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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، 
وال مرياث كاألدب العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

أمنية االنتخابات: 
نستبعد »حظر التجوال«

 بيوم االقرتاع
ص2

ن احللبويس ونظريه األردين يناقشان خمرجات القمة الثالثية يف عماّ
جملس الوزراء يعلن إنجاز مرشوع قانون األسلحة: عقوبات تصل لإلعدام
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اطلق رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
االثن�ن، خط�ة االص�اح االقتص�ادي ملعالج�ة 
الفس�اد واملعتمدة عىل ورقة االص�اح البيضاء 
ملعالجة الفس�اد وتعظيم االيرادات والتقليل من 

االعتماد عىل النفط.
وخال ترؤس�ه يف بغ�داد اجتماع اللجن�ة العليا 
لإلصاح، اكد الكاظمي انه منذ اطاق حكومته 
للورق�ة البيض�اء اإلصاحي�ة ملعالجة الفس�اد 
املتفيش بالبلد وهي تعمل عىل خلق جو مناسب 
لتطبيقها.وق�ال ان »اجتماعن�ا هو لإلعان عن 
بدء تطبي�ق اآلليات اإلداري�ة والتنفيذية لخطة 
اإلصاح االقتصادي ضمن الورقة البيضاء حيث 
نطمح وبقوة إىل إع�ادة اقتصاد البلد لقوته بعد 
أن وصل ب�ه الح�ال إىل مس�تويات متدنية جداً 
نتيج�ة الفس�اد املسترشي«.واش�ار اىل ان م�ن 
ش�أن هذه الخطة إعادة بناء االقتصاد العراقي 
بنحو س�ليم يحق�ق التنمية املس�تدامة للباد.
وقال ان خطة اإلصاح س�تقدم حاً ألزمة إدارة 
االقتص�اد املزمنة التي تتمث�ل باالعتماد الكامل 

عىل النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل.
وتابع قائاً »نريد أن نثبت للعراقين أننا جادون 
باإلص�اح؛ لذلك ل�م تكن خط�ة إدارة االقتصاد 
قصرية األمد، وال آنية الحل، بل تستهدف إصاحاً 

متكاماً لحن إتمامها خال 5 سنوات«.
وح�ذر الكاظم�ي م�ن ان ال�رر يف االقتص�اد 
العراقي كبري جداً ولهذا الس�بب من املس�تحيل 
تطبي�ق الخطة اإلصاحية يف وق�ت قصري، وكّل 

من يعد بذلك فهو واهم.
التفاصيل ص2

احلكومة تطلق »خطة إصالح«: اخلروج بأقل اخلسائر
تهدف إىل إسناد »الورقة البيضاء« خبطة عملية.. والكاظمي: احلكومات تذهب والدولة باقية للمرة الثانية خالل أسبوع.. 

حمافظ البرصة يعلن القاء القبض 
عىل اخطر املجرمني

القبض عىل متهـم بتجار أعضـاء 
البرش ومزوري دوالر

باشراف وكيـل وزارة الداخليـة لشـؤون الشـرطـة

ص3

ص2

الرئيس األفغاين: انسحاب أمريكا املفاجئ وراء تدهور الوضع األمني
اليابان تقدم دعًم لالنتخابات العراقية بقيمة بمليوين دوالر

القبض عىل مخسة ارهابيني بينهم 4 قيادات بكتيبة القعقاع
حكومة كركوك: ال نمنع من تويل املرأة لوظيفة املختار

اجتمع برملاين طارئ: انباء عن تفيش »الفطر األسود« 
ودعوة لتشديد اإلجراءات

ص2

ص2

ص2 ص3 ص3

حمافظ نينوى يتوعد
 الرشكات املتلكئة بـ »االقتالع«: 

حافظوا عىل النوعية

وزير التخطيط يبحث سبل تطوير 
القطاع السياحي يف العراق مع عدد 

من فعاليات القطاع اخلاص

الوزارة: إدراج تعيينات
 خرجيي معاهد النفط 2020-2019 

يف موازنة العام املقبل

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئيس األفغاني أرشف غني، أم�س االثنن، إن قرار 
الواليات املتحدة »املفاجئ« بسحب قواتها من أفغانستان 

كان وراء تدهور الوضع األمني يف باده.
وأض�اف أرشف غن�ي، يف حدي�ث متوجه�ا إىل الربملان، أن 
»س�بب الوضع الذي نحن في�ه حاليا هو أن الق�رار اتُّخذ 
بش�كل مفاج�ئ«، مضيف�ا أن�ه ح�ّذر األمريكي�ن من أن 
االنس�حاب س�تكون له »عواقب«، وفقا ملا ذكرته فرانس 
برس. وأش�ار غني إىل أن الس�لطات وضع�ت خطة ملدة 6 
أشهر لهزيمة طالبان، لكنه أقر بأن الحركة لم تعد »حركة 

مرشذم�ة تفتقد للخربة«، مضيفا »نواج�ه قيادة منّظمة 
مدعوم�ة من ائتاف آثم لإلرهاب ال�دويل والدوائر الداعمة 

له«، بحسب الوكالة الفرنسية.
وأكد غني أن الحكومة األفغانية لديها خطة أمنية للسيطرة 
ع�ىل الوضع خال 6 أش�هر وأن واش�نطن تدع�م الخطة، 
مضيفا طالبان لن تتحرك باتجاه الس�ام ما لم يتحس�ن 
الوضع األمني، بحسب رويرتز. وجاءت ترصيحات الرئيس 
األفغاني هذه يف وقت تخوض فيه القوات األفغانية معارك 
ملنع س�قوط أول مدينة رئيسية يف أيدي حركة طالبان بعد 
هجمات ش�نها املتمرّدون ع�ىل مراكز حرية يف عدد من 

الواليات األفغانية يف إطار تصعيد كبري.

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د يف مبن�ى مجلس الن�واب، أمس 
االثن�ن، اجتماع نياب�ي صحي طارئ 
كورون�ا  تف�يش  تط�ورات  ملواجه�ة 
والدع�وة ل�رورة التطعي�م ض�ده، 
فيم�ا اش�ارت خلي�ة االزم�ة النيابية 
اىل تس�جيل حالت�ن بالفطر االس�ود 

بالعاصمة بغداد. 
وبحسب بيان ورد للمستقبل العراقي 
م�ن املكت�ب اإلعام�ي لنائ�ب رئيس 
مجل�س الن�واب، فإن »الح�داد ترأس 

إجتم�اع لجنة الصحة والبيئة النيابية 
األزم�ة  يف خلي�ة  الن�واب  وبحض�ور 
النيابي�ة ومدي�ر ع�ام صح�ة بغ�داد 
الرصاف�ة د ..محم�د جه�اد، وج�رى 
خال اإلجتماع بحث إج�راءات وزارة 

الصحة ملواجهة جائحة كورونا«.
وأك�د الح��داد »عىل أهمية إس�تمرار 
التنس�يق والتع�اون بن املؤسس�ات 
الصحية وخلية األزمة النيابية ولجنة 
الصح�ة والبيئة النيابية، مش�ددا عىل 
رضورة تنفي�ذ قرارات اللجن�ة العليا 
الوطنية وتوصيات  للصحة والسامة 

خلية األزمة النيابي�ة لتفادي الكارثة 
والوباء«.

وأش�ار بالقول انه »يجب اإلس�تمرار 
بحمات التوعية والتثقيف للمواطنن 
ب�رورة أخ�ذ اللقاح�ات، وتوس�يع 
املناف�ذ للتطعي�م وتش�ديد اإلجراءات 
اإلحرتازية الوقائي�ة، وإزالة املعوقات 
كمي�ات  م�ن  ع�دد  أك�رب  وتأم�ن 
اللقاح�ات وتوصيلها بش�كل س�ليم 
للمراكز الصحية«، الفتا اىل انه »يمكن 
اإلس�تفادة من الجوامع والحسينيات 
يف عم�وم محافظات الع�راق وجعلها 

منافذ للتلقيح وحماية أرواح املواطنن 
من هذا الوباء الخطري«.

اىل ذل�ك قال مقرر خلية االزمة وعضو 
لجنة الصحة النيابية جواد املوسوي، 
اليوم االثن�ن، ان »االجتماع يأتي عىل 
خلف��������ي�ة تش�خيص حالت�ن 
الص�در  مدين�ة  يف  االس�ود  للفط�ر 
بالعاصم�ة بغ�داد، وملتابعة املوضوع 
الح�االت  ه�ذه  ازدي�����اد  بس�بب 

مؤخرا يف بغداد«.

التفاصيل ص2
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سوكوب يطالب
 بمعسكر خارجي ومباريات 

جتريبية لألوملبي
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الوزارة: إدراج تعيينات خرجيي معاهد النفط 2019-2020 يف موازنة العام املقبل
     بغداد / المستقبل العراقي 

أوعز وزير النفط إحس�ان عبد الجبار، أمس االثنني، للدوائر 
املعنية ب�إدراج فقرة التعيني لخريجي معاهد النفط 2019-
2020 ضم�ن موازن�ة العام املقبل. وأكد عب�د الجبار يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه »عىل اهمية الدور الذي 
تؤدي�ه الكوادر الوس�طية م�ن خريجى املعاه�د النفطية يف 
ادامة وزي�ادة االنتاج وتطوي�ر الصناعة النفطية«. وأش�ار 
اىل ان�ه أوع�ز اىل الدوائر املعني�ة يف الوزارة ع�ىل ادراج فقرة 
التعي�ني او التعاقد )عقد وزاري( من قبل الرشكات النفطية 
مع خريجي املعاه�د النفطية للعام ال�درايس 2019/2020 
وحسب حاجتهم للتخصصات الفنية املطلوبة، ضمن موازنة 

العام املقبل 2022.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اطلق رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
االثن�ني، خط�ة االص�اح االقتص�ادي ملعالجة 
الفس�اد واملعتمدة عىل ورق�ة االصاح البيضاء 
ملعالجة الفس�اد وتعظيم االيرادات والتقليل من 

االعتماد عىل النفط.
وخال ترؤس�ه يف بغ�داد اجتم�اع اللجنة العليا 
لإلصاح، اكد الكاظمي انه منذ اطاق حكومته 
للورق�ة البيض�اء اإلصاحي�ة ملعالجة الفس�اد 
املتفيش بالبلد وهي تعمل عىل خلق جو مناسب 

لتطبيقها.
وق�ال ان »اجتماعنا هو لإلعان عن بدء تطبيق 
اآللي�ات اإلداري�ة والتنفيذي�ة لخط�ة اإلصاح 
االقتص�ادي ضمن الورقة البيضاء حيث نطمح 
وبق�وة إىل إع�ادة اقتص�اد البلد لقوت�ه بعد أن 
وصل به الحال إىل مستويات متدنية جداً نتيجة 

الفساد املسترشي«.
واش�ار اىل ان من ش�أن هذه الخطة إعادة بناء 
االقتصاد العراقي بنحو س�ليم يحق�ق التنمية 

املستدامة للباد.
وقال ان خطة اإلصاح ستقدم حاً ألزمة إدارة 
االقتصاد املزمنة التي تتمث�ل باالعتماد الكامل 

عىل النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل.
وتابع قائاً »نريد أن نثبت للعراقيني أننا جادون 

باإلص�اح؛ لذلك ل�م تكن خط�ة إدارة االقتصاد قصرية 
األم�د، وال آني�ة الحل، بل تس�تهدف إصاح�اً متكاماً 

لحني إتمامها خال 5 سنوات«.
وح�ذر الكاظم�ي من ان ال�رر يف االقتص�اد العراقي 
كب�ري جداً ولهذا الس�بب من املس�تحيل تطبيق الخطة 
اإلصاحي�ة يف وق�ت قص�ري، وكّل م�ن يع�د بذلك فهو 

واهم.
وزاد »غايتن�ا ه�ي النه�وض بالدول�ة العراقية، وليس 
الحكوم�ة الحالية، فالحكومات تذه�ب والدولة باقية، 
وله�ذا نري�د بكل ما أوتين�ا من إرصار أن نعي�د للعراق 

هيبته االقتصادية«.

واش�ار الكاظم�ي اىل انه منذ ان تس�لم إدارة الس�لطة 
التنفيذية للع�راق )يف أيار 2020( وهو يعمل »بجد من 
أجل تطبيق اإلصاحات؛ كي نخرج بأقل الخس�ائر من 

أجلنا جميعاً«.
وش�دد رئيس الوزراء بالقول ان »مس�تقبل أبنائنا أهم 
م�ن أي يشء، فه�م بناة الع�راق، وهم من س�يقوده، 

فلنرتك مصالحنا ونفكر بأبنائنا«.
واعلن�ت الحكوم�ة العراقي�ة يف 13 ترشي�ن االول عام 
2020 الورقة اإلصاحية البيضاء وهي تتش�كل من 97 
صفحة وتش�دد ع�ىل امليض يف ترش�يد النفقات وزيادة 
اإليرادات وذلك من خال تقليص العجز األويل يف املوازنة 
العامة إىل نس�بة مس�تدامة بمقدار 3 باملئة من الناتج 

املحيل خال الثاث س�نوات املقبل�ة )يبلغ العجز الحايل 
20 باملئة من الناتج املحيل(.

وكذلك بتخفيض فاتورة الرواتب واألجور 25 باملئة من 
الناتج املحيل، إىل 12.5 باملئة خال ثاث س�نوات، وذلك 
من خال قيام إجراءات منها، اقتصار عملية التوظيف 
يف القطاع العام، عىل الرورية جدا منها، وبموافقات 
اس�تثنائية، وعزل كش�وفات رواتب الرشكات العامة، 
املمولة ذاتياً عن التمويل الحكومي، وتحديد سقف أعىل 

لرواتب املوظفني، بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق.
كما ركزت عىل إعداد وإطاق التخصيصات التش�غيلية 
واالس�تثمارية ع�ىل نح�و فص�يل، وتطوي�ر القواع�د 
والتنظيمات، التي تخص النفقات األساسية.. واصاح 

صن�دوق التقاع�د م�ن خ�ال إيق�اف تمويله 
م�ن املوازن�ة بش�كل تدريجي، وح�ر الدفع 
بالصن�دوق فق�ط، مع الحفاظ عىل مس�اهمة 

الدولة.
ونص�ت ايضا عىل إنش�اء نظام دع�م قائم عىل 
أس�اس األداء والج�دارة للمؤسس�ات اململوكة 
للدول�ة، لخفض الدعم املايل لل�رشكات العامة، 

بنسبة 30 باملئة، كل عام ملدة ثاث سنوات.
واش�ارت اىل تطبيق تخفيض عىل إجمال الدعم 
الحكومي كنس�بة مئوية للناتج اإلجمايل، يصل 
إىل نس�بة 5 باملئة خال 3 س�نوات ومن الجدير 

بالذكر، أن نسبة الدعم الحايل يبلغ 13 باملئة.
ويف تن�اول الورقة اإلصاحية إىل جائحة كورونا 
وتأثريها عىل انهيار عائ�دات النفط، أوضحت، 
أن توقع�ات خ�راء قط�اع النف�ط، تش�ري إىل 
ع�ودة التوازن يف العرض والطلب بش�كل يدعم 
استقرار أسعار النفط، عام 2021، إال أن عودة 
ظه�ور املوجة الثاني�ة من جائح�ة كورونا قد 
تهدد هذا الس�يناريو، وعليه لن تتمكن عائدات 
النفط املتوقعة لعامي 2020-2021 من تغطية 
مدفوعات الرواتب للموظفني واملتقاعدين فقط، 

بغض النظر عن أي نفقات جارية أخرى.
وأظه�رت الورق�ة اإلصاحي�ة أن »مدفوع�ات 
روات�ب املوظفني واملتقاعدين تتمثل حوايل 122 
باملئة من عائدات النفط لعام 2020، يف حني أن 
أسوأ نسبة شهدتها األزمات السابقة كانت عام 2016 
وبلغ�ت 88 باملئة«، مش�رية إىل أن »اإلنفاق ش�هد عىل 

الرواتب بنحو 60 باملئة بني عامي 2014 و2020«.
وحذرت الورقة من إنه »يف حال عدم الرشوع بإجراءات 
تخفي�ض اإلنفاق بش�كل ج�دي، وكبري ف�إن التمويل 
النق�دي غري املبارش من قبل البن�ك املركزي هو املصدر 
الوحيد املتبقي، وهو ما يؤدي إىل تبعات مستقبلية غري 
مستدامة«، مبينة أن »الورقة البيضاء، تتبنى سيناريو 
أن متوسط سعر بيع النفط العراقي يبلغ حوايل من 35 
إىل 46 دوالراً أمريكياً، وانخفاض سعر الدينار، سيسهم 

باسرتجاع تنافسية االقتصاد العراقي«.

تهدف إىل إسناد »الورقة البيضاء« خبطة عملية.. والكاظمي: احلكومات تذهب والدولة باقية

احلكومة تطلق »خطة إصالح«: اخلروج بأقل اخلسائر

العدد )2422(   3     آب    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

      بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  ب�ارشاف 
لشؤون الرشطة الفريق عماد محمد 
محمود، تمكن قسم مكافحة جرائم 
االتج�ار بالبرش الرصافة م�ن إلقاء 
القبض ع�ىل متهم لقيام�ه املتاجرة 
باألعض�اء البرشي�ة حيث ت�م اتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية بحق املتهم 

وتوقيف�ه وفق أحكام امل�ادة 17 من 
قانون زراعة األعضاء البرشية.

يف حني ألقت مف�ارز مكتب مكافحة 
اج�رام الخراء القب�ض عىل متهم 
لقيامه بتزوير عملة من فئة )100( 
دوالر أمريك�ي وبيعه�ا يف األس�واق ، 
وأن عملي�ة القب�ض تم�ت بعد توفر 
معلوم�ات ع�ن املته�م ، حي�ث ت�م 
نص�ب كم�ني محكم والقب�ض عليه 

بالجرم املش�هود ، دونت أقوال املتهم 
ابتدائي�ا وصدقت قضائيا  باالعرتاف 
وقرر ق�ايض التحقي�ق توقيفه وفق 
أح�كام امل�ادة) 52 بن�ك املرك�زي ( 
م�ن قان�ون العقوبات لين�ال جزائه 

العادل.
بدوره�ا، ألقت ق�وة أمني�ة، القبض 
عىل متهم بتج�ارة األعضاء البرشية 

يف العاصمة بغداد.

القبض عىل متهم بتجار أعضاء البرش ومزوري دوالر
باشراف وكيـل وزارة الداخليـة لشـؤون الشـرطـة 

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س مجل�س الن�واب 
الحلبويس، أمس االثنني،  محمد 
الع�راق  يف  املس�تثمرين  دع�م 
لقائ�ه  خ�ال  وذل�ك  واألردن، 
عبداملنع�م  األردن�ي  نظ�ريه 
الع�ودات يف العاصم�ة األردنية 
عّم�ان.    وذك�ر بي�ان ملكت�ب 
»املس�تقبل  تلق�ت  الحلب�ويس 
العراقي« نس�خة من�ه، »التقى 
رئي�س مجل�س الن�واب محمد 
الحلب�ويس برفق�ة وف�د نيابي 
املنع�م  عب�د  األردن�ي  نظ�ريه 
الع�ودات يف العاصم�ة األردنية 
عّمان، وعق�د الحلبويس والوفد 
املراف�ق ل�ه اجتماع�اً يف مق�ر 
مجل�س الن�واب األردن�ي حول 
س�بل تعزيز العاق�ات الثنائية، 
واس�تمرار التعاون املشرتك بني 
مج�ال  يف  الش�قيقني  البلدي�ن 
األم�ن والسياس�ة واالقتص�اد، 
ودعم االستثمار واملستثمرين يف 
كا البلدي�ن، والتعاون يف املجال 
الصح�ي لتجاوز أزم�ة جائحة 

كورونا«.  
وأك�دت املباحثات وف�ق البيان، 
النياب�ي لدعم  العم�ل  »أهمي�َة 

الثاثي�ة،  القم�ة  مخرج�ات 
لتعزي�ز  الثنائ�ي  والتع�اون 
الرملاني�ة،  الدبلوماس�ية 
وتوحي�د  املش�رتك  والتنس�يق 
إزاء القضايا املصريية  املواق�ف 

يف املحافل الدولية كافة«.  
وثّمن الحلبويس بحسب البيان، 
»دع�م اململك�ة وامللك عب�د الله 
مواجه�ة  يف  للع�راق  الثان�ي 
التحديات، وتوطيد روابط العمل 
الثنائ�ي، والتع�اون يف املجاالت 
مصلح�ة  يخ�دم  وبم�ا  كاف�ة 
أجل  الش�قيقني؛ من  الش�عبني 

تحقيق التنمية واالستقرار«.  
وأضاف البيان، »من جهته، عررَّ 
رئيس مجل�س الن�واب األردني 
ع�ن أن موق�ف امللك والش�عب 
األردن�ي كان وما زال وس�يبقى 
للع�راق ووحدة ش�عبه  داعم�اً 
وس�يادته ع�ىل كام�ل أراضيه، 
مهنئاً باس�م الش�عب ومجلس 
النواب األردني الش�عَب العراقي 
والق�وات العراقية بقدرتها عىل 
وتحقي�ق  اإلره�اب  مواجه�ة 
االنتصار، كم�ا أكد دعَم اململكة 
للعملي�ة الديمقراطية يف العراق 
املبك�رة  االنتخاب�ات  وإج�راء 

النيابية القادمة«.  

احللبويس ونظريه األردين يناقشان 
ن خمرجات القمة الثالثية يف عماّ

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د يف مبن�ى مجلس الن�واب، أمس االثنني، اجتم�اع نيابي 
صح�ي ط�ارئ ملواجه�ة تط�ورات تف�يش كورون�ا والدعوة 
لرورة التطعيم ضده، فيما اشارت خلية االزمة النيابية اىل 

تسجيل حالتني بالفطر االسود بالعاصمة بغداد. 
وبحس�ب بيان ورد للمس�تقبل العراقي من املكتب اإلعامي 
لنائ�ب رئيس مجل�س النواب، ف�إن »الحداد ت�رأس إجتماع 
لجنة الصحة والبيئة النيابية وبحضور النواب يف خلية األزمة 
النيابي�ة ومدير عام صحة بغداد الرصاف�ة د ..محمد جهاد، 

وجرى خال اإلجتم�اع بحث إجراءات وزارة الصحة ملواجهة 
جائحة كورونا«.

وأك�د الح�داد »عىل أهمية إس�تمرار التنس�يق والتعاون بني 
املؤسس�ات الصحية وخلية األزم�ة النيابي�ة ولجنة الصحة 
والبيئ�ة النيابية، مش�ددا عىل رضورة تنفيذ ق�رارات اللجنة 
العلي�ا للصحة والس�امة الوطني�ة وتوصيات خلي�ة األزمة 

النيابية لتفادي الكارثة والوباء«.
وأشار بالقول انه »يجب اإلستمرار بحمات التوعية والتثقيف 
للمواطنني برورة أخذ اللقاحات، وتوس�يع املنافذ للتطعيم 
وتش�ديد اإلج�راءات اإلحرتازي�ة الوقائي�ة، وإزال�ة املعوقات 

وتأم�ني أكر ع�دد من كمي�ات اللقاحات وتوصيلها بش�كل 
س�ليم للمراكز الصحية«، الفتا اىل انه »يمكن اإلس�تفادة من 
الجوامع والحس�ينيات يف عموم محافظ�ات العراق وجعلها 
مناف�ذ للتلقي�ح وحماي�ة أرواح املواطن�ني م�ن ه�ذا الوباء 

الخطري«.
اىل ذل�ك قال مقرر خلية االزم�ة وعضو لجنة الصحة النيابية 
جواد املوس�وي، اليوم االثنني، ان »االجتماع يأتي عىل خلفية 
تش�خيص حالتني للفطر االس�ود يف مدينة الصدر بالعاصمة 
بغداد، وملتابعة املوضوع بس�بب ازدياد هذه الحاالت مؤخرا 

يف بغداد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مستش�ار األمن االنتخابي لرئيس ال�وزراء مهند نعيم، 
أم�س االثنني، عن إنج�از م�رشوع قانون األس�لحة املعدل، 
فيما كش�ف ع�ن تضمين�ه عقوب�ات بح�ق املتاجرين تصل 
لإلع�دام ونصوص�ا عقابية بح�ق الحائزين. وق�ال نعيم، يف 
تريح صحفي إن »لجنة األمر الديواني )95( املشكلة بأمر 

من رئي�س مجلس ال�وزراء لتعديل قانون األس�لحة، عقدت 
جلس�تها الختامي�ة، بحضور أعض�اء من مجل�س النواب«، 
الفتاً إىل أن »الجلس�ة شهدت حوارات مهمة جداً تتعلق بأهم 
مفاصل هذا القانون«. وأضاف إنه »تم إنجاز مرشوع تعديل 
قانون األس�لحة واقرتحنا رفع عقوبة املتاجرة بالس�اح اىل 
السجن املؤبد واالعدام«، مضيفاً أن »مرشوع التعديل لقانون 
االس�لحة يعاق�ب الحائ�ز والحام�ل للس�اح ب�ا رخصة اىل 

السجن وغرامات عالية جداً«.
وش�دد ع�ىل أن »مطلق�ي العي�ارات الناري�ة يف املناس�بات 
س�يواجهون عقوبة ش�ديدة وغرامة عالي�ة اضافة ملصادرة 

الساح بموجب مرشوع تعديل قانون األسلحة«.
ولف�ت إىل أن »م�رشوع التعدي�ل لقان�ون االس�لحة يعاق�ب 
بالحب�س والغرام�ة العالية  من يحمل الس�اح يف املظاهرات 

حتى وإن كان مرخصا«.

اعلنت السفارة اليابانية يف العراق، أمس االثنني، 
عن اإلس�هام بم�رشوع االمم املتح�دة الخاص 
بدعم وتموي�ل بناء القدرات لك�وادر املفوضية 
العليا املس�تقلة لانتخاب�ات العراقية بمليوني 
دوالر. وذكرت الس�فارة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه ان اليابان ساهمت بمبلغ 

216 مليون ي�ن ياباني )ح�وايل مليوني دوالر( 
لدعم مفوضية االنتخابات العراقية التي تستعد 
إلج�راء االنتخاب�ات الرملاني�ة يف ترشي�ن األول 
2021.وقال س�فري اليابان يف العراق سوزوكي 
كوت�ارو، ان االنتخاب�ات ه�ي أكث�ر مناس�بة 
أساسية لرتجمة إرادة الشعب العراقي وتطلعاته 

إىل سياس�ة وطني�ة، معرباً عن امله أن تس�هم 
املساعدات من حكومة وشعب اليابان يف تعزيز 
ق�درات تكنولوجي�ا املعلوم�ات ل�دى مفوضية 
االنتخابات وتنفيذ التدابري الوقائية من فريوس 
يف  واملصداقي�ة  الش�فافية  وضم�ان  كورون�ا، 
االنتخابات املقبلة. واكدت الس�فارة ان برنامج 

االمم املتحدة االنمائي وقع االتفاقية مع اليابان 
نيابة ع�ن فريق االمم املتحدة ملس�اعدة العراق 
»يونام�ي« إلدارة التموي�ل واملرشوع، مش�رية 
اىل ان األم�م املتحدة قدمت الش�كر لليابان عىل 
مس�اهمتها الت�ي تع�زز دعمها لعملي�ة إجراء 

انتخابات نزيهة وشفافة يف العراق.

أك�د الس�فري األمريك�ي لدى بغ�داد، 
ماثي�و تولر، أمس االثن�ني، أن العراق 
والوالي�ات املتحدة، اتفق�ا عىل عاقة 
الح�وار  خ�ال  قوي�ة،  مش�رتكة 
االس�رتاتيجي بني البلدين، مش�رياً إىل 
أن الع�راق بل�د عظي�م، ولدي�ه حدود 

اسرتاتيجية مع دول مهمة.     
وقال تولر يف مؤتمر صحفي إن »العراق 
بلد عظيم وله حدود اس�رتاتيجية مع 
ج�ريان مهم�ني، والدول�ة عراقية ذو 
س�يادة قوية ليس فقط ملواطنيها بل 

للمنطقة بشكل كامل«.  
وأضاف، أنه »اذا كانت الدولة ضعيفة 
أو بس�بب تدخات خارجية وانتش�ار 
الفس�اد، ه�ذا سيتس�بب بمش�كات 
كب�رية وال يصب بمصلح�ة العاقات 

بني بغداد وواشنطن«.  
بع�د  بإنت�اج ورق�ة  »قمن�ا  وتاب�ع، 
الح�وار االس�رتاتيجي، ن�رشح فيه�ا 
نتائ�ج الجولة بمج�االت االقتصادية 

واالجتماعية وغريها«.  
يف  اللق�اءات  »بع�د  أن�ه  إىل  وأش�ار 
ملي�ون   155 منحن�ا  واش�نطن، 
دوالر للمناط�ق املح�ررة والنازح�ني 
واملس�اعدات األخرى، وخصصنا 500 

جرعة لقاح ضد فريوس كورونا«.  
وب�ني، أن »60 مليون دوالر مخصصة 
للقط�اع الصح�ي للتعام�ل م�ع هذا 

الوباء«.  

اجتمع برملاين طارئ: انباء عن تفيش »الفطر األسود« ودعوة لتشديد اإلجراءات

جملس الوزراء يعلن إنجاز مرشوع قانون األسلحة: عقوبات تصل لإلعدام

اليابان تقدم دعًم لالنتخابات العراقية بقيمة بمليوين دوالر

السفري األمريكي:
 العراق والواليات املتحدة 

اتفقا عىل »رشاكة قوية«

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد قسم اإلعام واالتصال الحكومي يف محافظة كركوك، أمس االثنني، بأن 
املحافظة ال تمانع تويّل النساء العمل بصفة مختار يف مناطق املحافظة.

وبحس�ب وثيق�ة رس�مية، حصل�ت املس�تقبل العراقي عىل نس�خة منه، 
يف إجاب�ة ع�ىل استفس�ار موّج�ه من قبل رئيس قس�م ش�ؤون املوظفني 
عم�ر مصطفى فقي محّمد، إىل رئيس هيئة املستش�ارين يف قس�م اإلعام 
واالتصال، حول إمكانية ترش�يح املرأة للعمل كمختار يف املناطق وفيما إذا 

كان يمكن رفع الطلبات بهذا الشأن. 
وأك�د أن�ه »ال مانع يف تويلّ أو تكليف املرأة بالعم�ل بصفة }مختار{ يف حال 

انطبقت عليها جميع الرشوط املحّددة ولم يوجد أي مانع قانوني لذلك.

حكومة كركوك: ال نمنع من تويل املرأة 
لوظيفة املختار

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الناطق باس�م القائ�د العام 
يحي�ى  الل�واء  املس�لحة،  للق�وات 
خمس�ة  ع�ىل  القب�ض  رس�ول، 

ارهابيني.
وقال رسول يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، انه »وحسب 
الع�ام  القائ�د  الس�يد  توجيه�ات 

للق�وات املس�لحة، يواص�ل جهاز 
ُمكافحة اإلرهاب عملياته النوعية، 
حيث تمكن الشجعان يف هذا الجهاز 
من القاء القبض عىل )5( إرهابيني 
بينهم )4( قيادات إرهابي�ة من ما 

تسمى بكتيبة القعقاع«.
العملي�ة  وأض�اف »ج�اءت ه�ذه 
أقلي�م  أس�ايش  م�ع  بالتنس�يق 

كردستان العراق - الُسليمانية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

استبعدت اللجنة األمنية لانتخابات، أمس االثنني، فرض حظر التجوال يف 
يوم االقرتاع 10 ترشين األول.

وق�ال الناط�ق باس�م اللجنة العمي�د غالب العطي�ة ان »آلي�ة االنتخابات 
بالدوائر يف املحافظات ستجعل هنالك صعوبة بالتنقل للناخبني«.

وأض�اف ان »ف�رض الحظ�ر ب�ني املحافظات أم�ر وراد وس�تكون هنالك 
اجراءات مشددة يف يوم االقرتاع«. 

وكانت مفوضية االنتخابات أكدت ان االنتخابات ستجري يف موعدها املقرر 
يف 10 ترشي�ن األول املقب�ل »وال رجعة عنه واملفوضي�ة ماضية باجرائها« 

مشرية اىل »انهاء العديد من اإلجراءات املطلوبة للعملية االنتخابية«.

أمنية االنتخابات: نستبعد »حظر التجوال«
 بيوم االقرتاع

القبض عىل مخسة ارهابيني بينهم
 4 قيادات بكتيبة القعقاع
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

تفقد مدير ع�ام الرشكة العامة لتجارة الحبوب املهندس 
باسم نعيم العكييل صومعة العطيفية يف بغداد. 

والتقى العكييل بمدي�ر الصومعة الذي قدم رشح مفصل 
عن املوقع و كميات الرز املوجود يف املخازن وعدد العاملني 

وتخصصاتهم.
وتجول العكييل يف غ�رف املوظفني واطلع عىل واقع حال 
عمله�م وابدى ع�دد من التوجيهات ملدي�ر املوقع، وتفقد 

مخزن ال�رز واالدوات االحتياطية ووج�ه برضورة اتخاذ 
كافة اإلجراءات لتوزيعه بارسع وقت. 

واس�تمع العكييل خالل زيارت�ه ملعوقات العم�ل والتقى 
بع�دد م�ن املوظفني ممن رغ�ب برفع الغب�ن عنه ووجه 
بالحضور يوم الثالثاء خالل املقابالت األس�بوعية بعرض 

املشاكل وإيجاد الحلول املناسبة لها.
بدوره�ا، أعلن�ت وزارة التجارة مب�ارشة مواقع الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب يف صالح الدين توزيع مستحقات 

الفالحني واملسوقني مسوقي الحنطة ملوسم ٢٠٢١ .

ونقل بيان للرشكة عن مدير عام الرشكة املهندس باس�م 
نعي�م العكي�يل أن ف�رع نينوى ب�ارش بتجهي�ز مطاحن 
املحافظ�ة بالوجبة األخ�رة من س�لفة ) ٢٥%( للحصة 

السادسة.  
و ق�ال العكي�يل إن امل�الكات الحس�ابية يف مواق�ع فرع 
صالح الدين بارشت برصف مستحقات مسوقي الحنطة 
للموس�م الح�ايل بعد نزول املبلغ يف حس�اب املرصف لكل 

موقع. 
وأضاف أن صومعة الرشقاط بارشت برصف مستحقات 

مس�وقي الحنطة من التسلس�ل ) ٦٤ ولغاية ١٩٠ ( وفق 
الضوابط املتعمدة عىل األسبقية يف التسويق. 

م�ن جانب اخ�ر، ب�ارشت مواقع ف�رع نين�وى بتجهيز 
مطاح�ن املحافظ�ة بالوجب�ة االخرة ٢٥% م�ن الحصة 

السادسة. 
ويف الط�وز، ت�م تصف�ر تجهي�ز مطحن�ة رسمد س�تار 
بالحنطة املخصصة للمطاحن  ل٢٥% الثالثة من الحصة 
السادس�ة وبلغت الكمي�ة املجهزة له�ذا )٤١.٢٢٠( طن 

والكمية االجمالية املجهزة )١٧٣٢.٣٠٠( طن.

جتارة احلبوب تعلن مبارشة مواقع صالح الدين برصف مستحقات مسوقي احلنطة
مدير عام الشركة زار صومعة العطيفية.. ونينوى جتهز املطاحن باحلنطة للوجبة االخرية من احلصة السادسة

الرتبية تصنع أجهزة لرصد 
»سامعات الغش« لدى الطلبة

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الرتبي�ة، أم�س االثن�ني، ع�ن تصني�ع أجهزة 
تمكنها من كشف »س�ماعات الغش« التي يستخدمها بعض 
الطلب�ة، بالتزامن مع امتحانات الص�ف الثالث التي انطلقت 

يوم أمس.
وق�ال الناطق باس�م وزارة الرتبية حيدر ف�اروق، يف ترصيح 
صحف�ي إن »وزارة الرتبي�ة لم تس�جل اىل اآلن أي حالة غش 
يف االمتحان�ات النهائي�ة للطلبة، وربما لم تصل االس�تمارات 

بالشكل الكامل«.
وأش�ار اىل ان »ال�وزارة ال تتح�دث ع�ن عقوب�ات واجراءات 
صارم�ة بقدر ما توج�ه الطلبة بعدم االنج�رار وراء الغش يف 

االمتحانات بواسطة السماعات وغرها من أساليب الغش«.
واكد ان »وزارة الرتبية بحوزتها اجهزة لكشف هذه السماعات 
وغره�ا«، مبين�اً أن »تلك األجهزة صنعت م�ن قبل املديريات 

العامة للرتبية واإلرشاف وسيتم كشف أي حالة غش«.
ولف�ت إىل أن »أكثر من ٥٩٥١ مركزاً امتحانياً يف عموم العراق 

وال يمكن ألي مسؤول يف الرتبية زيارة جميع هذه املركز«.
واش�ار اىل ان »ال�وزارة ش�خصت مراك�ز امتحان�ي قط�ع 
فيه�ا التي�ار الكهربائ�ي ومراكز أخرى ال يوج�د فيها مراوح 
وم�ردات«، مش�ددا ع�ىل »رضورة التبلي�غ من قب�ل الطلبة 
وارس�ال الشكاوي اىل وس�ائل االعالم أو وزارة الرتبية عن أي 

مركز غر ملتزم بتعليمات الوزارة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد اصالح ١٢٩ تخسفاً وتنفيذ مرشوع لخدمة رشق 
القناة، فيمت وجهت دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية باملبارشة 

بتنفيذ خطة األمطار.    
وذكرت األمانة يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
»أم�ني بغداد ع�الء املعمار وخ�الل اجتماع ض�م وكالء امانة بغداد 
للش�ؤون البلدية والفنية واالدارية ومدراء الدوائر واالقسام البلدية 
والفنية لبحث االس�تعداد املبكر ملوسم االمطار،  وجه دائرة املجاري 

بغداد والدوائر البلدية باملبارشة بتنفيذ خطة االمطار«.  
وأف�اد بيان األمانة أن »أم�ني بغداد وجه باملب�ارشة الفورية لتنفيذ 
خطة االس�تعداد ملوسم االمطار التي تتضمن تشكيل غرفة عمليات 
بارشاك عدد م�ن الوزارات والجهات الس�اندة وكذلك تنفيذ حمالت 
لصيان�ة وتأهيل محطات الرصف الصح�ي وتهيأة املولدات وخزين 

الوقود الالزم لها«.  
وأض�اف أن »أم�ني بغداد وج�ه أيض�اً بتهيئة اآللي�ات التخصصية 
وتنظيف املشبكات وشبكات وخطوط الترصيف الرئيسة والفرعية 

وإصالح ١٢٩ تخسفاً يف عموم مناطق العاصمة بغداد«.  
وأش�ار إىل أن »أمني بغداد وجه كذلك باعداد دراس�ة عن املش�كالت 

التي طرأت عىل شبكة الترصيف يف املوسم السابق ومعالجتها ».
وب�ني ان » امني بغ�داد وافق ع�ىل تنفيذ م�رشوع يتضمن مد خط 
ط�واريء جديد لترصيف مياه الرصف الصحي بطول )٢١٦٠( مرت 

باقطار ترتاوح بني )١٢٠٠-١٤٠٠( لخدمة مناطق رشق القناة«.

أمانة بغداد جتري »استعدادات 
مبكرة« ملوسم األمطار

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان، أمس االثنني، 
عن ج�دول للتقديم االلكرتون�ي لرشاء قطع 
أرايض.وذكر بيان لها تلقت املستقبل العراقي 

نس�خة من�ه ان »ال�وزارة تعلن وع�ن طريق 
مركز نظم املعلومات }جدول األيام املخصصة 
لكل محافظة للمدة القادمة{ لغرض التقديم 
االلكرتون�ي لرشاء قط�ع ارايض وف�ق املادة 
٢٥/ ثالث�اً م�ن قانون ٢١ لس�نة ٢٠١٣ لبيع 

وايجار أم�وال الدولة، واس�تحصال املوافقة 
االولية للوزيرة«.

وأضاف انه »س�يتم الحقا تصديق املعامالت 
لل�رشوط  مس�توفية  كان�ت  إذا  كاف�ة 

القانونية«.

اإلعامر تطرح جدوالً للتقديم اإللكرتوين لرشاء قطع أرايض

الدفاع املدين: 9 اآلف مرشوع حكومي وخاص خمالف 
لرشوط السالمة 

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مديرية الدف�اع املدني ع�ن وجود ٩ 
آالف م��ش��روع ح��ك��وم��ي وخ��اص 
مخال�ف لرشوط الس�المة املهنية، فضال عن 
وج�ود م�ا ال يق�ل ع�ن ٢٠٠٠ مخ�زن جرى 
انش�اؤها داخ��ل البيوت واملناطق الس�كنية 
م�ن دون موافقة م�ن الجهات ذات العالقة.

وقال م�دي��ر ع���ام ال��دف���اع امل�دن�ي 
ال��ل���واء ك�اظ�م بوه�ان أن »أمانة بغداد 
والدوائ�ر البلدي�ة التابعة لها الجه�ة املعنية 
بإزالة املخالفات وع�دم إنش�ائها أس�اس��ا، 
أم��ا ال�دف��اع املدن�ي فه�ي الجه�ة املعنية 
ع�ىل  واالم���ان  الس�المة  رشوط  بوض�ع 
املخططات االس�اس��ي�ة لهذه امل�ش�اري�ع 
دون  م��ن  أس�اس��اً  ان�ش��ئ�ت  ال�ت��ي 
امل���رور ع�ل��ى امل�دي�ري��ة، وال�دل�ي��ل 
وج��ود م�ا الي�ق�ل ع���ن ٢٠٠٠ م�خ�زن 
ض�م��ن  ب�غ��داد  ال�ع�اص�م��ة  ف���ي 
ال�ب�ي�وت وامل�ن�اط�ق السكنية وب�س�ق�ف 
زم�ن�ي ق�ل�ي�ل ج���داً ول��م تحصل أصال 

عىل موافقات عىل انشائها«. 
ولف�ت إىل أن »م�ن رشوط الخ�زن الصحيح 
ال�ح�ص�ول ع�ل�ى ش���روط ال�س��الم�ة 
واالم��ان من مديرية الدفاع، بينما أغلب تلك 

املخازن مبنية من }السندويج بنل{ والخزين 
فيها م��ن م�خ�ت�ل�ف امل���واد ال�ت�ي ق�د 
ت�ك��ون قابلة إلح�داث كارثة ال يمكن غض 

الطرف عنها«. 
وبني أن »مادة }السندوتش بنل{ هي البطل يف 
٩٠ % من الحرائق والقاسم املشرتك م�ا ب�ني 
جمي�ع ال�ح�رائ�ق، ل�ذا ك�ان املفرتض م�ن 
ام�ان�ة ب�غ�داد وال��دوائ��ر البلدية التابعة 
له�ا وم�دراء البلدي�ة يف النواح�ي واالقضية 
تتص�دى  أن  امل�ح�اف�ظ��ات  وم�راك��ز 
وت�راق�ب هذه املخالفات، ولكن مع االس�ف 
ال توج�د ارادة حقيقية إلزالة هذه املخالفات 

أو حتى التفكر بشكل جدي يف ازالتها«. 
وح�ذر بوه�ان م�ن »ت�وج��ه الكث�ر م�ن 
امل�واط�ن��ني ف��ي بن�اء غ�رف اضافية من 
السندوتش بنل التي ال يمكن السيطرة عليها 
بسهولة اذا ما حدث ح��ادث ح�ري�ق، ل��ذا 

ع�ل�ى امل�واط�ن�ني توخي الحذر«. 
وأوض�ح أن »أق�ى غرامة تف�رض من قبل 
مديرية الدفاع املدني عىل املش�اريع املخالفة 
مليون دي�ن�ار سنويا، اال ان اغلب اص�ح�اب 
ه��ذه املش�اريع ال تعني لهم ه�ذه الغرامة 
شيئاً ألنهم يستفيدون ما يقارب ١٠٠ مليون 
دين�ار نتيجة تأجرها«. وأك�د »قمنا بتعديل 
مس�ودة قان�ون الدف�اع املدن�ي للقضاء عىل 

ه�ذه املخالفات ب�أن تف�رض امل�خ�ال�ف�ة 
ع�ل�ى امل��ش���روع ذات���ه ك��ون جميع 
اج����راءات ال��دف���اع امل��دن��ي ت�ق�ع 
ع�ل�ى ع�ات�ق صاحب امل�ش�روع بعينه وإن 
دف��ع الغرامة ال يش�كل اي رضر وس�تبقى 
املخالف�ة ع�ىل م�ا ه�ي علي�ه، ل�ذا طرحن�ا 
امل��ش���روع  ع�ل��ى  العقوب�ة  تك�ون  أن 
وت�غ�ل��ق ال�ب�ن�اي��ة وال ي�ع��اد مزاول�ة 
نش�اطها اال باس�تكمال املالحظ�ات املؤرش 
عليه�ا من قبل مديرية الدف�اع املدني وتمنح 
شهادة س�المة نافذة ملدة عام واحد وي�ع�اد 
ب�ع��د  ال�ب�ن�اي��ة  ع�ل��ى  ال�ك�ش��ف 
ان�ت�ه�اء املدة، وبالتايل س�تنتهي خالل سنة 
جميع املخالفات«. من جانبه أوض�ح املكتب 
االعالم�ي ألمانة ب��غ���داد »ب����أن م��ا 
ي�ت�ع�ل�ق ب�رف��ع امل�خ�ال�ف�ات ب�م�ادة 
ال�س��ن�دوت�ش ب�ن��ل امل�ش��ي�دة ف��وق 
االب�ن�ب��ة او املخازن فالبلدي�ات بدأت فعال 
برف�ع الكثر من هذه التج�اوزات، وواجهت 
ه�ذه الحم�الت الكث�ر م��ن امل�ش��ك�الت 
واالع�ت�راض��ات من قبل امل�واط�ن�ني حتى 
ت�ع�دوا عىل املوظفني ب�ال�ض�رب، اال ان��ه 
وب�ح�س��ب ق��رار االم��ني وللحفاظ عىل 
سالمة املواطنني والتقليل من اسباب الحرائق 

مازلنا تعمل عىل رفع هذه املخالفات«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    نينوى / مروان ناظم

وجه محافظ نينوى نجم الجبوري رس�الة 
واصح�اب  للمقاول�ني  اللهج�ة  ش�ديدة 
نوعي�ة  ع�ىل  الحف�اظ  بش�أن  ال�رشكات 
املش�اريع يف املحافظة.     وقال الجبوري يف 
مقطع مصور، »قدنا حملة كبرة معظمها 
ض�د رشكات م�ن املوص�ل بش�أن نوعي�ة 
املشاريع«.  ووجه كالمه اىل مدراء الرشكات 

واملقاولني خاصا بيهم رشكات الطرق، حيث 
قال »أي طريق نجد به مش�كلة س�نقتلعه 
ل�ذى يرجى االلت�زام باملعاي�ر واملواصفات 
املحددة«، مشرا اىل أنه »أمر باقتالع الجرس 
الثالث«.  وأضاف الجبوري »هذه مدينتكم 
ويجب أن تكونوا أكثر حرصا عليها«، مبينا 
أن�ه »وج�ه كل الدوائر الرقابي�ة والعاملني 
فيها باملتابع�ة اليومية مع الرشكات وعدم 

قبول أي مرشوع دون املواصفات«.

حمافظ نينوى يتوعد الرشكات املتلكئة بـ »االقتالع«: 
حافظوا عىل النوعية

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف قائممقام حديثة مروك حميد مهيدي، أمس االثنني، عن املش�اريع التي س�يتم 
اكمالها قريباً يف القضاء، منها مستش�فى حديثة ب�٢٠٠ رسير.وقال مهيدي يف ترصيح 
صحفي إن »هناك العديد من املش�اريع يف قضاء حديثة أهمها مستشفى حديثة، بسعة 
٢٠٠ رسي�ر الذي س�يقدم خدماته إىل املنطق�ة الغربية وليس فقط القض�اء«، مبيناً أن 
»املستش�فى س�يتم افتتاحه يف أقل من س�نة«.وأضاف مهيدي، أنه »من ضمن مشاريع 
القض�اء، م�رشوع كورنيش حديثة الس�ياحي، وهو مرشوع ثقايف أدب�ي ألهايل املدينة، 
وش�ارف عىل االنتهاء، وكذلك مرشوع كورنيش الحقالنية الس�ياحي«.وبنينّ مهيدي، أن 
»قضاء حديثة سيشهد افتتاح شارع رئييس، باإلضافة إىل تعبيد عدة شوارع يف القضاء«، 
مش�راً إىل أن »ه�ذه املش�اريع جاءت بمباركة جه�ود وزير التخطيط خال�د بتال نجم، 
وكذل�ك جهود الحكومة املحلي�ة ملحافظة األنبار«.ولفت مهي�دي، إىل أن »رئيس الرملان 

محمد الحلبويس، كان له دور يف دعم مشاريع القضاء، وكافة أقضية املحافظة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، 
أمس االثن�ني، مخاطبة ال�رشكات النفطية 
العامل�ة يف الب�الد بكت�ب رس�مية؛ لتوظيف 
العمالة الوطنية من املسجلني بقاعدة بيانات 
الوزارة واملسجلني كباحثني عن العمل حرصا 
وبجمي�ع االختصاصات.  وق�ال مدير دائرة 
العمل والتدريب يف الوزارة رائد جبار باهض 
يف ترصي�ح صحف�ي إن »وزي�ر العمل عادل 
الركابي وجه بارسال كتب رسمية للرشكات 
النفطية العاملة يف الب�الد لتوظيف العاملني 
البيان�ات للمس�جلني  ح�رصاً م�ن قاع�دة 
كباحثني عن العم�ل  وباالختصاصات كافة 

والت�ي تمتلكه�ا الوزارة، الفت�ا إىل أن »اغلب 
الب�الد  العامل�ة يف  ال�رشكات االس�تثمارية 
تتعاون مع العمالة اآلسيوية الذين ال يمتلك 
بعضه�م الخرة الكافي�ة ويت�م تدريبهم يف 
الرشكات وال يستثمرون العمالة العراقية«.  
وأضاف، أنه »استنادا إىل قرار مجلس الوزراء 
الذي ينص عىل تخفيض نس�بة البطالة من 
خ�الل تش�غيل االي�دي العامل�ة الوطنية تم 
إج�راء ع�دة زي�ارات لل�رشكات النفطية يف 
املحافظ�ات، لكون تخفيض نس�بة البطالة 
وتش�غيل االي�دي العاملة الوطني�ة هما من 
أهم اولوي�ات الوزارة من خالل توفر فرص 
العمل املناسبة للباحثني عن العمل والسعي 

لتطبيق القوانني الالزمة تلك الرشكات«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس االثنني، عن ضبط مذخر كبر لألدوية غر املرخصة وسط 
العاصمة.وذكر بيان للعمليات تلقت املستقبل العراقي نسخة منه »تمكنت قوة من اللواء 
ذاته برفقة مفارز وكالة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية ومفرزة من مركز رشطة 
الس�عدون، وممثل عن وزارة الصحة من ضبط مذخر كب�ر لتجارة االدوية غر املرخصة 
يف منطقة الس�عدون«. وأش�ار اىل »والقبض عىل )٧( متهمني، ومصادرة االدوية يف املذخر 

تنفيذا لقرار قايض التحقيق محكمة النزاهة وغسيل األموال والجريمة االقتصادية«.

بينها مستشفى بـ200 رسير.. قائممقام حديثة: 
لدينا مشاريع خدمية »ستكتمل قريبًا«

العمل مستاءة من رشكات استثامرية: جتلب 
العاملة اآلسيوية عىل حساب العراقيني

عمليات بغداد تعلن ضبط مذخر كبري 
لتجارة األدوية غري املرخصة يف السعدون

العيداني خاطب املؤسسات احلكومية لالسراع بصرف رواتب املشمولني بقرار »٣١٥«

للمرة الثانية خالل أسبوع.. حمافظ البرصة يعلن القاء القبض عىل اخطر املجرمني
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

كشف محافظ البرصة أسعد العيداني، أمس 
االثن�ني، القاء القبض ع�ىل اخطر املجرمني 

الذين قاموا بارتكاب جرائم يف البرصة.
وقال بيان ملكتب املحافظ وتلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، أنه الول مرة يف العراق 
رئي�س اللجن�ة االمني�ة العلي�ا يف الب�رصة 
املحافظ اس�عد العيداني يتابع ويتمكن هو 
شخصياً بالتنسيق مع ابطال خلية الصقور 
ومكافح�ة جرائم الب�رصة وللم�رة الثانية 
خالل اس�بوع عىل ضوء التنس�يق والتعاون 
املثمر ب�ني محافظة البرصة وحكومة اربيل 
والس�ليمانية ليتم الق�اء القبض عىل اخطر 

املجرم�ني الذين قام�وا بارت�كاب جرائم يف 
البرصة.

وأش�ار البي�ان إىل أنه تم الق�اء القبض عىل 
قات�ل نج�ل فاطم�ة البه�اديل يف اربي�ل وتم 
القاء القبض عىل مجرم اخر يف الس�ليمانية 
من قبل قوات امن الس�ليمانية )االسايش( 

والذي قام بقتل مواطن وتقطيع جثته.
وش�كر محافز البرصة ابن�اء العراق لحفظ 
ام�ن املواطن، فيما ش�دد بالق�ول »الننىس 
ش�كر فخام�ة الرئي�س وحكوم�ة االقلي�م 
الكرام يف التعاون مع محافظ البرصة اللقاء 

القبض عىل املجرمني«.
إىل ذلك، اكد محافظ البرصة املهندس اس�عد 
عب�د االم�ر العيدان�ي مخاطب�ة ال�وزارات 

والجهات غر املرتبطة بوزارة املستفيدة من 
خدم�ات املوظفني املش�مولني بقرار)٣١٥( 
لغ�رض تموي�ل رواتبه�م باق�ى رسع�ة 

ممكنة .
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه انه بع�د الجولة التي 
قام بها يف العاصم�ة العراقية بغداد وزيارة 
بعض الوزراء واملس�ؤولني يف وزارات الدولة 
واس�تحصال املوافق�ات الخاص�ة ب�رصف 
روات�ب املش�مولني بق�رار )٣١٥( فق�د تم 
مخاطبة ال�وزارات والجهات غ�ر املرتبطة 
ب�وزارة املس�تفيدة م�ن خدم�ات املوظفني 
املش�مولني بق�رار مجل�س ال�وزراء لغرض 
االرساع يف رصف املستحقات املالية الخاصة 

باملستفيدين من املوظفني .
وكان محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد عبد 
االمر العيداني قد اعلن استحصال موافقات 
من وزارة املالي�ة والجهات املعنية يف رصف 
مجل�س  بق�رار  املش�مولني  مس�تحقات 
ال�وزراء العراق�ي )٣١٥( مثمن�اً يف الوق�ت 
نفسه دور املس�ؤولني يف وزارة املالية ودور 
النائ�ب عدي ع�واد والتنس�يقيات الخاصة 
باملش�مولني بقرار مجلس ال�وزراء والدوائر 
املعنية واقسام التدقيق والحسابات ومكتب 
التش�غيل وكل الذين تواصلوا ملتابعة رصف 
املس�تحقات املالية ، الفتاً اىل ان ما تم القيام 
ب�ه هو واج�ب تج�اه خدمة ابناء الش�عب 

البرصي .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل/الرشكة العامة ملوانئ العراق، أمس االثنني، عدد 
الحاويات املتخلفة يف ميناء ام قرص الشمايل، للقطاعني الحكومي 
والخ�اص، لتق�وم باش�عار اصحابه�ا لتس�لمها او مصادرته�ا 
بالتنس�يق م�ع الجه�ات الس�اندة لغ�رض معالجته�ا قانونياً.

 

ونقل�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ع�ن املدي�ر الع�ام لرشك�ة موان�ئ الع�راق فرح�ان محيس�ن 
الفرط�ويس، الق�ول ان« م�الكات التفري�غ والش�حن يف املين�اء 
احص�ت نح�و 8٤٥ حاوي�ة يف املين�اء خ�الل النص�ف االول من 
 الع�ام الح�ايل ٢٠٢١ منها نح�و ٦٥٢ حاوية للقط�اع الخاص«. 
واض�اف الفرط�ويس، ان« مجموعها يف امليناء من�ذ ٢٠٠٤ لغاية 
الع�ام الحايل بلغ�ت نحو ٢٤8٣ حاوية وتم معالج�ة العديد منها 
بالتنس�يق مع الجهات الس�اندة ذات العالقة وتمكني الس�احات 

لخزن البضاعة القادمة وانسيابية عمل املناولة يف املوانئ«.

وزير التخطيط يبحث سبل تطوير القطاع السياحي 
يف العراق مع عدد من فعاليات القطاع اخلاص

    البصرة / المستقبل العراقي

بع�د االجتماع الذي ُعقَد بني رئيس هيأة التقاعد الوطنية ورئيس 
دائرة شؤون املفصولني السياسيني التابعة لالمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء و اعضاء اللجنة الفرعية يف هيأة التقاعد الوطنية، حيث 
قام�ت الهيأة قس�م أدارة امل�وارد البرشية برفع الوجب�ة الثانية 
م�ن القرارات الخاصة باملفصولني السياس�يني بعد اقرار موازنة 
٢٠٢١ اىل وزارة املالي�ة الدائرة االداري�ة واملالية / املوارد البرشية 
لغرض اس�تحصال موافقة وزي�ر املالية وبمتابع�ة مبارشة من 
رئيس الهيأة ورئيس دائرة املفصولني السياسيني واعضاء اللجنة 
يف الهيأة وحس�ب األس�ماء يف القوائم وسيتم رفع باقي الوجبات 

تباعاً.

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الصحة، أمس اإلثنني، إيقاف العمل بإجراء مس�حة 
ف�روس كورونا يف مط�اري بغ�داد والنجف الدولي�ني، للوافدين 

اإليرانيني.
وبحس�ب وثيقة صادرة عن الوزارة إىل إدارتي املطارين وحصلت 
 PCR املس�تقبل العراقي عىل نسخة منها، فانه »تم أخذ مسحات
للوافدين حس�ب التعليمات التي تصدر من اللجنة العليا للصحة 
والسالمة وتحدث حسب املوقف الوبائي الوارد للوزارة واالعتماد 
ع�ىل املس�حات التي تجل�ب من قبل املس�افرين وم�ن املخترات 

املعتمدة لدينا«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر محيل يف ذي قار، أم�س االثنني، بأن محكمة تحقيق 
النارصية، أصدرت أوامر قبض بحق مسؤولني بارزين واملرشفني 

املبارشين عىل جرس الرسيع يف النارصية.
وق�ال املصدر إن »أوام�ر القبض صدرت بحق أربعة ش�خصيات 
حت�ى اآلن، طال�ت مدير طرق وجس�ور ذي قار املهن�دس عادل 
عبد األمر، ومعاون امل�رشف عىل املرشوع، واملرشف املبارش عىل 
امل�رشوع، اضاف�ة اىل ممثل رشكة املعتصم الت�ي نفذت املرشوع 

بالكامل«.
وأوضح املصدر أن »أوامر القبض صدرت وفق املادة ٣٤٠ املتعلقة 
بهدر امل�ال العام، ومن املتوقع أن تصدر أوامر قبض أخرى خالل 

االيام املقبلة بحق مسؤولني اخرين حول ملف الجرس«.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد افتتح جرس النارصية 
الكونكريت�ي قبل نحو ش�هرين، فيما أظه�رت صور الجرس قبل 

أيام وهو مترضر يف بعض من مفاصله.

بالتفاصيل.. قرارات احتساب مدة الفصل 
السيايس للمعينني عىل مالك التقاعد

الصحة تشدد إجراءات فحص 
كورونا للوافدين

حتقيق النارصية تصدر أوامر قبض بحق
»4« مسؤولني عن مرشوع »جرس الرسيع«
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اعالن
وزارة الصحة والبيئة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرسن�ا دعوتكم لالش�راك باملناقصات ادناه والتي تتضم�ن تجهيز )املواد املذكورة يف الج�دول ادناه( والواردة ضمن 
حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسكات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع 

)www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )WWW.kimadia.iq( : الخاص بالرشكة
علم�ا ان ثمن مس�تندات املناقص�ة التي مبلغها اقل من مليون $ هو  ) 1000000( ملي�ون دينارعراقي غري قابل للرد 
و املناقص�ات الت�ي مبلغها اكثر من مليون $ ه�و )121,000( مائة وواحد وعرشين الف دين�ار عراقي غري قابل للرد 
ويتحمل من سرسو عليه املناقصة اجور االعالن  وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما التامينات 
االولية والتي يجب ان تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق 
املبل�غ م�ن املرصف اال بكت�اب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاج�ة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او س�ندات 
القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريقة الدفع س�تكون )حس�ب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن 
)CIP( او حس�ب  الرشوط  وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرس�و عليه املناقصة رضورة 
تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن االداء ( البالغة )5%( من قيمة االحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان او كفالة 
مرصفية او صك مصدق او مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع 
الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة 

صباحا يوم الخميس 2021/8/26 
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل  للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء 

ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة 
واملؤرخ�ه   2900139930/173
2019/10/3 والصادرة من مدرس�ة 
اعدادي�ة الزه�راء للبن�ات املعنونة اىل 
جامع�ة س�اوة االهلية باس�م زهراء 
عيل س�لمان من يعثر عليها تسليمها 

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

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 634/ب2021/4
التاريخ 2021/8/1

اعالن
بن�اءا ع�ىل الق�رار الصادر م�ن هذه 
املحكمة بازالة ش�يوع العقار املرقم ) 
1703 الحوي�ش يف النجف  عليه تعلن 
ه�ذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اعاله واملبينة اوصافة وقيمته املقدرة 
ادن�اه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خ�الل ثالثون يوما من 
اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيم�ة املق�درة  بموج�ب صك 
مص�دق الم�ر ه�ذه املحكمة ب�داءة 
النجف وصادر من مرصف الرافدين / 
رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة 
الثاني�ة ع�رش  الس�اعة  واالحال�ة يف 
من الي�وم االخري من االع�الن يف هذه 
املحكم�ة وعىل املش�ري جل�ب هوية 
االح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوصاف :

يف  الحوي�ش   1703 املرق�م  العق�ار 
النجف عبارة عن س�ياج يحتوي عىل 
شباك وهو يحتوي عىل شقوق عميقة 
وخربة لم تتمكن املحكمة من دخولها 
كونها ايلة للس�قوط وه�ي عيل ممر 
بعرض م�ر ونصف وه�ي خالية من 
الساكن لحظة الكشف درجة عمرانه 
خربة املس�احة االجمالية 34,91 مر 
مربع وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ 
مقداره 26,182,500 ستة وعرشون 
ملي�ون ومائ�ة واثنان وثمان�ون الف 

وخمسمائة دينار ال غريها

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف واسط ا 
التحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد:86 /ب/2021
التاريخ :2021/8/1

اىل املدع�ي علي�ه/ احم�د ابراهي�م 
شالكه

اع����������الن
اق�ام املدع�ي عدن�ان داود ص�والغ  
الدعوى املرقمة اعاله يطلب دعوتك 
للمرافع�ة و الحك�م بتس�ديد مبلغ 
قدره )مليون وسبعمائة و خمسون 
وملجهولي�ة  عراق�ي(  دين�ار  ال�ف 
محل اقامتك حسب اش�عار مختار 
داموك/ح�ي الحري�ة ثائ�ر صال�ح 
سعيد   و املرفق كتاب مركز رشطة 
الخلود املرقم 9049 يف 2021/7/28 
و املرف�ق بالدع�وى  تق�رر تبليغ�ك 
بمضم�ون الحكم الغياب�ي و النرش 
ذلك  بصحيفت�ني محليتني ولك حق 
االعراض عىل الحكم الغيابي خالل 
امل�دة القانوني�ة اعتب�ار م�ن اليوم 
الت�ايل لتاري�خ الن�رش ويف حال عدم 
حض�ورك س�وف يكتس�ب الق�رار 

الدرجة القطعية .
القايض 

محمد حران الرساي
�����������������������������

 وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة / 2020/973

التاريخ 2021/7/28
اعالن

تبيع مديري�ة تنفيذ النجف االرشف 
العقار تسلسل 3/56062  الواقع يف 
حي الن�داء  العائد للمدين  باقر عبد 
الزه�رة جب�ار املحجوز لق�اء طلب 
الدائ�ن ) بش�ائر م�وىس منصور ( 
البال�غ  اثنا عرش ملي�ون وثالثمائة 
ال�ف دين�ار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
ثالث�ني يوم�ا تبدا م�ن الي�وم التايل 

والداللية عىل املشري
املنفذ  العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه / 3/56062 حي 
النداء  

2 � جنسه ونوعه : عرصه
بلدي�ة   / واوصاف�ه  ح�دوده   �  3

النجف
4 � مشتمالته عرصة خالية من اي 

مشيدات 
5 � مساحته 200 م2 

6 � درجة  العمران / عرصة
7 � الشاغل / اليوجد

خمس�ة   / املق�درة  القيم�ة    �  8
واربعون مليون دينار 

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة

رقم االضبارة : 2021/888
التاريخ : 2021/7/28 

اىل  /املنف�ذ علي�ه  / تحس�ني عب�د 
الحسن جمعه

لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل 
كت�اب مرك�ز رشط�ة الجوادي�ن ع 
 2021/7/26 يف   7961 بالع�دد 
ومرفقه اشعار املختار انك  مجهول 
محل االقام�ة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الرميث�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما 
تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
منفذ العدل 

عالء حبيب الهدابي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية  
يف  /ش/2021   478 بالع�دد 
الزام�ك  واملتضم�ن   2021/6/20
بتاديت�ه الدائن�ة مه�ا عي�ى عب�د 
الحس�ني واطفالها نفقة مس�تمرة 
ال�ف  خمس�مائة   500,000 مبل�غ 
دين�ار ش�هريا ونفق�ة ماضية ملدة 

سنة  
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربالء 

االتحادية
محكمة بداءة الجدول الغربي

العدد : 552/ب/2021
التاريخ 2021/7/28

اىل املدع�ى علي�ه / حس�ني ص�ادق 
كريم

تبليغ بالحضور
اق�ام املدع�ي جعف�ر ص�ادق كريم 
552/ب/2021  املرقم�ة  الدع�وى 
امام محكمة ب�داءة الجدول الغربي 
ويطل�ب فيه�ا ازال�ة ش�يوع ح�ق 
الت�رصف العقار املرقم 58 مقاطعة 
47 البي�ض وملجهولية محل اقامتك 
ق�رر تبليغك يف صحيفت�ني يوميتني 
موع�د  يف  بالحض�ور  رس�ميتني 
 2021/8/10 املواف�ق  املرافع�ة 
ام�ام  صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة 
ه�ذه املحكمة او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا وبخالفه س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض

كرار زهري محمد

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

مديرية  التسجيل العقاري يف غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
لتس�جيل    2021/12/20 بتاري�خ 
تم�ام العقار تسلس�ل  )1426( محلة 
ال�رشق  باس�م  / اح�الم عبد مش�ني 
مج�ددا باعتبار حائزا ل�ه بصفة املالك   
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العق�اري رقم  )43( 
لس�نة 1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب 
فع�ىل كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او 
حقوق معينة  عىل هذا العقار تقديم ما 
لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل 
مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش االعالن وكذلك الحضور يف موقع 
العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
الي�وم الت�ايل لنرش هذا االع�الن وكذلك 
الحض�ور اىل موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 
م�دة هذا االعالن وذل�ك الثبات حقوقه 
موقعي�ا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
املالحظ

مطرش نعيم صرب
�����������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 
واالقامة 

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

الواقعات
العدد : 5716

التاريخ 2021/8/1
بن�اء ع�ىل طل�ب املواطن )ع�يل جبار 
خل�ف(  ال�ذي يروم في�ه تبدي�ل لقبه 
وجعله )العب�ادي( بدال من  )املطيلب( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������
مقتبس

محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الرابعة

العدد : 2020/484
التاريخ 2020/12/28

1 �الرتبة ر .ع
2 � اس�م امل�دان الرباع�ي واللقب فهد 

محمود سعيد محمد عنوز
3 � الوح�دة : مديرية رشطة محافظة 

النجف االرشف واملنشات 
4 � رقم القضية : 2020/484

5 � امل�ادة القانونية 5 م�ن ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل

6 � خالصة الحكم 
1 � تعدي�ل مادة االحالة من املادة 5 اىل 
امل�ادة 5/اوال من ق ع د رقم14 لس�نة 
2008 املع�دل بداللة املادة 31 من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
2 � الحبس الشديد بحق املدان ر ع  فهد 
محمود سعيد محمد عنوز ملدة خمس 
سنوات وفق احكام املادة 5/اوال من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل استنادا 
الحكام امل�واد 61/اوال و 69 /اوال من 

ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
لغيابه للفرة من 2019/10/15 ولحد 

االن
3 � ط�رده من الخدم�ة يف قوى االمن 
الداخيل كعقوبة تبعية استنادا الحكام 
امل�ادة 38/ثاني�ا م�ن ق ع د رق�م 14 
لسنة 2008 املعدل  بعد اكتساب الحكم 
الدرجة القطعية  بداللة املادة 89/اوال 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   �  4
صالحية القاء القبض عليه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطنني باالخب�ار  عن محل اختفائه 
اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا 

من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة 
استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008 
6 �  احتس�اب اتعاب املحامية املنتدبة 
ش�يماء حمزة مجي�د البالغة 25,000 
خمس�ة وع�رشون الف دين�ار عراقي 
ت�رصف له�ا م�ن خزين�ة الدول�ة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ق�رار ص�در باالتف�اق غيابي�ا قاب�ال 
بتاري�خ  علن�ا  وافه�م  لالع�راض 

2020/12/28
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

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

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

محكمة بداءة الجدول الغربي
العدد : 552/ب/2021

التاريخ 2021/7/28
اىل املدعى عليه / محمد صادق كريم

تبليغ بالحضور
اقام املدعي جعفر صادق كريم الدعوى 
املرقم�ة 552/ب/2021 امام محكمة 
ب�داءة الج�دول الغربي ويطل�ب فيها 
ازالة شيوع حق الترصف العقار املرقم 
58 مقاطع�ة 47 البي�ض وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك قرر تبليغك يف صحيفتني 
يوميتني رس�ميتني بالحضور يف موعد 
الساعة  املوافق 2021/8/10  املرافعة 
التاسعة صباحا امام هذه املحكمة او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبخالفه 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا
القايض

كرار زهري محمد

)اخطار(
م�ن / محكمة قوى االم�ن الداخيل / 

املنطقة الثانية
اىل / املته�م اله�ارب ) ش.م حس�ام 

الدين رمضان عبدالله (
الساكن / مجهول اإلقامة

اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة 
خ�الل م�دة )30( يوم�ا ً م�ن تاريخ 
نرشه اذا كنت داخل العراق او خارجه 
لإلجاب�ة ع�ىل الجريمة املس�ندة اليك 
وفق امل�ادة )32,5( ق.ع.د وبعكس�ه 
القانوني�ة  س�وف تتخ�ذ اإلج�راءات 
ض�دك وتطب�ق بيحقك اح�كام املادة 

)69( ق.أ.د املتضمنة ما ييل :
1-  الحك�م علي�ك بالعقوب�ة املقررة 

لجريمتك.
العمومي�ني  املوظف�ني  إعط�اء    -2
صالحي�ة الق�اء القب�ض علي�ك أينما 

وجدت.
3-  ال�زام املواطنني باالخبار عن محل 

اختفائك.
املنقول�ة و غ�ري  4-  حج�ز اموال�ك 

املنقولة.
لواء الرشطة الحقوقي

حسن حسني احمد
 رئيس محكمة قوى االمن الداخيل

املنطقة الثانية
�������������������������������

إىل الرشي�ك حي�در نوم�اس يوس�ف 
اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرق�م 41846/3 ح�ي الوف�اء خالل 
م�ده ع�رشه اي�ام وبخالف�ه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

 ارساء اسماعيل جاسب
�������������������������������

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) محم�د جاس�ب عبد 
الحسن (  الدعوى لتبديل ) اسم ابنه ( 
وجعله ) مصطفى ( بدال من ) مقتدى 
الصدر ( فمن لديه حق االعراض عىل 
ذلك مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة 
22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 

لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

املدير العام
وزارة النفط 

رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(
هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات

املناقصة العامة املحلية 2020/196
معايرة االجهزة املختربية بعقد طويل االمد ملدة )3( سنوات 

اعادة اعالن للمرة الثالثة عىل املوازنة التشغيلية 
1� ي�رس رشك�ة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالش�راك يف املناقصة اعاله ع�ىل ان يكون املراجع املدير 

املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل
2 � تقدي�م طل�ب تحريري معنون اىل قس�م العقود واملش�ريات ودفع قيم�ة البيع للوثائق القياس�ية للمناقصة البالغ�ة )150,000 مائة 
وخمس�ون الف دينار عراقي فقط ( صورة من الوثائق الخاصة بتاس�يس الرشكة مصدقة )ويحق للرشكات االجنبية االشراك يف املناقصة 

برشط تقديم ما يثبت تسجيلها لدى وزارة التخطيط / سجل الرشكات / قسم الرشكات االجنبية ( 
3 � الكلفة التخمينية تبلغ )281,250,000( دينار فقط مائتان وواحد وثمانون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي  

4 � التامينات االولية املطلوبة )5,625,000( فقط خمسة مليون وستمائة وخمسة وعرشون الف  دينار عراقي صادرة من مرصف معتمد 
لدى رشكة مصايف الجنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 

WWW.src.gov.iq  5 � ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكروني للرشكة
contracts@src.gov.iq ولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا عىل الربيد االلكروني التايل

6 � يت�م تس�ليم العطاءات يف مقر رشكة مص�ايف الجنوب رشكة عامة غرفة لجن�ة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تالم العطاءات 
الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2021/9/12 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة 

ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة 
7 � سيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة الساعة العارشة صباحا يوم 2021/9/5 يف مقر الرشكة الكائن 

يف محافظة البرصة الشعيبة 
8 � يتم تقديم القسم الثالث من الوثيقة القياسية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة واالستمارات وحسب ما موضح يف الوثيقة وتقديم 
القس�م الخامس للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم 
مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة 

اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية 
9 � املستمس�كات املطلوبة عند التقديم : ش�هادة تأس�يس الرشكة , املحرض االول للتأسيس , قرار التاسيس , الهوية الرضيبية واستخدام 
الرقم الرضيبي  مع براء ذمة من الهيئة العامة للرضائب  , تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الرشكة , تأييد حجب البطاقة التموينية عن 
املدير املفوض للرشكة او املكتب , كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لالش�راك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب 

, ب�راءة ذم�ة م�ن دائ�رة الضم�ان االجتماع�ي 
10 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثاني من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء 

11 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها المالء القسم الثالث منها فسيتم استبعاد عطاءه 
مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

12 ��تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عمله العطاء بالدينار العراقي 
13 � رضورة حصول منتس�بي الرشكة عىل ش�هادة خاصة باجتيازهم لدورات ال� HSE )الس�المة والصحة والبيئة( قبل الرشوع بتنفيذ 

االعمال داخل الرشكة
14 � س�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة / غرفة 

لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا 
15 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات 

16 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعالن  باالضافة اىل تس�ديد رس�م عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورس�م طابع 
بنسبة )0,003( من قيمة العقد ورسم هنديس بنسبة )0,0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد

17 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراء العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 
18 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي 

العطاء

العدد / خ16923/184/6
التاريخ  /   / 1442 هـ

املوافق 2021/7/13م

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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البذاءة يف مواقع التواصل االجتامعي وخطورة إمهاهلا
           د.سالمة الصالحي

التط�ور ال�ذي تش�هده البرشي�ة يف 
رفاهية االتصاالت لم يسبق له مثيل يف 
التاريخ. اذ تحول العالم عىل سعته اىل 
قرية كونية صغرية يعرف فيها الناس 
اخبار بعضهم ويسهل عليهم التواصل 
بني القارات ومجانا او بأس�عار أقرب 
اىل املجانية. وه�ذه نعمة يقدر ثمنها 
أجيالنا الذي كان االتصال عرب الهاتف 
األريض دولي�ا يكل�ف مبال�غ باهظة 
ويكلف ايضا وقتا طويال عرب الرسائل 
املكتوبة والربيد الجوي او االريض رغم 
رومانس�ية املش�هد وظالل�ه الحاملة. 
حول�ت ث�ورة االتص�االت حياتن�ا اىل 
أسهل وأقل قلقا عرب االجهزة الذكية، 
الت�ي تجعلنا نطمنئ ع�ىل بعضنا من 
خاللها، وأصبحت له�ا خصوصياتها 

وعاملها وتفاصيلها املؤذية أحيانا.
فكل نعمة تس�ري معها نقمة مضمرة 

ت�ي بالخط�ر، اذا ل�م يكن االنس�ان 
متيقظا له�ا. فمن خالل الحس�ابات 
الوهمي�ة وتطبيق�ات جدي�دة وحتى 
حسابات غري وهمية، برزت يف الفرتة 
االخ�رية تطبيق�ات التيك ت�وك والتي 
تس�تهدف ع�رض آخ�ر م�ا يحدث يف 
العالم من حوادث غريبة واس�تثنائية 
من تغريات الطقس اىل تطرفات املناخ 
واىل الح�وادث االرضي�ة او البرشي�ة 
الت�ي تح�دث يف عاملن�ا اليوم�ي. نجد 
يف  اس�تغلت  ق�د  التطبيق�ات  ه�ذه 
الع�راق والبالد العربي�ة بطرق تكون 
ومخدش�ة  وبذيئ�ة  ش�ائنة  احيان�ا 
للحي�اء، وال ادري م�ن يق�ف خل�ف 
هذه الحاالت الشاذة التي بدأت تغزو 
مجتمعن�ا وتنبئ بخط�ر كبري يجتاح 
منظوم�ة التقاليد الطبيعية والكرامة 

االنسانية.
بأوض�اع  رج�ال  أو  نس�اء  فظه�ور 
تش�عرك أنهم ق�د تعاطوا مس�كرا او 

مخدرات او ش�يئا مم�ا يذهب العقل 
والرتكي�ز، وتب�دأ نم�اذج م�ن نس�اء 
تحاول أن تكون قدوة غري مرشفة الي 
إمراة بالعال�م فمابالك يف العراق الذي 
يرزح تح�ت كومة تقالي�د والتزامات 
حرص�ت عليها الن�اس أن تكون هي 
الت�ي تجعل من األرسة واملجتمع أكثر 
تماس�كا واحرتام�ا، فتظه�ر بع�ض 
النس�اء تحديدا وقد امت�أت الوجوه 
بمكي�اج غري مستس�اغ واش�كال تم 
التالعب بها للتقبيح يف نظر الكثريين، 
ولي�س التجمي�ل. وال ادري اي ثقافة 
يتبعون بعد انتش�ار موضات الوشوم 
تفش�ت  الت�ي  والنح�ت،  والنف�خ 
طائل�ة  تح�ت  الكث�ريات  واس�قطت 
إغراء غري مس�تحب ومرفوض ذوقيا 
ونفس�يا. وجم�وع وه�م يصفق�ون 
له�ذه وتلك وهي تس�تخدم اش�ارات 
وايح�اءات وكلم�ات ال تس�تطيع اي 
ممثل�ة اباحية أن تخرج بهذا الصلف، 

لتدخ�ل بي�وت الن�اس وغ�رف النوم 
بثياب مس�تفزة وكلمات ال نستطيع 
اال أن نرت�اب ويتس�لل الين�ا الخ�وف 
من هيمن�ة بنات املاله�ي والليل عىل 
تصدير ثقافة القبول لهن يف املجتمع، 
او جعله�ن الش�خصيات الت�ي تأخذ 
املواقع واملش�اهدات. لس�ت  تراندات 
ضد حقوق االنسان او حرية االنسان 
لك�ن أن تك�ون حرا يج�ب أال تخدش 
حرية االخرين وانسانيتهم، وال اعرف 
ما هو الس�بب الذي يجع�ل الحكومة 
والجهات الرقابية عىل االعالم ومواقع 
االنرتنت تصمت أمام موجة االنحطاط 
الت�ي تظه�ر بكام�ل ال  والس�قوط، 
مباالتها، وكأنها تتحداك أال تفتح هذا 
املوق�ع او غ�ريه، اضافة اىل انش�غال 
املاليني من العراقيني والعرب..بمتابعة 
حم�ل تلك او طالق تلك، او زواجها اىل 
حد وصلت تفاهة ورخص البعض اىل 
التالسن عىل شبكات التواصل وتبادل 

االتهامات وكش�ف املستور. ثم تقلب 
صفحة اخرى لتجد أن ماليني الشباب 
والشابات منش�غلون بمراجعة هذه 
االعالمية او من تدع�ي الفن واالعالم 
والثقاف�ة منهن براء وبعيد، لتش�غل 
متابعيه�ا التافهني أيضا واملش�جعني 
له�ا ع�ن ذهابه�ا لترسي�ح ش�عرها 
أو حمله�ا، ال�ذي حدث قب�ل الزواج. 
املشكلة يف العراق كبرية جدا وتدل عىل 
انف�الت أخالقي قد يج�ر اىل انفالتات 
اخرى لي�س أقلها الجريمة وتحريض 
املتطرف�ني والقتل�ة او تروي�ج ه�ذه 
النم�اذج، بع�د تدني الوعي وش�يوع 
موج�ات غريب�ة من الفك�ر املتطرف 
بكل أش�كاله ان تكون ه�ذه النماذج 
هدفا سهال للقتل ايضا. بعد أن كانت 
الكث�ريات منهن هدفا س�هال لتجارة 
الجن�س والب�رش والجس�د. واالعالم 
املش�تغلة  والفضائي�ات  الرخي�ص 
بامل�ال امل�رسوق من لقم�ة العراقيني 

ض�د  أنن�ا  الندع�ي  نح�ن  الفق�راء. 
الحريات، بل ض�د البذاءة وجر الجيل 
الجدي�د، بعيدا نحو عال�م خاو وتافه 
وق�د يصبح يف يوم م�ا أن ما تقوم به 
هذه النم�اذج ثقافة ل�دى الكثريين، 
وتتم اس�تباحة أش�ياء كثرية ال نريد 
له�ا أن تتف�ى يف مجتمعن�ا، بحجة 
والحري�ات  والديمقراطي�ة  التغي�ري 

والخصوصية.
يجب أن تكون هناك متابعة حقيقة من 
قبل دوائ�ر االمن املجتمعي يف الحد من 
هذا الظهور، الذي ييسء بالدرجة االوىل 
لنا كمجتمع متح�ر وملتزم وييسء 
ايضا ملكانة املرأة، التي تجعل من االخر 
الراف�ض لهذا الوض�ع متطرفا وعنيفا 
يف الحف�اظ عىل بناته، س�واء كان أخا 
أو أبا، وهو يش�اهد هذه الش�ناعات، 
التي تظه�ر بها بعض بنات الليل وهي 
تتكلم بلس�ان عراقي مب�ني ذلك يدخل 
الرع�ب يف النف�وس، ويث�ري املخ�اوف 

ل�دى اي أرسة تريد الحفاظ عىل بناتها 
او أوالده�ا من طيش وانح�الل تظهر 
به املدعي�ة بكامل صالفته�ا وقبحها، 
ولحظتها سنقع يف املحظور وسيصبح 
املمن�وع مرغوب�ا، بينم�ا ممكن حجز 
هذه املواقع ومراقبته�ا قبل خروجها 
للعلن، مثلما يحدث يف كل دول الجوار، 
م�ن دون أن نجع�ل من ه�ذه النماذج 
الش�اذة يف ي�وم ما ضحي�ة ملجتمع قد 
يتنم�ر عليها او يس�تدرجها لتس�قط 
اكث�ر واكثر، او تك�ون ضحية ملتطرف 
وقاتل مأجور، نحن نؤمن باملجتمعات 
الح�رة، ولك�ن الح�رة يف الحفاظ عىل 
قيمتها ومعناها االنس�اني وانشغالها 
باملعرفة واالبتكار، وبناء املجتمع بناء 
أخالقي�ا صحي�ا ال يخرج م�ن عباءته 
االنس�انية، ويصبح تح�ت نري غرائزه 
الحيواني�ة الت�ي صار ظهوره�ا للعلن 
موضة ال نرغب وال نتقبل اس�تمرارها 

والسكوت عنها.

انفراجات واعدة يف توليد الطاقة الشمسية
           دان مورتوف 

ظل�ت صناع�ة تولي�د الطاقة من الش�مس 
تقل�ص كلفة اإلنتاج عىل م�دار عقود. واآلن 
ترك�ز الصناعة عىل جعل ألواح توليد الطاقة 
أكثر قوة. ومع وصول التوفري يف إنتاج املعدات 
مس�توى ثابت مع�ني وتع�رض الصناعة يف 
اآلونة األخرية لضغوط من األس�عار املرتفعة 
للمواد الخام، يعزز املنتجون عملهم لتحقيق 
التكنولوجي�ا وتصمي�م مكون�ات  تق�دم يف 
أفض�ل وتوظي�ف تصميم�ات تتزاي�د تقدما 
لتولي�د املزيد من الكهرباء من مزارع كهرباء 
بالحجم نفس�ه. ورصح »شياوجينج صن«، 
الباحث العاملي البارز يف الطاقة الشمسية يف 
مجموعة »وود ماكينزي« ألبحاث الطاقة أن 
»الس�نوات العرشين األوىل من القرن الحادي 
والعرشين ش�هدت تقلصات كبرية يف أسعار 
الوح�دات لكن رسعة التقل�ص بدأت تثبت يف 
العامني املاضيني.ولحس�ن الحظ، س�تقلص 
التكنولوجيا الجديدة كلف�ة الكهرباء أكثر«. 
والسعي إلنتاج أدوات أكثر قوة لتوليد الطاقة 
الشمس�ية يؤكد مدى أهمية تقليص الكلفة 
يف تحقيق االس�تغناء عىل الوقود األحفوري. 
صحيح أن مزارع الطاقة الشمس�ية أرخص 
نمطي�ا من أكث�ر املحط�ات تقدم�ا يف توليد 
الكهرب�اء م�ن الفح�م أو الغ�از لك�ن يتعني 
تحقي�ق املزي�د م�ن التوف�ري للمزواج�ة بني 
مصادر الطاقة النظيفة وتكنولوجيا تخزين 
الطاقة، وه�و املطلوب لتوف�ري طاقة خالية 
م�ن الكربون عىل م�دار الس�اعة. واملصانع 

األوتوماتيكي�ة  اآلالت  واس�تخدام  األك�رب 
ووس�ائل اإلنتاج األكثر كف�اءة حقق اإلنتاج 
الكبري وقلص كلفة العمالة والهدر يف املواد يف 
قطاع الطاقة الشمس�ية.وانخفض متوسط 
كلف�ة إنتاج أل�واح توليد الطاقة الشمس�ية 
90% بني عامي 2010 و2020. وتعزيز توليد 
الطاقة لكل وح�دة من األلواح تعني حصول 
املطورين عىل الكمية نفسها من الكهرباء من 
عملي�ة أصغر حجما. وهذا ق�د يكون حيويا 
مع عدم انخفاض كلفة األرايض واإلنشاءات 
والهندس�ة وغريه�ا من املتطلب�ات بالدرجة 
نفس�ها الت�ي انخفض�ت به�ا أل�واح توليد 
الطاقة.وق�د يكون من املعق�ول دفع مبالغ 
إضافي�ة لتكنولوجي�ا أكث�ر تقدم�ا. وتظهر 
بالفعل أنظمة أكثر قوة لتوليد الطاقة. فعىل 
مدار جان�ب كبري من العقد امل�ايض، أنتجت 
معظ�م أل�واح توليد الطاقة الشمس�ية 400 
وات م�ن الكهرباء كح�د أقىص. لكن يف بداية 
عام 2020، بدأت الرشكات تبيع ألواح طاقة 
شمس�ية تولد 500 وات. ويف يونيو املنرصم، 
طرح�ت رشكة »راي�زن انريج�ي«، ومقرها 
وذك�ر  وات.   700 يول�د  نموذج�ا  الص�ني، 
محللون من وحدة »فيتش سوليوش�ن« من 
وكالة »فيتش« للتصنيف االئتماني، يف بحث 
ص�در الش�هر امل�ايض أن »الوح�دات األكثر 
كف�اءة وقوة س�تقلص الكلفة عرب سلس�لة 
قيم�ة مرشوع الطاقة الشمس�ية مما يدعم 
توقعنا لحدوث نمو كبري يف القطاع عىل مدار 
العق�د املقبل«.وإليك�م هنا بعض الوس�ائل 
التي تدعم بها ال�رشكات تطوير ألواح توليد 

بريوفس�كايت:  م�ادة  الشمس�ية.  الطاق�ة 
وامل�ادة  حقيقي�ة.  بإنفراج�ة  امل�ادة  تع�د 
أرهف وأكثر ش�فافية من البلويل س�يليكون 
املس�تخدم تقليديا. والبريوفس�كايت يمكن 
وضع�ه كطبق�ة يف نهاية املط�اف عىل ألواح 
أو  الكف�اءة  لتعزي�ز  الشمس�ية  الطاق�ة 
دمج�ه يف الزجاج لجع�ل نواف�ذ املباني تولد 
الطاق�ة أيضا.وذكر كي�م دوهيونج، الباحث 
الب�ارز يف فري�ق م�رشوع بريوفكس�ايت يف 
مؤسس�ة »كوري�ا للكهرباء« وه�ي من بني 
رشكات كث�رية تجري تجارب ع�ىل املادة »يف 
نهاية املطاف، س�تمكننا ه�ذه التكنولوجيا 
الجدي�دة م�ن تحقي�ق مس�اهمة كب�رية يف 
تقليص انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 
الحراري«. وواجه استخدام بريوفكسايت يف 
املايض مش�كالت الكلف�ة والتقنية مما منع 
إنتاجه عىل مس�توى تجاري.لكن اآلن هناك 
بوادر عىل تغري هذا الوضع. ويف مايو املايض، 
أعلنت رشكة »وكيس أوتمواليت تكنولوجي« 
خططا عن تدش�ني خ�ط إنتاج اس�تطالعي 
بحل�ول أكتوبر وب�دء اإلنتاج الكب�ري يف عام 
2023. األل�واح ثنائي�ة الوج�ه: أل�واح توليد 
الطاق�ة الشمس�ية غالب�ا تنت�ج الطاقة من 
الجان�ب املواجه للش�مس لك�ن يمكن أيضا 
اس�تغالل الكمي�ة الصغرية م�ن الضوء التي 
تنعك�س عىل األرض.وب�دأت األل�واح ثنائية 
الوجه تنترش عام 2019 مع س�عي املنتجني 
إىل االس�تحواذ عىل أجزاء إضافية من الطاقة 
ع�ن طريق وض�ع زجاج بخصائ�ص معينة 
ب�دال م�ن الخلفي�ة املعتم�ة لأل�واح. البويل 

سيليكون السلبي: هناك تغري آخر قد يحقق 
زي�ادة يف الطاق�ة وه�و التح�ول م�ن مادة 
س�يليكون إيجابية الشحن إىل ألواح شمسية 
س�لبية الشحن. واملادة سالبة الشحن يجري 
إنتاجه�ا بتزوي�د الب�ويل س�يليكون بكمي�ة 
صغرية من عنرص به إلكرتونات إضافية مثل 
الفس�فور. إنها أكثر كلف�ة لكنها قد تصبح 
أكثر قوة بنس�بة 3.5% م�ن املادة املهيمنة يف 
االس�تخدام اآلن.ويتوقع أن يس�تحوذ املنتج 
ع�ىل نصي�ب م�ن الس�وق يف ع�ام 2024 ثم 
يهيم�ن ع�ىل الس�وق بحل�ول 2028، وفق�ا 
ملوقع »بي. يف-تيك« عىل اإلنرتنت املتخصص 
الشمس�ية.  الطاق�ة  معلوم�ات  تغطي�ة  يف 
والب�ويل س�يليكون فائ�ق النق�اء ُيص�ب يف 
س�بائك مكعبة ويقس�م إىل مربعات شديدة 
الرهافة تعرف باس�م الرقائق وهذه الرقائق 
يجري توصيلها سويا يف خاليا لتشكل ألواحا 
لتوليد الطاقة الشمس�ية. رقائق أكرب وخاليا 
أفضل: يف جانب كبري من العقد املايض، بلغت 
املس�احة املربع�ة للرقائ�ق الشمس�ية 156 
مليم�رتا مربع�ا من الب�ويل س�يليكون. اآلن، 
تنتج الرشكات مربعات أكرب لتعزيز الكفاءة 
وتقلي�ص كلفة التصنيع.ويس�عى املنتجون 
إىل الوص�ول بمرب�ع الرقائ�ق إىل م�ا يرتاوح 
بني 182 مليمرتا و210 مليمرتات. وس�تزيد 
حصة الس�وق لأحجام األك�رب من 19% هذا 
العام إىل أكثر من النصف بحلول عام 2023، 
وفق�ا لقول صن من رشكة »وود ماكينزي«. 
صحي�ح أنها أكثر كلفة يف اإلنتاج لكنها تولد 

كمية طاقة أكرب.

خطاب سيايس سائل
            علي الخفاجي

أش�ار عال�م االجتم�اع البولن�دي )زيجمون�ت 
باومان( الذي وصف يف كتابه )املراقبة السائلة( 
م�ا يعيش�ه العالم الي�وم من حداث�ة مصطنعة 
اطل�ق عليها مصطل�ح الحداثة الس�ائلة؛ وهي 
الحداث�ة املزيف�ة، التي ال تم�ت للواقع الفطري 
بصل�ة، وهي اس�تعارة أكثر دق�ة يف التعبري عن 
صعوبة اإلمس�اك باألش�ياء وصعوب�ة التحكم 
فيه�ا لقدرته�ا الفائق�ة ع�ىل التل�ون والتغ�ري 
والتش�كل، وه�ي نقيض الصالب�ة القيمية التي 
غيب�ت العق�ل واتجه�ت نح�و إش�باع الرغبات 
االس�تهالكية املتعددة.صفت��ا الخري والرش منذ 
بدء الخليق�ة متالزمتان، مرتابطت�ان كما الليل 
والنه�ار، والح�ب والكراهية، واىل ما ش�ابه من 
ثنائي�ات متماثلة، وفطرة اإلنس�ان منذ نش�أته 
دائماً ما تكون فطرة سليمة، لكن بمرور الوقت 
وحسب طبيعته ونتيجة لتجاربه تجد من يتلون 
بألوان عدي�دة وينرش قبحه الفايض نتيجة عدم 
االت�زان، والبيئة املحيطة ب�ه وعوامل عديدة، إذا 
ما اجتمعت يف ش�خص ما ستجده أمام منحدر 
خطري.جمهوري�ة الخ�وف الت�ي تأسس�ت منذ 
عقود، أس�س�ت بش�كٍل أو بآخر حال�ة امليوعة 
املجتمعية التي أش�ار اليها )باوم�ان(، فحولت 
صالبة الفرد الفطرية التي نش�أ عليها اىل حداثة 
س�ائلة نتيجة الخوف واالضطهاد وعدم القدرة 
ع�ىل الب�وح بآرائه بيء م�ن الحري�ة، وبالتايل 
أصبح الفرد وفق هذه الحداثة يفقد اإلحس�اس 
بالذنب إزاء تعديه ع�ىل منظومة القيم وأهم ما 
يعني�ه هو نجاحه يف كس�ب األش�ياء حتى وإن 

كان نجاح�اً عىل حس�اب حقوق الغ�ري ومهما 
كانت النتائج، فتبدلت القيم املجتمعية وتفككت 
الرواب�ط االجتماعي�ة نتيج�ة التالع�ب املمنهج 
بمقدرات الناس، ونتيجة لهذا الخوف والالمباالة 
أصبح�ت عبارة )ل�كل حادث حدي�ث( االختزال 
املناسب لحالة الرتقب وحالة الال يقني، وتستعمل 
هذه العبارة للداللة عىل حالة اليأس ومجهولية 
الحارض، وحتى الذي يس�تعمل ه�ذه العبارة ال 
يعلم ما س�تؤول إليه األشياء يف املستقبل، املهم 
ه�ي الحال�ة اآلني�ة، إن صحت تس�ميتها كيف 
س�تكون بعيداً ع�ن التأمل املس�تقبيل.الخطاب 
الس�يايس الي�وم ونتيج�ة لرتاكمات امل�ايض بدأ 
يس�تعمل عبارة )لكل حادث حديث( ويؤمن بها 
وبش�كل مكثف، ونتيجة ملتغريات األوضاع بدت 
للش�خص املهتم بالشأن السيايس هذه العبارة، 
التي ش�اع اس�تخدامها كث�رياً وكأنه�ا مناورة 
سياس�ية أو ه�روب م�ن الت�ورط، وهي تعني 
غياب الرؤية وغياب املس�ؤولية التي قد تصل إىل 
نوع من الالمباالة، ونتيجة للسياسات الخاطئة 
والتي بدورها قضم�ت كمية كبرية من الحرية، 
أصبح�ت الهوة كب�رية بني املواطن والس�يايس، 
فأم�ى املواط�ن م�رتددا وغري مطم�نئ نتيجة 
االحب�اط ال�ذي ينتاب�ه والي�أس املتكرر.ورغ�م 
رونق�ه الجمي�ل، وبهرجاته امللمع�ة، وصالبته 
املتالزمة، الخطاب الس�يايس الس�ائد يحمل بني 
طياته حالة من السيولة العميقة، التي ال حدود 
لها نتيجة الوعود الكثرية التي سبق وأن اطلقت 
مراراً وتكراراً والتي بدوره�ا ولدت للناس حالة 
من الغموض والال يقني، والتي نتأمل أن تتحول 

اىل منجزات صلبة مختلفة واضحة املعالم.

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
املناقصة العامة املحلية 2020/216

تصميم وجتهيز ونصب ) 6( منصات فحص يف رشكة مصايف اجلنوب 
اعادة اعالن للمرة الثانية عىل املوازنة التشغيلية 

1� ي�رس رشك�ة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالش�رتاك يف املناقصة اعاله ع�ىل ان يكون املراجع املدير 
املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل

2 � تقدي�م طل�ب تحريري معنون اىل قس�م العقود واملش�رتيات ودفع قيم�ة البيع للوثائق القياس�ية للمناقصة البالغ�ة )150,000 مائة 
وخمسون الف دينار عراقي فقط (مع  صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشهادة تاسيس الرشكة 

3 � الكلفة التخمينية تبلغ )300,000,000( دينار فقط ثالثمائة مليون دينار عراقي   
4 � التامينات االولية املطلوبة )6,000,000( فقط س�تة  مليون دينار عراقي صادرة من مرصف معتمد لدى رشكة مصايف الجنوب ونافذ 

لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 
WWW.src.gov.iq  5 � ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة

contracts@src.gov.iq ولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا عىل الربيد االلكرتوني التايل
6 � سيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة الساعة العارشة صباحا يوم 2021/9/6 يف مقر الرشكة الكائن 

يف محافظة البرصة الشعيبة 
7  � اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محر مشرتك بذلك قبل موعد  غلق املناقصة 

8 � يتم تس�ليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب � رشكة عامة / غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تالم العطاءات 
الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2021/9/13 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما  بعد العطلة 

ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة 
9 � يت�م تقدي�م الج�زء الرابع  من الوثيقة القياس�ية بعد مىلء املواصفات الفنية وجداول الكميات املس�عرة )ضم�ن الجزء الرابع حرصا(   
وحس�ب ما موضح يف الوثيقة وتقديم القس�م الخامس للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع اوراقها 
ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع 

تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية 
10  � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها المالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه 

مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
11 � املستمسكات املطلوبة عند التقديم : شهادة تأسيس الرشكة , املحر االول للتأسيس , قرار التاسيس , هوية تصنيف املقاولني نافذة 
املفعول ,الهوية الريبية واستخدام الرقم الريبي  , تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الرشكة , تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير 
املفوض للرشكة او املكتب , كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرائب لالشرتاك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب , براءة 

ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
12 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء 

13 �  ��تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عمله العطاء بالدينار العراقي 
14 � س�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة / غرفة 

لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا
15 � رضورة حصول منتس�بي الرشكة عىل ش�هادة خاصة باجتيازهم لدورات ال� HSE )الس�المة والصحة والبيئة( قبل الرشوع بتنفيذ 

االعمال داخل الرشكة
16 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات 

17 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعالن  باالضافة اىل تس�ديد رس�م عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورس�م طابع 
بنسبة )0,003( من قيمة العقد ورسم هنديس بنسبة )0,0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد

18 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراء العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 
19 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي 

العطاء

العدد / خ16924/184/6
التاريخ  /   / 1442 هـ

املوافق 2021/7/13م

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

Extension Announcement for Tender No: 012-PC-21-EBS
Provision of 18 Sets Wellheads and X-mas Trees for EBS Oilfield

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company 
Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of 18 Sets Wellheads and X-mas Trees for EBS Oilfield
Tender No.: 012-PC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact 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
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to carry 
out the Project provision of 18 set Wellheads and X-mas Trees and related spare parts for EBS Oilfield. The 
country of origin of wellhead must be Western Europe, America, Canada or Japan.
Note: For more details, please refer to ITB document.
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 
Miss baoxiaofang@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 on or before the first extended deadline 04:00 PM 29th August 2021. 
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: Miss Bao Xiaofang baoxiaofang@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.

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

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً:ستاير األوضاع وال تعترض، وابتعد عن 
املواجهة حالياً، وانتظر ريثما تتضح األمور.

عاطفياً: عليك التنبه من بعض األخبار الكاذبة 
التي تؤثر سلباً يف أوضاعك العاطفية.

صحياً:هل تشتعر أنك لست عىل ما يرام بسبب 
حاالت الطلقس املتقلبة؟

مهنياً:قتد تواجته معارضني لخططتك، فتحلَّ 
بالصرب لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم 

بوجهة نظرك.
عاطفيتاً:  تبحث عن جديد يف الحب لتخرج من 
املأزق العاطفي الذى تمتر به، انتبه اىل طريقة 

حديثك مع الحبيب وال تجرحه.

مهنياً:الظروف الحالية مناسبة لتقدم عىل خطوة 
كبرية، لن تكون وحيًدا ولن تتعرقل محاوالتك يف 
زيادة رصيدك الشعبي أو تحسني االنطباع عنك. 
عاطفيتاً:ال تكن كثري العتتاب واال ابتعد الحبيب 
عنك، وتستمح لتك الظروف بتخطتي الكثري من 

الحواجز التي أعاقت مالقاته أو املصالحة.

مهنيتاً: تأثتريات إيجابيتة وجّيدة عتىل صعيد 
العمل، وهذا يرافتق مع مطالبك املالية املحقة 

وقد تبلغ الهدف قريباً.
عاطفيتاً:  تتحستن األوضاع متع الرشيك عىل 
الصعتد كافتة، بعتد ستوء التفاهم الذي ستاد 

بينكما بسبب تدخالت اآلخرين.

مهنياً:ال أنصحك اليتوم باملغامرة وكن حذراً يف 
الخطوات التي تقوم بها تجاه الزمالء.

عاطفيتاً: تناقتش بعتض األمتور املهمتة مع 
الحبيب فال تفكر فيه بطريقة سلبية.

صحياً:تتبدل وتتغري بعض األمور اليوم بشتكل 
غري متوقع عىل اإلطالق

مهنيتاً: من املستحستن عدم املراهنتة عىل أّي 
نجاح، ال تردد يف طلب املساعدة والنصيحة من 

األصدقاء واألحّباء.
عاطفيتاً: صحيح أنك تمر بيتوم عصيب جراء 
مشتكالت عاطفيتة، لكتن حافظ عتىل رباطة 

جأشك، وكّس قيود اليأس.

مهنيتاً:  يشتري هذا اليتوم اىل عمليتة ترويجية 
ناجحتة وإىل عروض مهمتة تتلقاها، قد توقع 
عقداً جديداً أو تبارش عمالً آخر وتسمع كلمات 
الثناء والتقدير. عاطفياً: تختار الوقت املناسب 
لتعترب للرشيك عن مدى تعلقك به، ما يشتعره 

بالراحة والطمأنينة تجاه العالقة بينكما.

وتطلّعاتتك  أفتكارك  تدعتم  مهنياً:الحظتوظ 
وطموحاتتك، وقتد تجعلك تثري بعتض النقاط 
والتفاصيتل وتتعرّض النتقادات وتجد نفستك 
محرجاً. عاطفياً: يستاعدك الوحي عىل القيام 
بأعمتال إبداعية فتفرض أفتكارك عىل الرشيك 

وتؤثر فيه.

مهنيتاً: أنّبهتك إىل بعتض املماطلتة أو التأخري 
يف املعامتالت، فتال تراهتن عىل الّدقتة أو الخرب 
اليقني. عاطفياً:ينتقل فينوس اىل البيت التاسع 
ليبرّشك بيوم عاطفي افضل بكثري من السابق 
وتكون عتىل موعد مع تغيتري ايجابي، يف الجو 

غزل وغرام وعالقة ناشئة.

مهنياً:  ينتقل فينوس اىل البيت الثامن يف اواخر 
الشتهر، ليتحتدث عن رشاكتة أو عالقتة املال 

بالحياة العاطفية، انتبه من بعض الفضائح.
عاطفياً:التستوية املطروحة مع الرشيك، تبدو 
واقعيتة ومنطقية لتجتاوز الخالفات، احرص 

عىل أن تبقى عالقتك به واضحة جداً.

مهنيتاً: قد ال يكون هذا اليتوم هو األفضل عىل 
صعيد حياتك املهنية، وقد تواجه بعض املتاعب 

والخالفات البسيطة.
عاطفياً:تصطدم ببعض األستباب التي تجعلك 
محبطتاً وحزينتا لكتن ستاعة الحقيقتة متع 

الرشيك باتت قريبة، فكن مستعداً.

مهنياً:ان فينوس املنتقل اىل البيت الستادس اي 
اىل االستد يرّكز عىل الشتؤون املاليتة، ويجعلك 
مزاجًيا قليالً ومتقلّباً وربما تنكّب عىل دراستة 

مرشوع مهم لكن حاذر من جرح املقرّبني.
عاطفياً: تقلبات الزمان لن تقوى عىل إضعاف 

العالقة املتينة بالرشيك.

العذراء

احلوت

هذا ما حيدث عند اإلصابة بتسوس األسنان
بّينت وزارة الصحتة خطورة اإلصابة 
بتستوس األستنان نتيجة اإلكثار من 
تنتاول الستكريات؛ حيث أشتارت إىل 
أن التستوس لته مضاعفتات صحية 

مؤملة.   
وأوضحت الوزارة أن رحلة التستوس 
تبتدأ متع تنتاول الستكريات والتتي 
تتحول إىل أحماض بواسطة البكترييا، 

ما يتؤدي إىل تآكل طبقتة املينا، وعند 
ذلك يبدأ التسوس.  

وأضافتت أنته بعد اإلصابة بتستوس 
األستنان قد تحدث عتدة مضاعفات، 
مثتل تتورم للوجته، ورائحتة كريهة 
تنبعث متن الوجه، والشتعور باآلالم 
الشتديدة، مشتددة عتىل أن معادلتة 

التسوس نتيجتها مؤملة.

تلوث اهلواء قد يؤثر سلبًا يف مستوى الطالب
 أظهترت نتائج دراستة أجراهتا علماء 
جامعتة كولومبيتا األمريكيتة، أن تلوث 
الهتواء يمكن أن يؤثر ستلبا يف نفستية 
األطفال، ما يتؤدي إىل تدني درجاتهم يف 

املدرسة.
وخضتع لهتذه الدراستة الطويلة 200 
طفل ولدوا يف نيويورك. بدأت يف األشتهر 
الثالثتة األخرية من فرة الحمل )يف هذه 
الفرة الجنني معرض جدا لتأثري الوسط 
املحيتط(، وأخذ الباحثون متن امهاتهم 

عينتات متن التدم لتحليلهتا. وقاستوا 
العطريتة  الهيدروكربونتات  مستتوى 
متعددة الحلقات )PAHs( يف دم الحوامل. 
هتذه املادة هي مادة مسطنة وتستبب 
التحتورات ومن مؤرشات تلتوث الهواء.
وبعتد ذلتك أجترى الباحثتون اختبارين 
لألطفال يف سن العارشة لتقدير مستوى 
ستيطرتهم املثبطة، )التحكتم التثبيطي 
هو مصطلح نفيس يصتف مكوًنا مهًما 
لتنظيم الطفل لستلوكه الذاتي. ألنه من 

التروري أن يتعامل الطفل بنجاح مع 
ردود أفعاله الفوريتة وأن يتعلم التحكم 
فيها(. وآخر يف سن 13 لتقييم أدائهم يف 
املدرسة.وهذا يعني أن السيطرة املثبطة 
تصبتح متن أهم القتدرات التتي يحتاج 
األطفتال إىل تعلمها. ألنه متن أجل البدء 
يف عمل يشء ما بصورة صحيحة ، يجب 
عليته أوالً التوقتف عتن عملته بصورة 
خاطئة: »تثبيط« الستلوك غري املرغوب 

فيه.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 خبز بيغل بالسمستم - 1 طماطم مقطعتة حلقات - ورقة خس - رشيحتان جبن 

إيدام
لتحضري األومليت:

2 بيض - 2/1 ملعقة صغرية خل أبيض - رشتة ملح - رشتة فلفل أستود - ملعقة 
كبرية زبدة

خطوات التحضري:
لتحضري األومليت:

ضعي يف وعاء البيضتني و الخل ثم نّكهي بامللح و الفلفل األستود و إخفقي املكوّنات 
حتى تتجانس.

 ثم ذّوبي الزبدة يف مقالة عىل حرارة متوّسطة ثم إسكبي مزيج البيض وإتركيه حتى 
ينضج من جهة ثّم إقلبيه إىل الجهة الثانية.

وعندما ينضج األومليت إرفعي املقالة عن النار ثم قطعي خبز البيغل أفقياً إىل جزئني 
متساويني.

ضعي عىل الجزء السفيل العجة ثّم جبن اإليدام والطماطم و الخس.
ثم غّطي املكّونات بالجزء الثاني من الخبز وقّدمي السندويش مبارشًة عىل سفرتك.

خبز البيغل باألومليت واجلبن
اسباب الكوابيس التي جتعلك مستيقظًا

بستبب  الكوابيتس  تحتدث 
الكثتري من العوامتل الداخلية 
عتالج  ويعتترب  والخارجيتة، 
الكوابيس أمترا مهما لتجنب 

الضيق أو اضطرابات النوم.
وتراوح العوامل املساهمة يف 
حدوث الكوابيس من ضغوط 
الحيتاة اليوميتة إىل التجارب 
املؤملتة، والتتي قتد تتؤدي إىل 
اإلصابة باضطراب الكوابيس 
يف حال تكرارها، وذلك حسب 
مقتال نترشه موقتع »هيلث 
بعتض  شوتس«.وتستبب 

مشاكل الصحة العقلية الكوابيس مثل: التوتر والقلق الناتجان 
عن الكثري من الضغوط اليومية والحزن، ويعد األشخاص الذين 
يعانتون من اإلجهاد املزمن أكثر عرضتة لإلصابة باضطرابات 
الكوابيس، كما يمكن أن تكون الكوابيس نتيجة رد فعل تجاه 
بعض األدوية بما يف ذلك أدوية ضغط الدم ومضادات االكتئاب 
وأدويتة مرض ألزهايمتر. ويمكن أن تكتون الكوابيس، أيضا، 
أحتد أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، أي بعد وقوع حادث أو 
إصابة أو اعتداء جسدي أو جنيس أو أحداث صادمة أخرى، ومن 
املهتم يف هذه الحالة استشتارة أخصائي، كما تستبب عروض 
التشتويق أو الوستائط املخيفة، مشتاهدة األفالم أو العروض 

قصتص  قتراءة  أو  املخيفتة 
الرعب، التوتر والقلق واألحالم 
الستيئة لبعتض األشتخاص.
أن  االختصاصيتون  ويترى 
تنتاول الطعام قبل النوم يزيد 
من نشتاط الدمتاغ والتمثيل 
الغذائي يف الجسم مما يسبب 
االنزعتاج أثنتاء النتوم، كمتا 
اإلصابتة  تتداختل  أن  يمكتن 
النوم  النتوم مع  باضطرابات 
الكايف ما قد يتسبب يف حدوث 
كوابيتس وأحالم.ويعد العالج 
بالتكالم،  العتالج  النفتيس، 
طريقتة ملعالجة اضطرابتات الصحة العقلية ومشتاكل النوم، 
وذلك باستخدام أنواع عديدة من العالجات الكالمية مثل العالج 
التمهيتدي بالصتور أو العتالج باألحتالم الواضحتة أو التنويم 
املغناطييس أو االسترخاء العضيل العميتق التدريجي. ويمكن 
أن يستاعد عالج التوتر والقلق واالكتئتاب أو اضطراب ما بعد 
الصدمتة يف حتل األفكار واملشتاعر التي قد تستبب الكوابيس، 
حيث أنه من املهم جدا تحديد الستبب وراء الكوابيس، كما أنه 
من املهم الحفاظ عىل جدول نوم منتظم، باإلضافة إىل أن عالج 
انقطاع النفس النومي أو متالزمة تململ الساقني والذي يؤدي 

إىل تحسني النوم وبالتايل التخفيف من األحالم املزعجة.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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سوكوب يطالب بمعسكر خارجي ومباريات جتريبية لألوملبي
             المستقبل العراقي/ متابعة

أنهى منتخبنا االوملبي لكرة القدم 
املعسكر التدريبي الخاص بالوجبة 
االوىل الختبارات الالعبني الـ25 يف 
ملعب كربالء الدويل، والذي استمر 
خمسة أيام تحضريا للمشاركة يف 
بطولة غرب آسيا وتصفيات القارة 
املؤهلة للنهائيات. وقال مسـاعد 
املـدرب سـعد حافـظ يف ترصيح: 
إن معسـكر العبـي الوجبة االوىل 
كان ناجحا وأصبحت لدى الجهاز 

الفني بقيادة املدرب سوكوب رؤية واضحة عن 
مستويات الالعبني الذين سيقع عليهم اختيار 
تمثيـل املنتخـب، مبينـا: لقد أعطينـا الفرصة 
لـكل العـب الثبـات أحقيته من خـالل تطبيق 
الواجبـات والخطـط التكتيكيـة التـي أرادها 
املـدرب يف الوحـدات التدريبيـة، مع مشـاركة 
الالعبني يف مباراتني تجريبيتني بينهم، لفسـح 
املجـال أمـام الجميـع لنيـل الفرصـة والوقت 
الكايف ملتابعة مستوياتهم الفنية وتمركزهم يف 

امللعب وتطبيق ما أراده املدرب خالل الحصص 
انسـجام كبـري  التدريبيـة، والحظنـا وجـود 
بني الالعبـني والجهـاز الفني برغـم الوحدات 
سـوكوب  ان  اىل  الصغرية.واشـار  التدريبيـة 
من املدربـني الذين لديهم الرغبـة الحقيقية يف 
العمل، مـن خالل اختياره للمفردات التدريبية 
التـي يحتاج اليها الالعب مـن التمركز وتدوير 
الكـرة، باالضافـة اىل أنه يتعامل مـع الالعبني 
بشـكل مثايل.واضاف: اليوم سـتدخل االختبار 
املجموعة الثانية لنفس الغرض وملدة خمسـة 

أيام أيضا، ويف نهاية املعسكر 
القائمـة  اختيـار  سـيتم 
النهائيـة لتمثيـل املنتخـب. 

الهيئـة  أن  حافـظ  وأكـد 
التطبيعيـة جـادة يف توفري كل 

ما يحتـاج اليه املنتخب االوملبي 
لالسـتحقاقات املقبلة، وهو ما 
ملسـناه خالل زيارة نائب رئيس 
الهيئـة شـامل كامـل والدكتور 
أسـعد الزم والدكتـور رافـد عبد 
االمـري ملتابعة التدريبات واالطالع 
عـى أجـواء املعسـكر يف الحصة 
التدريبيـة االخـرية.ويف ختـام حديثه كشـف 
حافـظ عن ان مدرب املنتخب سـوكوب طلب 
من أعضاء الهيئة التطبيعية تأمني معسـكر 
خارجـي خـالل الشـهر املقبـل، ومباراتـني 
وديتني للمنتخب يف بداية شـهر أيلول املقبل 
مع منتخبات غرب آسـيا، قبـل الدخول يف 
املنافسـات الرسـمية لبطولة غرب القارة 
والتصفيات املؤهلة لنهائيات آسـيا تحت 

23 عاماً.

جثري مدربًا لكرة الطالب

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنـت الهيئـة اإلدارية لنادي الطلبـة تعاقدها بصورة رسـمية مع 
املدرب قحطـان جثري، لالرشاف عى مهمة قيادة فريقها الكروي يف 
املوسـم الجديد 2020-2021 املؤمل انطالقه يف العرشين من أيلول 
املقبل.وبحسـب القرار اإلداري الذي نرشه نادي الطلبة يف موقعه 
الرسـمي، فـان املدرب قحطـان جثري وقـع عقدا رسـميا، بينما 

سـيتألف جهازه املسـاعد من مؤيد جودي، وأحمد جمعـة مدربا للياقة 
البدنية، وحسني جبار مدربا لحراس املرمى.وقدمت ادارة الطلبة شكرها 
وتقديرها ملدربها السـابق ثائر جسـام وجهازه املساعد املؤلف من عيل 
حسـن وسـجاد محسـن وابراهيم سـالم.وأبرم الطلبة عددا من العقود 
لتعزيز صفوف فريقه الكروي، إذ تم التعاقد رسميا مع أمجد سعد وعيل 
خليل من نادي السـماوة، وسـليم حميـد من فريق القاسـم، اضافة إىل 

ثالثي منتخب الشباب عباس ماجد ومصطفى قاسم وعباس عادل.

النفط يفتتح املريكاتو 
بالتعاقد مع حممد كريم

املسابقات العراقية تناقش 
االستحقاقات الدولية مع األندية

              المستقبل العراقي/ متابعة

افتتـح نادي النفط تعاقداته للموسـم الحايل بضم مدافع 
الطلبة محمد كريم، ليمثل الفريق بشـكل رسـمي املوسم 

املقبل.
وقـال املنسـق اإلعالمـي لنادي النفـط جمعـة الثامر، إن 
كريم بات أول صفقات النادي يف االنتقاالت الصيفي، الفتا 
أن الجهاز الفني بقيادة باسـم قاسـم قـدم مجموعة من 

األسماء لضمها.
وبـني أن نـادي النفـط متمسـك بالعبيـه وال توجـد نية 
للتفريـط يف أي العب السـيما وأن إدارة النادي تراهن عى 

استقرار الفريق فنيا.
وأوضـح أن العبـني أو ثالثة انتهـت عقودهم مـع نهاية 
املوسم واإلدارة تتشـاور مع املدرب يف حال انتقلوا بإيجاد 

البديل لهم.
وأوضح أن املوسـم املـايض كان صعبا للظـرف املايل الذي 
عاشـه النادي، وتتطلـع اإلدارة ألن يكون املوسـم الجديد 

مثاليا، واملنافسة بقوة عى املراكز األوىل.
يشار إىل أن النفط احتل املركز السادس يف الدوري باملوسم 

املنتهي.

عمالق إنجليزي وراء مترد العب برشلونة

يويفا يعلن احلرب عىل ريال مدريد وبرشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشـف تقريـر صحفي، تفاصيـل جديدة 
تخـص أزمـة الشـاب إياليكـس موريبـا 
العب برشـلونة، وعدم تجديـد عقده مع 
النادي الكتالوني.وقالت صحيفة سبورت 
»املشكلة الرئيسـية تتعلق باملال، البارسا 
متأكد أن الالعب لديه عرض كبري، ويعتقد 
أنه من تشـيليس الـذي أراد ضمه قبل أن 
يوقـع عقـده االحرتايف مـع برشـلونة«.

وأضافت الصحيفة »سـيواصل برشلونة 
محاوالتـه إلقنـاع الالعب بالبقـاء، حيث 
ينتهـي عقده يف صيـف 2022، مع توقع 
بقرار نهائي هذا األسبوع«.ورفض وكالء 

موريبا، عرض برشلونة األخري، حيث طلبوا 
راتًبا سـنوًيا صافًيا ال يقـل عن 3 ماليني 
يورو، لكن البارسـا قـدم عرًضا بمليوني 
يورو مع فرصة رفع الراتب تدريجًيا.ومن 
املُقرر أن تستأنف املفاوضات مرة أخرى، 
لكن ليس لدى برشـلونة، الكثري من األمل 
للتوصـل التفاق.وإذا لم يحـدث التجديد، 
سيتعني عى برشلونة اتخاذ القرار بالبيع 
هذا الصيف، أو االسـتمرار لنهاية املوسم 
ورحيـل الالعـب مجاًنا، مع العلـم أنه لن 
يلعب مع الفريق األول.وأشار التقرير، إىل 
أن تشيليس يف وضع يسمح له بمضاعفة 
راتب موريبا، خاصة إذا انضم لهم مجاًنا 

الصيف املقبل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرفض االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، االستسالم 
لقرار محكمة مدريد الداعم ألندية دوري السوبر األوروبي، 
ريـال مدريـد وبرشـلونة ويوفنتوس.وقضـت املحكمـة 
بأحقية األندية يف تأسيس بطولة جديدة تخدم مصالحها، 

معتـرة أنه ليس من حق االتحاد األوروبي رفض انطالق 
املسـابقة، أو فـرض عقوبات عـى األندية املشـاركة يف 
تأسيسها.وبحسـب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن 
يويفا لن يلتزم بهذا الحكم، وسـيقدم طعنا لدى محكمة 
العدل التابعـة لالتحاد األوروبي.وأضافـت الصحيفة أن 
يويفـا ال توجد لديـه أي نيـة للرتاجع، وسـينتظر حكم 

املحكمـة األوروبية، يف شـهر أكتوبر/ترشين أول املقبل.
كما يعتـزم االتحاد األوروبي لكرة القدم تجهيز عقوبات 
جديـدة، عى أندية ريـال مدريد وبرشـلونة ويوفنتوس، 
إلرصارها عى إقامـة البطولة.وكانت األنديـة الثالثة قد 
رحبـت بقرار محكمـة مدريد، داعية يويفـا للتوقف عن 

عرقلة البطولة وتهديدها بالعقوبات.

مانشسرت يونايتد يضع »10« العبني عىل قائمة البيع
              المستقبل العراقي/ متابعة

وضع نادي مانشسرت يونايتد 10 العبني يف صفوفه 
عى قائمة البيع خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

ونجح مانشسـرت يونايتد يف ضم جادون سانشـو 
مقابل 73 مليون جنيه إسـرتليني، وكذلك رافائيل 

فاران نظري 42.7 مليون جنيه إسرتليني.

فـإن  الريطانيـة  صـن«  »ذا  لصحيفـة  ووفًقـا 
مانشسرت يونايتد ال يزال يسعى للتعاقد مع كريان 
تريبيـري )أتلتيكـو مدريـد( وإدواردو كامافينجـا 

)رين(.
وأشـارت إىل أن مانشسـرت يونايتد يحتاج إىل جمع 
100 مليون جنيه إسرتليني أواًل من الراحلني، قبل 

ضم صفقات أخرى.

وأوضحت أن الالعبني املعروضني للبيع هم: جييس 
لينجـارد وأنتوني مارسـيال وفيـل جونز وديوجو 
دالـوت وأندرياس برييرا ودانييـل جيمس وأليكس 

تيليس وأكسل توانزيبي وبراندون ويليامز.
وذكرت أن مانشسـرت يونايتد مستعد أيًضا للتخيل 
عن بول بوجبا الذي ينتهي عقده يف الصيف املقبل، 

إذا واصل رفضه التوقيع عى عقد جديد.

ديباي: مزاملة مييس حلم
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكـد الهولنـدي ممفيـس ديبـاي مهاجـم برشـلونة، 
أنـه يتمنـى اللعب بجانـب ليونيل مييس خـالل الفرتة 

املقبلة.
وقـال ديبـاي، خـالل حـواره لقنـاة TV3 »املباريات 
الوديـة مـع البلوجرانـا، أظهـرت تواصـاًل جيـًدا مع 

الفرنـيس أنطـوان جريزمان«.وأضـاف »جريزمان يف 
آخـر مباراتني، كان يبحـث عني كثريًا بـني الخطوط، 
أحـاول أيًضـا البحـث عنه«.وتابـع »جريزمـان العب 
صاحـب جودة عالية وذكـي، ويف بعض األحيان يكون 
لدينا تواصل جيد«.ونوه »اللعب مع مييس حلم، أتمنى 
أن يتحقـق قريًبا، وأنـا يف انتظار ذلك«.وشـدد »جئت 
للفوز باأللقاب، برشلونة فريق رائع وله تاريخ عظيم، 

الالعبـون هنـا معتادون عـى التتويج، ولهذا السـبب 
جئـت ملسـاعدة الفريق«.وعن احتفالـه بتغطية أذنيه 
وغلق عينيه، أوضح »إنها للمكفوفني والصم يف العالم، 

ال أشعر بأي يشء وال أرى شيًئا، فقط أركز«.
وأتم »يف الحياة، من املهم أن يكون لديك رؤية واسـعة 
وتركـز بشـكل أكـر حتـى تقـدم أفضل نسـخة من 

نفسك«.

كيليني حيسم مصريه مع يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

حسـم املدافع اإليطايل جورجيـو كيليني 
مصريه مـع نـادي يوفنتوس يف املوسـم 
الجديد.وانتهى عقد كيليني مع يوفنتوس 
يف الصيف الحايل، وتواجـد الالعب يف مقر 
اليـويف، مـن أجل التفـاوض حـول العقد 
الجديد.ووفًقا لشـكبة »سـكاي سبورت 
إيطاليـا«، فـإن كيليني توصـل إىل اتفاق 

نهائـي مع يوفنتوس بشـأن التجديد ملدة 
عامني.

وأشارت الشبكة اإليطالية إىل أنه ال ينقص 
سوى اإلعالن الرسمي عن العقد الجديد.

 يذكـر أن كيلينـي ظهر بشـكل مميز مع 
إيطاليا يف يورو 2020، وكان سبًبا رئيسًيا 

يف تتويج األزوري باللقب.
يشـار إىل أن كيليني يلعـب مع يوفنتوس 

منذ عام 2005.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اجتمعت لجنـُة املسـابقات يف الهيئة التطبيعيـة لالتحاد 
العراقـي لكـرة القدم، مـع ممثـيل أندية الـدوري املمتاز 
للموسـم 2021-2022، يف مقـر اتحـاد الكـرة، بحضـور 
األمـني العـام محمد فرحـان، وأعضاء لجنة املسـابقات، 
ومدير الرتاخيص ماجد ثامـر. ورحَب األمني العام للهيئة 
التطبيعية، محمد فرحان، بالحضور، وقدَم التهنئة لنادي 
القـوة الجوية لفوزه ببطولتي الـدوري والكأس، ولنادي 
الزوراء الذي حَل وصيفا يف البطولتني، وكذلك لألندية التي 
تأهلت للدوري املمتاز يف املوسـم املقبل )الصناعة ونوروز 
العـام مشـاركة  وسـامراء(.وبعدها اسـتعرَض األمـني 
املنتخب الوطني، يف التصفيات املونديالية وبطولة الخليج 
املقبلـة، واألنديـة العراقيـة التـي تنتظرها اسـتحقاقات 
آسـيوية، وتأثري تلك املشـاركات عى انسـيابية مباريات 
الدوري للموسـم املقبـل 2021-2022، وامليض بـه بعيًدا 
عـن تأجيـل املباريات.  وقـاَل فرحان: »لجنة املسـابقات 
اسـتمعت اىل وجهـات النظـر واآلراء واملقرتحـات، التـي 
طرحها ممثلو األندية ومدربوها، وتم تدوينها، وسـرتفع 
التوصيـات آىل الهيئة التطبيعية للنظر فيها واتخاذ القرار 
املناسب، الذي من شأنه أن يظهر الدوري بصورة منظمة، 
وفقـا للرؤى التي تخـدم الكرة العراقيـة«. يذكُر ان لجنة 
املسـابقات حـددت العرشيـن من الشـهر املقبـل، موعدا 

النطالق مسابقة الدوري املمتاز.

جريو: اللعب بجانب إبراهيموفيتش رشف يل
              المستقبل العراقي/ متابعة

ميـالن،  مهاجـم  جـريو،  أوليفييـه  يعتقـد 
أن بإمكانـه اللعـب بجانـب زميلـه زالتـان 
إبراهيموفيتش يف هجوم الروسـونريي خالل 

املوسم املقبل.
وقال جريو، خالل املؤتمر الصحفي لتقديمه 
يف ميالن: »هل من املمكن أن تلعب يف تشكيلة 
واحـدة مع إبـرا؟ سـؤال جيد.. مـن الرشف 

يل أن ألعـب إىل جانـب العب عظيـم مثل إبرا، 
لكن أعتقـد أنه يجب طرح هذا السـؤال عى 

املدرب«.
وأضـاف: »أنـا هنـا يف ميـالن من أجـل نقل 
خراتـي، ويمكننا أن نكمـل بعضنا البعض. 
من السـهل اللعـب بجانب العب بشـخصية 
إبـرا. أنـا متأكد أننـا يمكن أن نكـون ثنائية 

رائعة«.
وتابع: »ما يحتاجه الفريق كي ألعب أنا وإبرا 

يف تشـكيلة واحدة؟ كما قلت من قبل، لسـت 
املـدرب وال يمكننـي التحدث عـن التفاصيل 
الفنيـة. إن اللعـب مـع العبـني رائعني ليس 

باألمر الصعب«.
مـع  قدراتـي  تكييـف  »يمكننـي  واختتـم: 
قدرات إبـرا. ليس من املسـتحيل اللعب مًعا. 
أعتقد مؤخـرًا أن إبراهيموفيتش يقوم بدور 
صانـع األلعاب. ميالن يملك محرتفني رائعني 

وقادرين عى التضحية من أجل الفريق«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مفاجأة.. باريس لـم يقدم عرضًا ملبايب!
            المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة تتعلق بمفاوضات 
باريـس سـان جريمان مـع نجمه كيليـان مبابـي، من أجل 

تجديد عقده.
وينتهـي عقد مبابي مع سـان جريمان يف صيـف 2022، بينما 
يسـعى ريال مدريد بشـدة لضمه، سـواء يف املريكاتو الجاري أو 

املقبل.
ورغم ما تردد عـن تقديم النادي الفرنيس عرضا قيمته 

31 مليون يورو سـنوًيا، ليتسـاوى مع زميله نيمار دا سـيلفا، 
إال أن هـذه األنبـاء غـري صحيحـة بحسـب صحيفة »مـاركا« 

اإلسبانية.
فقد أكدت الصحيفة أن سـان جريمان، لم يقدم أي عرض مادي 
واضـح ملبابي، منذ أبلغ اإلدارة برغبته يف الرحيل، حيث اقترصت 

املفاوضات عى إقناعه بعدم املغادرة وبمرشوع النادي.
يف املقابل، يعمل النادي امللكي عى توفري األموال لحسم الصفقة 
هـذا الصيف، أو االنتظار لضم مهاجم الديـوك مجانا بعد نهاية 

املوسم املقبل.
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لكّن األلـم واحد!استغلوا ادب الرواية! 

فؤاد الجشيسامي جواد كاظم

اكتسحت كتب الروايات اغلب املكتبات واصبح لها جمهورها الكبري وشغلت 
نفيس لكي اطلع عىل هذا االدب الذي اصبح الرتبة رقم واحد بعدما ازاح كتب 
ما تس�مى بالتنمية البرشية، دخلت مكتبة كبرية صاحبها صاحبي فسألته 
ع�ن عدد العناوين يف مكتبته يف القراب�ة )11( ألف عنوان وانا اتطلع الرفوف 
فاذهلني الكم الهائل من الروايات وأسماء كتابها االجانب التي لم اسمع بهم 
س�ابقا، فقلت لصاحبي ه�ل لديك معرفة او طالع به�ذه الروايات؟ اجابني 
عىل الفور كال، ولكن السوق يحكم، ويف مكتبة اخرى اذهلني بانه متخصص 
بتجارة الروايات االصلية اي التي تصدرها دورها املعتمدة وترتاوح اسعارها 
بني ع�رشة االف دينار وخمس�ة وعرشين ال�ف وال تتجاوز ع�دد صفحاتها 

)300( صفحة يف الغالب.
ما هذا الجهد الذي يبذله الكاتب والنارش واملطبعة حتى يكون سعرها هكذا؟ 
ال اخفيكم رسا انا ال استس�يغ ادب الروايات ولكنه فن موجود وله جمهوره 
وبح�د ذاته فان الرواية الغاية منها مداعبة مش�اعر الق�ارئ بكلمات ادبية 
رقيقة وفق قصة يف اغلبها عاطفية مع بعض الفصول املثرية سواء بوليسياً 
او اجتماعي�اً او جنس�ياً. اغل�ب ان لم يكن كل اصح�اب املكتبات ال يعرفون 
توجهات كت�اب الروايات التي يبيعونها، ومن خالل متابعتي لبعض منها او 
لبعض كتابه�ا قبل ان اقرأ رواياتهم أمثال فران�س كافكا االملاني، جان بول 
س�ارتر الفرنيس، يوجني يونس�كو روماني، البري كام�و فرنيس معدم عاش 
يف الجزائ�ر وعاد لفرنس�ا، صموئي�ل بيكيت ايرلندي، ارث�ر ادام وف فرنيس، 
وغريه�م، هذه املجموعة التي لها حظ�وة يف مبيعات الروايات، اغلبهم ولدوا 
نهاية القرن التاسع عرش او بداية القرن العرشين واكربهم تويف سنة 1990، 
ولك�ن رواج رواياته�م بعد ما يق�ارب عرشات الس�نني بعد وفاته�م وبعدة 

طبعات وترجمة للعربية وباسعار باهضة والطلب عليه امر يحري العقول.
انا ال اش�ك بان هنالك مؤسس�ات خفية عىل غرار الجمعيات املاس�ونية هي 
من تروج لروائيني ذو اتجاه فكري موجه خاص من قبلهم فان الكتاب الذي 
ذكرته�م يؤمنون بالعبثي�ة او الالهدفية للتالعب بثقافة االنس�ان وقد كتب 
عنه�م اقرانهم الكتاب املثقف�ني امثال جان فوراس�تيه الفرنيس الذي ينتقد 
اس�لوب هؤالء يف ضخ س�مومهم من خالل رواياتهم يف العقل البرشي، يقول 
جان ان هؤالء الكتاب يمكن اعتبار كتاباتهم تحقري وتخريب للقيم التقليدية 
وعندهم االنس�ان موجود بال معنى، ان مثل هذه االف�كار العبثية والعدمية 
م�أت اكثر نم�اذج االدب الغربي اال وهو ادب الرواي�ة. اما الوين تافلر يقول 
ان اكثر الحاالت حرية يف الظواهر االجتماعية هو االنتش�ار الذي لم يسبق له 
مثيل للكتب والفرق الدينية التي جاءت بسبب التفكك االجتماعي والالهدفية 
والفراغ والعدمية لالنس�ان الغربي. لقد اس�تطاعوا من خالل اس�تغالل ادب 
الرواي�ة ضخ افكارهم التي تش�تت ثقاف�ة القارئ وتحديدا املس�لم واالكثر 
امل�ا عندما تج�د كتاب مس�لمني يحذون حذوه�م يف كتاب�ة الرواية وبنفس 
افكارهم ويكون لهم متابعني كثر، هذه املوجة الروائية التي اكتسحت اغلب 
مكتباتنا لم نجد من يعالجها معالجة علمية هادفة، نعم املنع ليست وسيلة 
وهذه الظاهرة الس�لبية يجب ان تعالج باعالم الصدمة وهي مسايرة التيار 
وتطعيمه بكتب هادفة بنفس اس�لوب الرواية وايجاد دور نرش رصينة ذات 

مهنية عالية يف طباعة ونرش هذه الكتب.

عندم�ا تفكر خارج النطاق املألوف، س�رتى كّل األش�ياء غري متش�ابهة، بل 
اخ، االحرتام،  س�رتى الوج�ود كلّه بعني مختلف�ة؛ الح�ركات، الهدوء، ال��رُّ
الس�ببية بأنواعه�ا، تظ�ّل ت�راوح يف امل�كان نفس�ه. كّل الص�ور املكتس�بة 
واإليماءات ال تشكل الواقع الذي تسعى أنت وراءه؛ ألنك تفكر بالواقع امللهم، 

إنه رساب ال تستطيع أن تصل إليه.
الُبع�ُد أو املس�افة تظّل حائ�اًل للوصول إليهم�ا، جميع األش�ياء تتضارب يف 
عقلك، والصور ال تتش�ابه مع اإليقاعات التي تعتق�د أنك أبدعت يف جمالها، 
جميع املكتسبات ما زالت غري قادرة عىل إيصال الفكرة؛ ألنك قد تكون خارج 

النمطية القاتلة لإلبداع، تظّل فكرة االستسالم وهًما غري محّدد للبعض.
وحدها األحالم ترس�م املس�ارات والطرقات التي تسعى الوصول إليها خارج 
املراف�ئ، تجول البحار والصحاري دون أن تتوقف للتزود بس�بل الحياة، إّنها 

الطاقة التي تعيد إنتاج نفسها لالستمرار، ترفض فكرة اإلذعان النهائي.
والّس�ؤال: هل الوهم حائ�ل بني اإلجابة والوصول؟ أم العق�ل بقعره قد نفد 

منه كّل يشء وال يشء؟
والسؤال اآلخر: من املسؤول؟ البرش أم الطبيعة وحدها؟ هل هي من صنعت 

الفنتازيا التي ال تقهر أو تنتهي؟ 
األش�ياء تحدِّد نفس�ها، تموت ثم تعود بشكل آخر، إنه سحٌر لن تراه إالاَّ مرة 
واحدة، تتوقع ارتداد جمال األش�ياء وإن كانت س�يئة. الظنرُّ بأّن كّل األشياء 
�وء ليس كلّه قبيح، والجمال لي�س كلّه جميل!  تنظر نفس�ها بنفس�ها، السرُّ
امليزان وحده يش�عرك بالعدالة، الب� والف�ؤاد وحدهما من يصنعان الحب 
والك�ره مع�اً، واألهم الخ�وف الذي ال يتوق�ف، الوحدة التي تش�عرها برغم 
حقيقة الوجود، العائلة، األقرباء، األصدقاء، تظّل تبحث وتبحث عن األجوبة 
الغامض�ة لتضع ح�ّداً، لكّنك ال تس�تطيع! اآلخر أو اآلخ�رون ربما يعتقدون 
الس�يكوباتية، ذلك الع�ى الذي أعم�ى كّل يشء، املعارك مازالت مس�تمرّة، 
تجدها تارة حرباً، حني تتناقض تجدها س�الماً بارد الّصقيع يفرض فروته، 
بع�د تناثر تلك البلورات الثلجية ال تس�تطيع إاّل أن تركن جانباً، حظر تجوال 
مؤق�ت، تعود األفكار والخياالت املتحّررة أو املتش�ّددة كما كان تتهدم بعض 
األعمدة ثم تعيد إنش�اءها، ال يشء يتوقف، يهبط العجز أحياًنا اضطرارًيا أو 
مج�رًبا، قوة هائلة تعيدك إىل التموج الفك�ري يزيدها غليان حاقد، مما يزيد 
الفاقة شدة عىل عقلك ونظامك الداخيل، ترتل بعض األشياء حتى تهدأ ثم تعود 
تبحث عن الضالة األصلية، قالت الفالس�فة: قد يضع العلم حدوًدا للمعرفة، 
لكّن�ه ال يج�ب أن يضع حدوًدا للخي�ال.  أما الوهم فهو الحال�ة الالإرادية يف 
مجمل�ه يبع�دك عن الواق�ع مس�افات طويلة، لكّن�ه يظّل مرتبط�اً بالحالة 
النفس�ية يف نوعية الوهم املتبّدد أحياًنا باإلحس�اس االختياري، العاطفي أو 
العظمة أو الش�عور بالذنب، مع األنواع التي ال تنتهي، يظّل متالزمة بس�بب 
االعتقاد الخاطئ الذي يقوم عىل تفسري خاطئ للواقع، اعتقاًدا، زائًفا بحكم 
ش�خيص، يمكن أن ننظر إليه باعتباره وهًما عندما يكون مفرًطا يف تطرفه 
إىل درج�ة تجعل�ه يتحدّى املصداقي�ة. وألّن القناعات الوهمي�ة تتم يف صورة 
سلسلة متصلة، فإنه يمكن االستدالل عىل وجودها من سلوك الفرد املتكرر.   
ُيع�رّف الوهم م�ن قبيل التصور والتخّي�ل، ويطلق عىل كّل ص�ورة ذهنية ال 

يقابلها يف الوجود الخارجي يشء، أو ال يمكن الحدوث اآلن أو يف املستقبل. 

النيل يعانق بغداد..الفنون العامة حتتضن معرضًا فنيًا بمشاركة عرشات الفنانني مدير عام ادارة املوارد البرشية حيرض مؤمتر تبادل اخلربات
 يف دولة االمارات العربية املتحدة ممثاًل عن وزارة الداخلية

كتبه/غسان حامد
تصوير/ حسني املليجي

وزارة  يف  العام�ة  الفن�ون  دائ�رة  احتضن�ت 
الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار، الي�وم االثن�ني، 
معرض�اً فني�اً بمش�اركة ع�رشات الفنان�ني 
العراقي�ني وامل�يني. وافتت�ح املعرض الذي 
أقام�ه امللتقى ال�دويل الثالث للفن التش�كييل، 
عىل قاعات دائرة الفن�ون تحت عنوان )النيل 
يعانق بغ�داد(، وزير الثقافة الدكتور حس�ن 
ناظ�م بحض�ور املستش�ار الثق�ايف لل�وزارة 

الدكتور سعد اسكندر وعرشات الفنانني.
وع�ن انطباعه بش�أن املع�رض، قال الس�يد 
الوزي�ر، إن »ه�ذا املع�رض يف وزارة الثقاف�ة 
والس�ياحة واآلثار يجمع الفنان�ني العراقيني 
وامل�يني معاً، وبسبب الجائحة أوقات طويلة 
لم تكن هناك نشاطات تجمع الفنانني العرب 
مع بعضهم وخصوصاً يف هذا الجانب الحيوي 

مجال الفن واملجال التشكييل تحديداً«.
وأض�اف »الي�وم يف بغ�داد يجتم�ع الفنانون 
يف مع�رض عنوانه بالفن نرتق�ي ونحاول أن 

نس�تعيد حياتنا الطبيعية وحياتنا الثقافية«، 
مؤكداً »هنالك رس�ائل كثرية ترسل من خالل 
ه�ذا املعرض بأننا نس�تطيع أن نقدم الفن يف 
ظل ظروف صعبة ونس�تطيع نجمع الفنانني 

العرب مع بعضهم البعض«.
وتابع الس�يد الوزي�ر أن »رس�الة الفن تصل 
للجمه�ور يف ظ�ل الجائح�ة وظ�روف صعبة 
للعراقي�ني  يس�تحق  م�ا  نق�دم  أن  أخ�رى، 
وللم�يني والعرب ونعطي رسالة بأن الحياة 

تستعاد تدريجياً«.

بغداد / املستقبل العراقي
حرض مدير ع�ام ادارة امل�وارد البرشية اللواء 
الرك�ن رحي�م هاش�م محم�د  مؤتم�ر تبادل 
الخربات، التجارب واملعرفة بني خدمات البحث 
الجنائي يف العراق وخدمات البحث الجنائي يف  
االمارات العربية املتحدة وتعزيز قدرات اجهزة 
تطبيق القان�ون والتحقيق الجنائي ممثالً عن 

وزارة الداخلية يرافقه وفد رفيع املس�توى من 
الوزارة. حيث اس�تعرض وطرح ضمن املؤتمر 
اهم منجزات الوزارة ومنسوبيها يف هذا املجال 
مبيناً ان ال�وزارة عملت بش�كل دؤوب لزيادة 
خربة العاملني ضم�ن مالكها بهذا الخصوص 
وغ�ريه م�ن االختصاصات التي تس�هم يف بث 
االم�ن واالمان بربوع الوطن. ومن جانبه ثمن 

ممث�ل وزارة الداخلية لدول�ة االمارات العربية 
الش�قيقة ه�ذا االنج�از  التي تقوم ب�ه وزارة 

الداخلية العراقية.
كما وتم تكريم مدير عام ادارة املوارد البرشية 
ب�درع يع�ربون ب�ه ع�ن ش�كرهم وامتنانهم 
لحضوره والوفد املرافق له وتبادل الخربات يف 

ما بني الدولتني.

النوب�ة القلبية هي الس�بب الرئي�يس للوفاة يف الواليات املتح�دة ، بما يف ذلك 
الرجال والنس�اء من معظم األعراق. وفًقا لبيانات من مراكز الس�يطرة عىل 
األمراض والوقاية منها ، وفًقا لدراسة أجريت يف الفرتة من 2003 إىل 2013 
، يموت ش�خص واحد بنوبة قلبية كل 36 ثانية يف الواليات املتحدة ، ويتوىف 

شخص واحد بنوبة قلبية كل ثالث دقائق يف الواليات املتحدة. مملكة.
وم�ع ذل�ك ، يمكنك الحفاظ ع�ىل صحة قلبك عن طريق تجنب الس�لوكيات 

والعادات اليومية السيئة التي قد تكون خطرة عىل حياتك.
 ”Eat This، Don’t Eat That“ يف ه�ذا التقرير الذي نرشته املجل�ة األمريكية
، قالت املؤلفة Lia Gross إن النوبة القلبية – وتس�مى أيًضا احتشاء عضلة 
القل�ب – تحدث عندما يفتقر جزء من عضلة القلب إىل الطاقة الكافية. دم. 
وفًقا للمراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها ، فكلما طال الوقت 

الستعادة تدفق الدم دون عالج ، زاد الرضر الذي يصيب عضلة القلب.
1-عدم ممارسة ألرياضة بشكل دوري .

2-رشب ألكح�ول : يوض�ح األطب�اء أن هذه العادة ت�ؤدي إىل ارتفاع ضغط 
ال�دم وارتفاع مس�تويات الدهون الثالثية، فاملرشوب�ات الكحولية تزيد عدد 
الس�عرات الحرارية يف الجس�م، التي يحولها الجس�م إىل دهون ثالثية، وذلك 

يزيد احتماالت اإلصابة بنوبات قلبية، هذا إىل جانب السمنة.
3-ألتدخني )ألسجائر ألعادية و ألكرتونية و ألنارجيلة(.

عادات يومية تؤدي أىل حدوث نوبة قلبية

حذرت خدم�ة الرعاية الصحية الحكومية يف بريطانيا من أن األجهزة 
التي يستخدمها املصابون بكوفيد ملراقبة مستويات األكسجني يف الدم 
يف املنزل قد تعطي قراءات غري دقيقة لأشخاص ذوي البرشة السمراء. 
ويتعلق التحذير بمقاييس التأكس�ج النبيض، والتي يستخدمها حاليا 
العديد من األش�خاص املعرض�ني لخطر اإلصابة بأع�راض الفريوس 
للتحقق من مس�تويات األكس�جني يف الدم. ويحتاج ه�ؤالء إىل دخول 
املستش�فى يف ح�ال كانت مس�تويات القراءة أقل م�ن درجة معينة. 
وتقدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية هذه الخدمات ملن يعانون من 
أعراض الف�ريوس، والذين تزيد أعمارهم ع�ىل 65 عاما أو املعرضون 
للخط�ر رسيري�ا. وقال�ت الهيئة يف بي�ان إن »هناك تقاري�ر تفيد بأن 
مقاييس التأكس�ج النبيض يمكن أن تكون أقل دقة لأش�خاص ذوي 
الب�رشة الداكن�ة ألنها ق�د تظهر قراءات أعىل ملس�توى األكس�جني يف 
الدم«.وتعم�ل األجهزة، التي يتم تثبيتها باإلصبع، عن طريق تس�ليط 

ضوء عرب جلد الشخص لقياس مستوى األكسجني يف الدم.

للمصابني بكورونا.. تعرف عىل عالقة
لون البرشة بأجهزة قياس األكسجني

مرشوب ساخن يقلل من دهون البطن
يع�رض تراك�م الدهون الحش�وية الجس�م 
ألخط�ار املضاعف�ات املزمن�ة مث�ل أمراض 
القلب والس�كري من النوع 2، ويمكن تقليل 
ده�ون البطن عن طريق اتب�اع نظام غذائي 
صحي مدعم بالشاي األخرض. ويصنع الشاي 
األخ�رض م�ن نب�ات كاميليا سينينس�يس، 
حي�ث أظهرت الدراس�ات قدرته ع�ىل تقليل 
الده�ون الحش�وية املخفية الخط�رة وذلك 
حسب مقال نرشه موقع »ميديكفوريوم«. 
وأثبت�ت الدراس�ة التي أجريت ع�ىل البالغني 
الذين لديهم نس�بة عالية م�ن دهون البطن 
الحشوية، والتي اس�تمرت ملدة 12 أسبوعا، 
أن الش�اي األخرض قل�ل من كمي�ة الدهون 
الحشوية وتراكماتها يف املجموعة التي ترشب 
الش�اي األخرض كل يوم أكثر من املجموعات 

األخ�رى الت�ي تلق�ت عالج�ا وهمي�ا، كم�ا 
انخفض متوسط   مساحة الدهون الحشوية 
ووزن الجسم ودهون الجسم بشكل ملحوظ 
مع عالج الش�اي األخرض املدع�م بمضادات 
األكس�دة. كم�ا أثب�ت الباحثون أن للش�اي 
األخ�رض العدي�د م�ن الفوائ�د الت�ي تجعله 

امل�رشوب األكث�ر صح�ة، حي�ث أن احت�واء 
الشاي األخرض عىل الكافيني يمكنه من منع 
الدماغ من إف�راز األدينوزين، ناقل كيميائي 
يف الدم�اغ يتحكم بش�عور النع�اس، كما تم 
ربط اإلف�راط يف إنتاج األدينوزي�ن يف الدماغ 
باالنتكاس�ات املعرفية، مثل مرض الزهايمر 
وباركنس�ون. والحظت الدراسات آثار رشب 
الش�اي األخرض عىل وظائ�ف املخ، وخلصت 
إىل قدرة الش�اي األخرض عىل تنظيم املناطق 
الدماغية وتنش�يط الوظائف املعرفية، حيث 
يحتوي الشاي األخرض عىل الحمض األميني 
»إل ثين�ني«، والذي أُثبتت قدرت�ه عىل تقليل 
التوتر وتحس�ني الحالة املزاجي�ة، باإلضافة 
إىل تحس�ني وظائ�ف امل�خ عن�د مزج�ه مع 

الكافيني.

كش�ف عدد من الخرباء التقنيني عن 4 إش�ارات 
واضح�ة يمك�ن تتبعه�ا، تدل�ل ع�ىل احتمالية 

قرصنة الهاتف الذكي من قبل آخرين.   
وتضمنت تلك اإلش�ارات زيادة فاتورة استخدام 
اإلنرتن�ت، وارتفاع معدالت الرس�ائل واإلعالنات 
غري املرغ�وب بها ع�ىل الهاتف. وج�اءت قائمة 
اإلش�ارات كالتايل: الرس�ائل العش�وائية: ُيشري 

تلقي الهاتف للعديد من رسائل الربيد العشوائية 
أو املكامل�ات الهاتفية التي تحم�ل أرقاماً غريبة 
إىل وجود خطأ ما، مثل محاولة أحد األش�خاص 
اخ�رتاق الهات�ف وتثبي�ت برام�ج ض�ارة م�ن 
خالل هوات�ف األصدقاء وأفراد األرسة مش�اكل 
البطارية: ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي قد 
يكون عالمة ع�ىل اخرتاقه، كون معظم الربامج 

الض�ارة التي يتم تثبيتها تعمل بش�كل أس�ايس 
يف الخلفي�ة لرسق�ة املعلوم�ات أو التصنت عىل 
املكاملات أو تس�جيلها. فاتورة اإلنرتنت: ُتساهم 
مراقب�ة فوات�ري خدم�ة اإلنرتن�ت يف اكتش�اف 
برامج التجسس، لذا يجب معرفة مقدار بيانات 
اإلنرتنت التي ُتس�تخدم كل ش�هر، م�ع الوقوف 

عىل سبب حدوث أي زيادة مفاجئة.

خرباء يكشفون عن طرق قرصنة اهلاتف

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


