لك�رة الق�دم، إن فريق�ه مس�تعد »لليل�ة س�احرة« أمام 
املنتخب الرويس، غدا اإلثن�ن، يف كوبنهاجن، حيث يتطلع 
لقي�ادة فريق�ه للتأهل ل�أدوار االقصائي�ة يف بطولة أمم 
أوروب�ا »ي�ورو 2020«.وع�اش الدنماركي�ون انفع�االت 
عاطفية خال البطولة، حيث أن الخس�ارة يف املباراة األوىل 
أم�ام فنلندا طغت عليها الس�كتة القلبية التي تعرض لها 
كريس�تيان إريكس�ن، كم�ا أن اآلداء املثر أم�ام املنتخب 
البلجيكي لم يكن كافيا لتفادي الخسارة 1 / .2. ودعم 25 
ألف متفرج، لديهم ش�غف كبر، الفريق يف هذه الخسارة، 
ودع�ا هيوملاند للحصول »ع�ى دعم البلد كله�ا. غدا نريد 
امللعب مكتظا ونف�س الدعم الذي تلقين�اه يوم الخميس 

املايض أمام املنتخب البلجيكي«.
ويجب عى املنتخب الدنماركي أن يفوز ليكون لديه فرصة 
الوص�ول لأدوار االقصائية، ولكن بإمكانه أن يحصل عى 
املرك�ز الثاني يف املجموعة بف�ارق األهداف إذا فاز، وخرس 

املنتخب الفنلندي أمام بلجيكا يف سان بطرسربج.
ومن�ذ ذل�ك الوقت، خ�رج إريكس�ن من املستش�فى وزار 
زماءه بالفريق. وقال هيوملاند :«إنه ش�عور بأن البطولة 

بدأت اآلن بالنسبة لنا«.

ريال مدريد حيدد 7 ضحايا للتعاقد مع مبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، الي�وم األحد، 
عن تطور جديد بشأن املركاتو الصيفي لريال 

مدريد.
 ووفًق�ا لصحيف�ة »ABC« اإلس�بانية، ف�إن 

ه�ذا  للراحل�ن  قائم�ة  جه�ز  مدري�د  ري�ال 
الصي�ف، وتض�م 7 العب�ن، وه�م: »رافائي�ل 
فاران، وإيس�كو، وألف�ارو أودريوزوال، وداني 
س�يبايوس، وماريان�و دي�از ول�وكا يوفيتش 
وإبراهي�م دياز«.وأش�ارت إىل أن ري�ال مدريد 
يهدف لجم�ع 160 مليون يورو عى األقل من 

مركاتو الراحلن، لذا وضع أسعار املغادرين، 
كاآلت�ي: فاران )70 مليوًن�ا(، ويوفيتش )35 
مليوًنا(، وس�يبايوس )30 مليوًنا(، وإيسكو 
)25 مليوًن�ا(، وأودري�وزوال )20 مليوًن�ا(، 
وماريانو )20 مليوًنا(، وإبراهيم دياز )20 

مليوًنا( بمجموع )220 مليونا(.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جريزمان: كريستيانو مصدر إهلام
            المستقبل العراقي/ متابعة

املنتخ�ب  أنط�وان جريزم�ان، الع�ب  ق�ال 
الفرنيس، إن الربتغايل كريستيانو رونالدو 
»مصدر إلهام للجميع«.ويلتقي املنتخب 
الفرنيس مع نظ�ره الربتغايل يف الجولة 
األخرة من املجموعة السادسة يف بطولة 
أم�م أوروب�ا »ي�ورو 2020«، يف مب�اراة 
ستكون مكررة لنهائي بطولة أمم أوروبا 
يورو 2016 والتي ش�هدت فوز الربتغال بهدف 

نظيف يف الوقت اإلضايف، رغم أن رونالدو لم يكمل املباراة بسبب 
اإلصابة.وس�جل رونالد حت�ى اآلن 19 هدف�ا يف بطوالت كأس 
العال�م واليورو- ولم يس�جل أي العب أوروبي آخر أهدافا أكثر 
يف البطولتي، علما بأن مروساف كلوزه العب املنتخب األملاني 
الس�ابق، س�جل نفس ع�دد األهداف.وترك�ت مباريات األمس 
املجموع�ة السادس�ة متوازنة، حيث يحت�اج املنتخب الفرنيس 
للتغلب ع�ى نظره الربتغ�ال، لضمان ص�دارة الرتتيب، بينما 
الخس�ارة قد تجعله يرتاجع للمرك�ز الثالث.وبغض النظر عما 
س�يحدث يوم األربعاء، أشاد جريزمان برونالدو- وكذلك زميله 

بفريق برشلونة ليونيل مييس، ووصفهما بالقوة امللهمة.
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ظيل الذي رحلمعادلة غريهتا.. الصواريخ

محمد المباركمحمد حسن الساعدي

أصبح من املس�لمات أن السياس�ة لوحدها ال يمكن أن تقدم شيئاً يف 
مس�رة أي خالف بني الدول، وأن منطق عرض العضالت يجدي نفعاً 

أكثر.. فهو تجربة وجس نبض للعدو نفسه. 
لذل�ك عم�دت الفصائ�ل الفلس�طينية اىل تغي�ر املعادل�ة، من خالل 
تغير خيوط اللعبة، وهي تعلم بأنها والش�عب الفلس�طيني ستكون 
الضحية يف هذه املواجهة، وس�واًء واجهت الفصائل الفلس�طينية أم 
لم تواجه فهي مستهدفة من الكيان الصهيوني، والذي يعمد اىل حرب 
االس�تنزاف، من أجل تنفيذ مخطط تهوي�د القدس، وتقويض حركة 
السلطة الفلسطينية عىل اراضيها، ومحارصة الفصائل الفلسطينية 
ورضب قيادته�ا.. املقاومة كان�ت أرسع يف تنفيذ خطة )الصواريخ( 
والت�ي ج�اءت مفاجأة ب�كل املقاييس، وه�ي تعطي درس�اً مهماً يف 

التعامل يف هذه املواجهة غر املتكافئة.
الكيان الصهيوني يش�هد أزمة كبرة وعميق�ة، خصوصاً بعد اتفاق 
االغلبي�ة عىل االطاحة برئي�س الكيان االرسائي�ي بنيامني ناتنياهو، 
وهو م�ا حصل فبات خارج اللعب�ة، وهذا االمر فت�ح الباب للتحذير 
م�ن فرتة اضطراب س�يايس، ق�د تؤثر بش�كل كبر عىل االس�تقرار 
الداخي للكيان الصهيوني، وسيعمد نتنياهو اىل قيادة الليكود بعنوان 
املعارضة، ودخول رئيس حكومة جديد تش�وبه الكثر من الشبهات 
والغموض.. باملجمل فان السياس�ية االرسائيلية ال تختلف كثراً عن 
سابقتها، فالعقلية االرسائيلية هي نفسها، ولن تتغر تجاه القضايا 
العربي�ة، والدول�ة الفلس�طينية، والتي تس�عى اىل توس�عة نفوذها 

واستيطانها عىل حساب الشعب الفلسطيني.
يبدو ومن خالل التقارير الخربية والتحليالت، أن نتانياهو يف طريقه 
لالندثار الس�يايس، خصوصاً مع تصاعد املطال�ب بمالحقته قانونياً 
ع�ىل خلفية قضايا ش�بهات وفس�اد، واصبح من املس�لّم أنه خارج 
اللعبة السياس�ية، ومع كل عمليات القتل التي مارس�ها ضد الشعب 
الفلس�طيني يف محاولة منه لزيادة رصيده الش�عبي واالنتخابي، اال 
انه�ا فش�لت تماماً، وأم�ى نتنياهو يق�ود املعارضة ب�دل ان يكون 
ع�ىل رأس حكومة جديدة، بع�د أكثر من ١٢ عام م�ن رسقته للقرار 

السيايس يف تل ابيب.
السياسات الفاشلة والتوسعية، التي استخدمها نتنياهو عرب ١٢ عام 
يف ادارة الحكومة االرسائيلية، فأمس�ت ارسائيل عاجزة عن تش�كيل 
حكوم�ة يقودها ه�و، ويبدو من املس�تبعد أن يتمكن مرة أخرى من 
تش�كيل حكوم�ة، وربما من املس�تبعد ان يتمكن نفت�ايل ويائر من 
االس�تمرار يف حكومة التقارب، والتي فش�ل فيها نتنياهو وغانتس، 
وبالتايل ف�أن االرسائيليني عالقون يف عنق الزجاجة ويبدو ان املخرج 

بات صعباً امامهم.

وقفت حائراً لم يصّدق الخرب الذي سمعه ووصل إليه. كنت نائماً يف ضحى 
اليوم الس�ادس والعرشين من ش�هر رمضان ليتصل بي أحد األقارب أنه 
ابن الخالة؛ ليقول هل أنت يف البيت وهو ليس من عادته أن يتصل يف مثل 
هذا الوقت، قال: أنا عن�د الباب أنزل من فضلك. أخذتني الريبة وداخلني 
ش�عور بأنه هناك أمر )ما( مهم وطارئ قد ح�دث، وما أن فتحت الباب 
ورأي�ت عين�اه قد اغرورق�ت بالدموع حت�ى قلت له مب�ارشة لقد مات 
أبوأحم�د ألي�س كذل�ك، فتعانقن�ا وبكينا طوي�اًل. هذا الصدي�ق العزيز 
املخل�ص )زهر عي املحمد عي - أبو أحم�د( الذي قضيت معه أكثر من 
عرشين عاماً من حياتي والتي كانت خالصة عمري الثقايف واألدبي فمن 
خ�الل العالقة معه كانت انطالقتي الحقيقي�ة إىل عالم القراءة والكتابة 
والتأليف والسفريات الثقافية إىل معرض الكتاب واملكتبات وجلب الكتب 
ورشاءها من مدن ومناطق ودول ش�تى )الدمام – القطيف – سيهات – 
الري�اض – جدة – البحرين – الش�ارقة – دبي – الكويت...( هذا بخالف 
مدن وقرى االحساء الحبيبة هذا الصديق الذي كان مصداقاً للصديق الويف 
والذي يستحق وينطبق عليه قول الشاعر: عارش أناساً بالذكاء تميزوا/ 
واخ�رت صديقك م�ن ذوي األخالقفكان رح�م الله نع�م الصديق الصابر 
الصب�ور املكافح املؤمن املثقف. فك�م صادفنا من الصعاب يف لقاءاتنا يف 
حلن�ا وترحالنا فرأيته صاب�راً جلداً ال يتأفف كثراً فلو عىل س�بيل املثال 
حصل صعوبات يف فس�ح الكتب التي نجلبها من خارج اململكة ربما أملُّ 
أحيان�اً وأقول له اتركها ف�ال يقبل ويواصل املراجع�ة لإلعالم والجمارك 
إىل أن يس�رتجعها أو أغلبه�ا يف كثر م�ن األحيان. وهذا ع�ني الكفاح يف 
س�بيل الوص�ول إىل املبتغى وعدم اليأس واالستس�الم، وكما كان صبوراً 
كان كتوماً ال يفصح بقضاياه الخاصة واألرسية مهما صعبت ويحاول 
أن يحلها ويتداركها مع الطرف اآلخر دون أن يكلف اآلخرين أو يزعجهم 
عىل حد وصفه كما قال ذلك بنفسه.  ولو أردت أن استعرض صفات هذا 
الرجل فال يفوتني أن أعّد صفة اإليمان والحرص عىل أداء الواجبات التي 
كلّفه ربه سبحانه بها فسواء كّنا يف االحساء أو غرها كان حريصاً عىل 
أداء الصالة يف املس�جد، فكم من مس�جد عرفته بس�ببه وكذلك لو حدث 
واجتمعنا يف يوم فيه مناس�بة ألهل البيت )عليهم السالم( فكان يتوجه 
لحضور تلك املناس�بة يف الحس�ينيات سواء يف ش�هر محرم أو غره وال 
أن�ى حضورن�ا يف مأتم س�نابس يف مملكة البحرين وحس�ينية النارص 
يف س�يهات وحس�ينية الس�نان يف القطيف.. وغرها. ونقف عند املحطة 
األخ�رة م�ن صفاته فق�د قلنا إنه كان مثقف�اً وهو ليس مثقف�اً عادياً 
فحس�ب بل ه�و مثقفاً من الطراز األول وهذا ما صن�ع منه رجالً مثابراً 
محباً للكتاب فال يس�مع بكتاب جديد ص�در إال ويحاول اقتناءه من أي 
جهة أو أي مكتبة أو أي مكان وهذا ما جعل مكتبته الخاصة تضم زهاء 

أكثر من خمسة عرش ألف كتاب.

دراسة توضح كيفية التخلص من السكري بدون ادوية
يمك�ن أن يت�م تخفيف مرض الس�كري، مما 
يعني أن مستويات السكر يف الدم تنخفض، إىل 
ما دون نطاق مرض السكري، ملدة ستة أشهر 
ع�ىل األق�ل دون الحاجة إىل األدوي�ة، وبالتايل، 

تتحسن صحتك بشكل كبر.
جم�ع الباحث�ون اآلن أدلة كافية من دراس�ة 
انجلي�زي  )اختص�ار  الرائ�دة   ”DiRECT“
ل�”التجربة الرسيرية لعالج مرض السكري(، 
إلثب�ات أن نوع�ا معين�ا م�ن النظ�ام الغذائي 
يمكن أن يخفض مس�تويات الس�كر يف الدم، 
بحس�ب موق�ع .express دخل م�ا يقرب من 
50% م�ن املش�اركني يف مرحل�ة التع�ايف م�ن 
مرض السكري بعد املشاركة يف “برنامج إدارة 
الوزن منخفض الس�عرات الحراري�ة والقائم 
ع�ىل النظ�ام الغذائي”. وبتموي�ل من جمعية 
الس�كري الخري�ة باململكة املتح�دة، أظهرت 
النتائ�ج أن 70% من أولئك الذين دخلوا مرحلة 
التعايف م�ا زالوا يتمتعون بمس�تويات صحية 
من الس�كر يف الدم بحلول نهاي�ة العام الثاني 

من التجربة.
وأش�ار مركز الس�كري يف اململك�ة املتحدة إىل 
أن “ثلث�ي )64%( م�ن فق�دوا أكث�ر م�ن ١0 

كيلوغرامات كانوا يف حالة هدوء بعد عامني.

أن  أيًض�ا  الثاني�ة  الس�نة  نتائ�ج  وأظه�رت 
األشخاص ذكروا هذه النقاط الثالث:

– نوعية حياة أفضل.
– تحسني السيطرة عىل نسبة السكر يف الدم.

– انخفاض الحاجة إىل أدوية السكري.
وعلقت الدكتورة إليزابيث روبرتسون ، مديرة 
األبحاث يف مؤسسة السكري باململكة املتحدة، 
ع�ىل النتائ�ج، بقولها: “ه�ذه النتائج تتحدى 
التص�ور القائل بأن داء الس�كري من النوع ٢ 
يحتاج إىل أن يس�تمر مدى الحياة لكل شخص 

يتم تشخيصه به”.

تفاصيل الدراس�ة: تم إجراء الدراس�ة بقيادة 
األستاذين روي تايلور ومايك لني، وتم إخضاع 
306 مش�اركني يف التجربة، ت�رتاوح أعمارهم 
ب�ني ٢5 و 65 عاما، وتم تش�خيص إصابتهم 
بمرض الس�كري من النوع ٢ يف غضون س�ت 

سنوات من بدء الدراسة.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن�ه ت�م تصني�ف جميع 
املش�اركني ع�ىل أنه�م “يعان�ون م�ن زي�ادة 
ال�وزن” قبل بدء الدراس�ة. ولي�س هناك دليل 
عىل أن كل ش�خص مصاب بداء الس�كري من 
الن�وع ٢ يعاني من زيادة ال�وزن، ولكن زيادة 
الوزن والسمنة هما أهم عوامل الخطر ملرض 

السكري من النوع ٢.
وحص�ل نصف املش�اركني عىل أفض�ل رعاية 
متاحة ملرض الس�كري م�ن النوع ٢، بينما تم 
تس�جيل النصف اآلخر يف برنام�ج إدارة الوزن 

منخفض السعرات الحرارية.
ت�م تقيي�د األش�خاص يف مجموع�ة النظ�ام 
الغذائي ب� 850 س�عرا حراري�ا يوميا، تتكون 
م�ن أربع�ة حس�اءات أو مخفوق�ات – مليئة 

بالفيتامينات واملعادن األساسية.
وأفاد بع�ض املش�اركني أنهم وج�دوا النظام 

الغذائي “صعبا للغاية”.

أعلنت مدير مديرية إتصاالت ومعلوماتية األنبار املهندسة سهيلة اسماعيل 
القييس عن البدء بتش�غيل محطة الرتاس�ل يف مدينة حديثة ملرشوع الشبكة 

الوطنية ) سينا ( وإدخالها للخدمة الفعلية.
وأعربت القييس عن ش�كرها وإمتنانها للكوادر الفنية والهندسية يف شعبة 
الرتاس�ل املتمثل�ة باملهن�دس قيس حمودي االعرجي مس�ؤول الش�عبة  ملا 
بذل�وه ويبذلوه من جهد عايل يف س�بيل رفع مس�توى خدم�ة اإلتصاالت يف 
املحافظة ملواكبة التطور العمراني والخدمي والتكنلوجي الذي تش�هده كل 

مدن األنبار.
ودعته�م ملواصلة الجهود ورفع وترة العمل إلنجاز كافة مش�اريع وخطط 

املديرية املستقبلية.

إتصاالت األنبار تعلن دخول حمطة تراسل 
 حديثة غريب األنبار للخدمة 

مواد غذائية ال ينصح بتناوهلا مع اللحم
تاتيان�ا  الدكت�ورة  أعلن�ت 
التغذي�ة  خب�رة  بوتش�اروفا، 
الغ�دد  وأخصائي�ة  الروس�ية 
الصماء، أن اللحم لن يجلب أي 
فائدة للجس�م عن�د تناوله مع 

بعض املواد الغذائية.
لوكال�ة  حدي�ث  يف  وتق�ول 
“نوفوس�تي” الروسية لألنباء، 
“يجب أال يتم الجمع بني اللحم 
وجب�ة  يف  األلب�ان  ومنتج�ات 
الطعام. ألن الكالسيوم املوجود 
يف الجب�ن والحلي�ب والزبادي، 
الحديد بمعدل  يعيق امتصاص 
50-60%. وه�ذا تجب مراعاته 
عندم�ا يتعل�ق األم�ر بتغذي�ة 

األطف�ال والنس�اء الحوام�ل ومن 
يعاني من فقر الدم”.

وتنص�ح األخصائي�ة ب�رشب املاء 
أو ك�وب م�ن عص�ر الحمضيات 
بع�د تناول اللحم، ب�دال من القهوة 
التان�ني )العف�ص(  والش�اي. ألن 
املوجودة يف ه�ذه املرشوبات يعيق 

امتصاص الحديد أيضا.
وتق�ول، “باإلضافة إىل هذا، يصبح 
هض�م اللح�م صعبا م�ع األطعمة 
النش�وية: الخب�ز والبطاطا والذرة 
واملعكرون�ة. صحي�ح ه�ذا متبع، 
ولكن من األفضل عىل من يميل إىل 
السمنة تجنبه، واألفضل لهم تناول 

اللحم مع الخضار والخرضوات”.

كش�ف خبر التغذية الربيطاني مايكل موس�ي، إن 
الحمام الس�اخن يمكن أن يساعد يف حرق السعرات 
الحراري�ة وإنقاص وزن جس�م االنس�ان. واوضح 
موس�ي عن دراسة ش�ارك فيها بجامعة لوبورو يف 
حديث نقلته صحيفة ديي اكس�ربس، أن املشاركني 
يف التجربة، اس�تلقوا ملدة ساعة يف حوض استحمام 
س�اخن مجه�ز بأجه�زة لقي�اس ع�دد الس�عرات 

الحراري�ة املحروق�ة. وتب�ني يف نتيج�ة التجربة، أن 
موس�ي أح�رق ٢40 س�عرة حرارية، أي م�ا يعادل 
نزه�ة بخطوات رسيعة خالل 30 دقيقة. من جانبه 
قال عالم الفس�يولوجيا والباحث الجامعي س�تيف 
فولكن�ر: »قب�ل كل يشء، قمن�ا بقي�اس اس�تهالك 
الطاقة أثناء التجربة. وتبني لنا وجود زيادة بنس�بة 
80 يف املائة يف إنفاق الطاقة خالل س�اعة واحدة من 

الحمام الساخن«.وذكر فولكنر، أنه يمكن أن ُيعزى 
هذا التأث�ر الفعال إىل بروتين�ات الصدمة الحرارية 
- وه�ي بروتينات محددة تتش�كل عندم�ا تتعرض 
الخالي�ا لفرتة وجيزة لدرجات حرارة أعىل من مداها 
الطبيعي. ويرى الباحث أن، املستويات املرتفعة من 
هذه الربوتينات عىل املدى الطويل، يمكن أن تحسن 

التحكم يف نسبة السكر يف الدم وإنتاج األنسولني.

ما عالقة احلامم الساخن بانقاص الوزن

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

إصطياد سمكة من بحرية دوكان تفوق حجم إنسان

 تمكن صياد من أصطياد س�مكة ضخمة من 
بحرة سد دوكان يف محافظة السليمانية.

وأظهرت ص�ور كرب وضخامة الس�مكة التي 
فاقت طول وحجم صيادها ويقدر وزنها أكثر 

من ١00 كيلوغرام.
والسمكة من نوع }البز{ الذي يشتهر بحجمه 
الكبر وضخامته الذي يعد من أكرب األس�ماك 
النهري�ة حجما وتعترب من أهم وألذ األس�ماك 
يف الع�راق, إال أنه هذه النوعية من االس�ماك 
أصبح�ت يف تناق�ص ملحوظ وقد ي�ؤدي هذا 

التناقص اىل انقراضها السباب عديدة.
وتعيش أس�ماك البز يف نه�ري دجلة والفرات 
وقد يصل وزن الس�مكة أحيان�اً اىل ٢00 كيلو 

غرام عند بلوغها 6 أعوام فأكثر.
ومن س�لوك هذه األسماك الغريبة انها تخرج 
من املاء بني الحني واآلخر وتلقي نفس�ها فيه 
كأنها تحاول ان تتنفس كما يفعل حوت البال 
او كأنه�ا تح�اول الهجوم عىل صغار الس�مك 
التي تراها تع�وم عىل وجه املاء النها طعامها 
املفضل باالضافة اىل الحرشات املائية والعشب 

والطحالب وغرها.
واكث�ر وج�ود س�مك الب�ز الضخ�م يف اغوار 
ال�زاب االعىل والزاب االس�فل والج�زء العلوي 
م�ن نهري دجل�ة والفرات, وس�بب ضخامته 
هن�اك هو كثرة الحفر املائية التي يأنس اليها 
البتع�اده فيها ع�ن مخاطر صيادي الس�مك 
وتمتع�ه بم�ا يحصل علي�ه فيها م�ن الغذاء, 
كما ان ماء الزابني اليجري بش�دة انما يجري 
بهدوء فال يندفع الس�مك فيه�ا مكرها وانما 

يخلد يف مأمنه متلذذا.

أتقدم بأس�مي وبأس�م جميع منتس�بي مؤسس�ة 
املس�تقبل العراق�ي للصحاف�ة والن�رش ) جري�دة 
املس�تقبل العراقي و وكالة أنباء املستقبل ( بأجمل 
التهان�ي والتربي�كات لالخ�ت الزميل�ة الصحفي�ة 
واملحامية )  زينب احمد حسون ( بمناسبة حصولها 
عىل شهادة املاجستر يف القانون الدويل من الواليات 

املتحدة االمريكية متمنيا دوام النجاح والتوفيق .
على ابراهيم 

مدير مكتب المؤسسة لمحافظات الفرات االوسط

هتنئة


