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الصحة الربملانية تعلن
 االتفاق عىل إطالق 7 آالف درجة 

وظيفية خلرجيي العلوم
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جملـس املفـوضيـن يصـدر ثالثـة قـرارات ختـص »شفـافيـة االنتخابـات«
املـالـيـة تـبـحـث كـلـف التـجـنـيـد االلـزامـي وتـأمـيـن املـخـصـصـات 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن املتح�دث باس�م مؤتم�ر بغ�داد للتع�اون 
والرشاكة نزار الخريالل�ه، أمس األربعاء، اكتمال 
جميع اإلجراءات األمنية والصحية واللوجس�تية 
النعق�اد مؤتمر قمة بغداد، املق�رر انعقاده يوم 

السبت املقبل.    
وقال الخريالله، يف مؤتمر صحفي، إن »أي مٔوتمر 
به�ذا الحجم ه�و مرشوع دول�ة، وكل املؤتمرات 
الس�ابقة كانت مواضيعها ألج�ل العراق وكانت 
تعقد خارج العراق وهذا املؤتمر سيكون للتعاون 

والرشاكة عىل أرض العراق«.  
وأض�اف أن »املؤتمر برعاية عراقية واس�تجابة 
قادة للدول كانت ملعطيات موضوعية منها الثقة 
بال�دور العراق�ي املرتكز ع�ىل سياس�ة التوزان 
وق�درة العراق عىل ان ال يك�ون منطلقاً لالعتداء 
ع�ىل جريانه«.  وتاب�ع »توج�ه الحكومة ينصب 
ح�ول بن�اء االس�تقرار والرشاكة االس�تثمارية 
وجل�ب رؤوس األم�وال إىل الع�راق«، مبين�ا أن 
»املصالح االس�راتيجية للبل�د ال تنحرص يف وقت 
مح�دد وهناك جمل�ة من الرشاكات الس�ابقة ال 
زال�ت قائمة وال اعتقد ان هناك حكومة قادمة ال 
ترحب بمخرجات ه�ذا املؤتمر ونتائجه«.  وبني، 
أن »مجيء الق�ادة بهذا التمثيل ويف هذا التوقيت 
الزمن�ي والرغب�ة الجدي�ة يف مجيئه�م اىل بغداد 
ودعمه�م للعراق ه�و احد التأكي�دات عىل تنفيذ 
مخرجات املؤتم�ر وترجمتها عىل أرض الواقع«، 
موضح�اً أن »ال�دول دائم�ة العضوي�ة وممثلني 
عن االتحاد االوروبي ودول العرشين، س�يكونون 

مراقبني يف املؤتمر وليس مشاركني فيه«.  
التفافيل ص2

جلنة مؤمتر بغداد للتعاون والرشاكة: االستعدادات اكتملت
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رئيس الوزراء يصدر توجيهات تتعلق بحملة التجاوزات 
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رئيس الوزراء يرعى توقيع 
اتفاق مبادئ مع الصني إلنشـاء 

حمطات للطاقة الشمسية

وزارة النفط تعلن
 اإلحصائية النهائية لصادرات 

وواردات متوز

القضاء يعلن جتديد
 محايته للمسعفني واملخربين 

يف احلوادث املرورية

       بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت الربمل�ان اإليراني، أم�س األربع�اء، ملصلحة منح 
الثق�ة للحكومة الت�ي ش�كلها الرئيس الجدي�د إليران، 

إبراهيم رئييس، باستثناء وزير واحد.
ولم يحصل املرشح لتويل وزارة الربية والتعليم عىل ثقة 

الربملان اإليراني.
وحصل املرش�ح ملنصب وزير الخارجية اإليراني، حسني 
أم�ري عب�د اللهيان، ع�ىل ثقة الربمل�ان بنس�بة تصويت 
قاطع�ة. كما ص�ادق الربملان ع�ىل تعي�ني وزراء األمن، 
والدف�اع، واالقتص�اد، والصح�ة، واألعم�ال، والزراعة، 

والعدل، والط�رق، والصناعة، والتجارة، والتعليم العايل، 
والثقاف�ة، والداخلي�ة، والس�ياحة، والنف�ط، والطاقة، 

والشباب، والرياضة.
وس�بق أن أكد الرئيس اإليراني الجديد، خالل دفاعه عن 
التشكيلة الوزارية التي قدمها، األربعاء، أن شعب بالده 
لن يس�تطيع تحمل املزي�د من الخالفات ب�ني الحكومة 
والربملان، متعهدا بمالحقة كل مس�ؤول فاس�د أيا كان 

منصبه.
ولفت مع ذلك إىل أن »االتهامات التي طرحت حول فساد 
بعض املرشحني للوزارات لم يتم إثباتها وجرت تربئتهم 

تماما«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أمس األربع�اء، توجيهات 
تتعل�ق بحملة التج�اوزات ومعامالت 

املواطنني.
وقال املكت�ب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه إن »الكاظمي اس�تقبل 

املواط�ن أحم�د ع�ادل الربيع�ي، من 
منطق�ة الزعفرانية، وهو أحد الجنود 
الذي يعانون من بر يف الس�اق أصيب 
ب�ه اثن�اء الحرب، ويش�كو من تأخري 
التقاعدي�ة، ولدي�ه حالي�ا  معاملت�ه 
مح�ل يف التج�اوزات يعتم�د علي�ه يف 
معيشته«، الفتا اىل أن »الكاظمي وّجه 
بمتابعة معاملته واالرساع بإنجازها، 
كما تكّفل بدفع ايجار السكن املتأخر 

للجندي«.
البي�ان،  بحس�ب  الكاظم�ي  ووج�ه 
»دوائر التقاعد كافة، بإنجاز معامالت 
املواطن�ني برع�ة وي�ر، وتج�اوز 
الروتني«، مشددا عىل »رضورة مراعاة 
ظروف املراجع�ني املتقاعدين، وتذليل 

العقبات أمامهم«.
التج�اوزات  إزال�ة  أن »حمل�ة  وب�ني 
ستس�تمر، ألنه�ا تج�اوز ع�ىل الحق 

العام، وهناك عدد كبري من االشخاص 
املنتفعني ممن أثروا من خالل التجاوز 
ع�ىل امالك الدولة، فضال عما تس�ببه 
تل�ك التج�اوزات، من حاالت تش�ويه 
لألحياء والش�وارع«، مؤكدا أنه »أوعز 
اىل الجهات املعنية، ومنذ اللحظة االوىل، 
بإيقاف تهديم تجاوزات الفقراء لحني 

ايجاد البديل املناسب لهم«.
التفافيل ص2
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الصحة الربملانية تعلن االتفاق عىل إطالق 7 آالف درجة وظيفية خلرجيي العلوم
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت لجنة الصحة النيابية، أمس 
االربعاء، االتفاق عىل اطالق 7 االف 

درجة وظيفية لخريجي العلوم.
تلق�ت  بي�ان  يف  اللجن�ة  وذك�رت 
املس�تقبJJJJJJل العراقي نسخة 
من�ه، »ت�م االتف�اق م�ع مجلس 
الخدمة ووزارة الصحة عىل إطالق 
7 آالف درج�ة وظيفي�ة لخريجي 

العلوم«. 
واشارت اىل االتفاق عىل »تخصيص 

25 باملئة من حركة املالك لهم«. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن املتحدث باس�م مؤتمر بغداد للتعاون 
والرشاكة ن�زار الخريالله، أم�س األربعاء، 
اكتمال جميع اإلجراءات األمنية والصحية 
واللوجس�تية النعق�اد مؤتمر قم�ة بغداد، 

املقرر انعقاده يوم السبت املقبل.    
وق�ال الخريالله، يف مؤتمر صحفي، إن »أي 
مٔوتمر بهذا الحجم هو مرشوع دولة، وكل 
املؤتمرات الس�ابقة كانت مواضيعها ألجل 
الع�راق وكانت تعق�د خارج الع�راق وهذا 
املؤتم�ر س�يكون للتع�اون والرشاكة عىل 

أرض العراق«.  
عراقي�ة  برعاي�ة  »املؤتم�ر  أن  وأض�اف 
واس�تجابة ق�ادة لل�دول كان�ت ملعطيات 
موضوعي�ة منه�ا الثق�ة بال�دور العراقي 
املرتكز عىل سياس�ة التوزان وقدرة العراق 
ع�ىل ان ال يك�ون منطلق�اً لالعت�داء ع�ىل 
جريان�ه«.  وتابع »توج�ه الحكومة ينصب 
حول بناء االستقرار والرشاكة االستثمارية 
وجلب رؤوس األموال إىل العراق«، مبينا أن 
»املصالح االس�راتيجية للبلد ال تنحرص يف 
وق�ت محدد وهن�اك جملة م�ن الرشاكات 
ان  اعتق�د  قائم�ة وال  زال�ت  ال  الس�ابقة 
هناك حكومة قادم�ة ال ترحب بمخرجات 
ه�ذا املؤتمر ونتائج�ه«.  وبني، أن »مجيء 
الق�ادة به�ذا التمثي�ل ويف ه�ذا التوقي�ت 

الزمن�ي والرغب�ة الجدية يف مجيئه�م اىل بغداد ودعمهم 
للع�راق هو احد التأكيدات عىل تنفي�ذ مخرجات املؤتمر 
وترجمته�ا عىل أرض الواقع«، موضحاً أن »الدول دائمة 
العضوية وممثلني عن االتحاد االوروبي ودول العرشين، 
س�يكونون مراقب�ني يف املؤتمر وليس مش�اركني فيه«.  

ولفت إىل أنه »ال يمكنني أن احدد عدد الدول واس�ماءها 
التي ستش�ارك يف املؤتمر، وهناك رغبة جدية يف التباحث 
اإلقليم�ي وس�يكون هن�اك مصلح�ة مش�ركة لل�دول 

املشاركة وستصب يف مصلحة املنطقة بشكل عام«.  
وأشار إىل أن »امللك عبد الله داعم للعراق وللقمم الثالثية 
الت�ي عقدت س�ابقاً والت�ي كانت بها جدي�ة وقد يكون 

متحمس�ا لحضور املؤتمر، ولكن لي�س بالرضورة ربط 
القمة الثالثية باملؤتمر الحايل«.  

وأوضح، »نحن يف تفاوض مستمر مع تركيا والجمهورية 
اإليرانية عن طريق العالق�ات الثنائية فيما يتعلق بملف 
املي�اه، ويف املؤتم�ر تط�رح امللف�ات املش�ركة ولي�س 
بالرضورة أن يكون ه�ذا امللف ضمن منهاج املؤتمر الن 

هناك دوال مش�اركة غ�ري مجاورة ال دخل 
لها بهذا امللف«.  

وق�ال »هناك اختالف ب�ني مؤتمر الكويت 
وبني ه�ذا املؤتمر فان مؤتمر الكويت كان 
لدعم العراق ومس�اعدته اما ه�ذا املؤتمر 
لي�س ملس�اعدة الع�راق، بل ه�و للتعاون 
والرشاك�ة وه�ذا يش مهم لبن�اء مصالح 

مشركة«.  
وأشار إىل أنه »ال بد من الفصل بني العالقة 
م�ع س�وريا وب�ني دعوته�ا اىل املش�اركة 
باملؤتمر خالل االشهر السابقة كانت هناك 
زيارات عىل مس�توى عايل ملناقشة امللفات 
املش�ركة ب�ني البلدي�ن، أم�ن واس�تقرار 
س�وريا جزء من األمن الوطن�ي العراقي، 
والعراق هو الدول�ة العربية الوحيدة يعلن 
بش�كل واض�ح ع�ودة س�وريا الجامع�ة 

العربية«.  
وأض�اف، »دعوة س�وريا للمؤتمر ماكنت 
الني�ة لقضي�ة خالفية ولي�س العراق ضد 
س�وريا، ولكننا كنا حريص�ني عىل انجاح 
املؤتمر بعيداً عن النقاط الخالفية«، مبينا 
»نحن يف هذا املؤتمر نبحث عن مشركات 
وال�دول املش�اركة جاءت لبح�ث التعاون 
والرشاك�ة والتأكي�د ع�ىل وحدة وس�يادة 
يف  الع�راق  دور  وتعزي�ز  الع�راق  وح�دة 

مكافحة اإلرهاب«.  
ولفت إىل أن »تغطية املؤتمر س�يكون من 
قب�ل اإلعالم الحكومي ونحن نس�عى ان يكون تغطيتها 
من قبل كل املؤسسات االعالمية األخرى«، مبينا »فرنسا 
لديه�ا الرغب�ة يف املس�اهمة بإع�ادة إعم�ار الع�راق«، 
موضحاً »العراق يسعى أن يحمل املؤتمر نتائج ايجابية 

لبناء واستقرار املنطقة«.

املتحدث بامسها مل حيدد عدد وأمساء الدول اليت ستشارك.. وآمال بتنفيذ »املخرجات« لصاحل العراق واملنطقة
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      بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس الفريق عم�اد محمد محم�ود وكيل 
وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشط�ة اجتماع 
اللجنة العليا الدارة اعمال الدفاع املدني رقم 
)2( لخدمة حفظ االمن والنظام والذي عقد 
بمرك�ز العملي�ات الوطني يف مق�ر الوكالة، 
وبحض�ور اعضاء اللجنة م�ن وزارة )النقل 
_ الرياض�ة والش�باب _ الصح�ة  _ وجه�از 
االم�ن الوطني _ومديري�ة امل�رور _والدفاع 
املدني _وامرية االنضباط العسكري _ومركز 
عملي�ات ال�وزارة _والعملي�ات املش�ركة ( 

املعنني بهذا الشأن.

واس�تعرض املجتمع�ون عدداً م�ن الخطط 
العام�ة واالجراءات التي اعدت مس�بقاً من 
قبل االعضاء فيما يخص س�المة املواطنني، 
وقد نتج عن هذا االجتماع عدد من التوصيات 
املهمة والرضورية تاتي ضمن اطار الخطط 

املستقبلية العمال اللجنة.
يف  الرشط�ة  مف�ارز  تمكن�ت  بدوره�ا،  
محافظتي بابل وميسان، خالل ال�24ساعة 
املاضي�ة، م�ن إلقاء القبض ع�ىل 83 متهما 

بمواد قانونية مختلفة.
وذك�رت مديري�ة رشط�ة بابل انه�ا نفذت 
املاض������ي�ة  ال�24س�اعة  غض�ون  يف 
ممارس������ات أمن��ية واس�عة، ش�ملت 

معظم مناطق املحافظة. 
وبينت املديرية ان مفارزها ألقت من خاللها 
القبض عىل ) 53 ( متهما مطلوبا وفق مواد 

قانونية متنوعة. 
ومن جانب آخر نفذت مفارز مديرية رشطة 
محافظ�ة ميس�ان عملي�ة أمني�ة تضمنت 
التفتي�ش الدقيق لل�دور الس�كنية، ونصب 
الكمائن والس�يطرات املفاجئ�ة، فضال عن 
تفتي�ش العج�الت، واألش�خاص، وتدقي�ق 
مستمس�كاتهم الرسمية، أس�فرت القبض 
عىل )3٠( متهماً وفق مواد قانونية وأحكام 
جنائي�ة مختلف�ة، باإلضاف�ة اىل ضب�ط 5 
بن�ادق )كالش�ينكوف(، و١4 مخزنا للعتاد، 

و25٠ اطالق�ة، كم�ا ت�م ضب�ط ع�دد م�ن 
العج�الت، والدراجات الناري�ة التي ال تحمل 
مستمسكات ثبوتية، تم نقل جميع املتهمني 
اىل مراك�ز التحقي�ق االٔمنية بحس�ب قاطع 

املسٔوولية الٕكمال اإلجراءات القانونية.
إىل ذل�ك، تمكنت مفارز قس�م رشطة قضاء 
ع�ي الغرب�ي )١٠٠ك�م( ش�مال محافظ�ة 
ميس�ان  م�ن إلق�اء القبض ع�ىل )ثمانية( 
متهم�ني مطلوبني وف�ق مايس�مى بالدگة 
العش�ائرية بع�د نش�وب خ�الف عش�ائري 
بينهم يف إحدى مناطق القضاء ، كما أتخذت 
كافة اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة بحقهم 

وإحالتهم للقضاء اصولياً .

وكيل وزير الداخلية لشؤون الرشطة الفريق عامد حممد حممود يعقد اجتامعًا مهاًم خيص حفظ االمن والنظام
حبضور ممثلي الدوائر االمنية واخلدمية

        بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد الناط�ق باس�م القائ�د العام 
يحي�ى  الل�واء  املس�لحة  للق�وات 
بقت�ل  األربع�اء،  أم�س  رس�ول، 
واعتق�ال9 من عصاب�ات }داعش{ 
االرهابي�ة بينه�م قيادي�ان يف عدة 
محافظات.وق�ال رس�ول يف بي�ان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة 
من�ه، ان »بتوجيه م�ن القائد العام 
للقوات املُسلحة ، وبإرشاف ُمبارش 
من رئيس جه�از ُمكافحة اإلرهاب 
نفذت تش�كيالت الجه�از، واجبات 
نوعي�ة يف ُمحافظات عدة ُقتل فيها 
}ُعنرصين{ وإلقي القبض عىل }7{ 
آخرين م�ن بقايا عصابات داع�ش 
اإلرهابية، وبمعلومات اس�تخبارية 
من جهاز ُمكافح�ة اإلرهاب نفذت 
طائ�رات الق�وة الجوي�ة العراقي�ة 
رضب�ة جوي�ة أس�فرت ع�ن قت�ل 
يش�غالن  إرهابي�ني  ُعنرصي�ن 
مناصب قيادية يف عصابات داع�ش 

اإلرهابي�ة بالُقرب من بحرية نارين 
- ُمحافظ�ة دياىل«.واضاف البيان، 
ان« جهاز ُمكافح�ة اإلرهاب بارش 
بعملي�ات إلقاء القبض ع�ىل بقايا 
داع��ش حي�ُث أبت�دأت الواجب�ات 
يف العاصم�ة بغ�داد بع�د اإلطاح�ة 
ب�)4( إرهابيني يف }الطارمية - ابو 
غريب - ح�ي الفرات - الرضوانية{ 
فيما نفذ الجه�از واجبات ُمتفرقة 
يف ُمحافظ�ات }األنب�ار - نين�وى - 
كركوك{ أس�فرت عن إلقاء القبض 
واض�اف  إرهابي�ني«.   )3( ع�ىل 
رسول، ان »أمن العراق وشعبه هي 
املس�ؤولية الحتمية الت�ي تقع عىل 
عاتق األجهزة األمنية ومن ضمنهم 
جه�از ُمكافح�ة اإلره�اب«، مبينآ 
إن«توجيه�ات  القائد العام للقوات 
املُسلحة واضحة للجميع بالحفاظ 
عىل أم�ن الوطن وس�المة أراضيه، 
ومستمرون بالعمليات حتى نتطهر 
كام�ل أرايض البالد من دنس هؤالء 

املُتخلفني املُتطرفني«.

الناطق باسم القائد العام يعلن قتل واعتقال 9 »دواعش« 
بينهم قياديان يف حمافظات عدة

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�در رئيس مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
األربع�اء، توجيهات تتعل�ق بحملة التج�اوزات ومعامالت 

املواطنني.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس مجل�س ال�وزراء يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن »الكاظمي استقبل 
املواطن أحمد عادل الربيعي، من منطقة الزعفرانية، وهو 

أح�د الجنود الذي يعانون من بر يف الس�اق أصيب به اثناء 
الحرب، ويش�كو م�ن تأخري معاملت�ه التقاعدي�ة، ولديه 
حاليا محل يف التجاوزات يعتمد عليه يف معيشته«، الفتا اىل 
أن »الكاظمي وّجه بمتابع�ة معاملته واالرساع بإنجازها، 

كما تكّفل بدفع ايجار السكن املتأخر للجندي«.
ووج�ه الكاظمي بحس�ب البي�ان، »دوائر التقاع�د كافة، 
بإنج�از معام�الت املواطن�ني برع�ة وي�ر، وتج�اوز 
الروتني«، مش�ددا عىل »رضورة مراع�اة ظروف املراجعني 

املتقاعدين، وتذليل العقبات أمامهم«.
وب�ني أن »حملة إزال�ة التجاوزات ستس�تمر، ألنها تجاوز 
عىل الحق العام، وهناك عدد كبري من االشخاص املنتفعني 
ممن أث�روا من خ�الل التجاوز ع�ىل ام�الك الدولة، فضال 
عما تس�ببه تل�ك التج�اوزات، من حاالت تش�ويه لألحياء 
والش�وارع«، مؤك�دا أنه »أوع�ز اىل الجه�ات املعنية، ومنذ 
اللحظة االوىل، بإيقاف تهديم تجاوزات الفقراء لحني ايجاد 

البديل املناسب لهم«.

أك�د النائ�ب األول لرئيس مجل�س النواب 
حس�ن الكعبي، حرص الربملان عىل ارشاك 
صياغ�ة  يف  املدن�ي  املجتم�ع  مؤسس�ات 

القوانني.
وذكر املكتب اإلعالمي للنائب األول يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»الكعب�ي هّن�أ، نقابة املحام�ني العراقيني 
بمناس�بة  الب�الد،  يف  املحام�ني  وجمي�ع 
الذكرى 88 لتأسيس النقابة )يوم املحامي 

العراق�ي(، مؤك�داً أن »محارب�ة الفس�اد 
وبناء دولة تحرم القانون وتكريس مبادئ 
العدالة واملس�اواة تعد من ب�ني اهم املهام 
التي تقع عىل عاتق رشيحة رجال القانون 
)املحامني(«. وقال الكعبي يف برقية التهنئة 
ان »نقاب�ة املحامني العراقيني تعد مفخرة 
مؤسس�ات املجتمع املدني سواء يف العراق 
او العالم العربي كونها الرائدة يف هذا املجال 
وأس�همت يف تكريس العمل النقابي محلياً 

وعربي�اً بالتعاون م�ع التج�ارب النقابية 
العراقية األخرى«.

وتاب�ع ان »تجربة النظ�ام الديمقراطي يف 
العراق وإنجاحه يتطلب مس�اهمة فاعلة 
من النقابات وبخاصة نقابة املحامني التي 
تض�م رجال القان�ون واملدافعني عن الحق 
والرافضني ألي انحراف او خلل يف منظومة 
القوانني، وهنا ح�رص مجلس النواب عىل 
إرشاك مؤسسات املجتمع املدني يف صياغة 

القوانني واالستئناس بآرائهم وكذلك ارشاك 
جميع الجهات التي لها عالقة بالقانون«.

واشار اىل ان »دور نقابة املحامني ورشيحة 
املحامني املس�تقبي اهم وأك�رب وهو نرش 
الوع�ي القانوني داخل املجتمع وبناء دولة 
تح�رم القوانني وكذلك دورهم يف مكافحة 
الفس�اد ومحارب�ة الظلم بجمي�ع أنواعه 
والدف�اع عن األف�راد وحقوقه�م وحقوق 

املجتمع«.

أوضحت قيادة العمليات املش�ركة، أمس األر بعاء، األهداف 
من العملية األمنية يف قضاء الطارمية شمايل بغداد.

وق�ال املتح�دث باس�م العمليات الل�واء تحس�ني الخفاجي، 
عملي�ة الطارمية ته�دف لتجفيف مناب�ع اإلرهاب ومحو أي 

موطئ قدم له يف القضاء«. 

وب�ني ان »العملية مهمة الس�تقرار الطارمية وبغ�داد أيضاً 
م�ع رضب خاليا داعش يف تلك املناط�ق« موضحا ان العملية 

»تشارك فيها قوات الجيش والرشطة والحشد«. 
وأشار الخفاجي اىل ان »الجهد الهنديس يعالج ويعدل مناطق 
ال�زورة واغالق املب�ازل التي تعيق حرك�ة القطعات وتحجب 

الرؤي�ة ع�رب معالجة نبات�ات القص�ب والربدي ال�ذي اعاق 
حرك�ة القطعات وتعديل جميع املبازل الس�يما وان املنطقة 
غري مأهولة«.  وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن 
األثن�ني امل�ايض خالل زيارته قض�اء الطارمية ش�مايل بغداد 

انطالق عملية فيه لتطهريه من الخاليا االرهابية النائمة.

ت�رأس وزي�ر املالي�ة، ع�ي عبداألمري 
عالوي، امس االربعاء، اجتماع الجلسة 
التاس�عة عرش والخاصة بلجنة اعداد 
اسراتيجية املوازنة العامة االتحادية 

للمدى املتوسط 2٠24-2٠22.
وجاء يف البيان الوزاري، تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »االجتماع 
ج�رى بحضور كل من رئيس�ة الهيأة 
العامة ملراقبة تخصيص�ات الوزارات 
األتحادي�ة ووكيل الوزارة ومستش�ار 
ي رئيس الوزراء ومستشاري الوزارة 
وع�دد من امل�دراء العام�ني يف الوزارة 

والوزارات ذات العالقة«.
واض�اف ان:« الجلس�ة بحث�ت ع�دة 
اس�تكمال  منه�ا  اساس�ية  مح�اور 
املناقش�ات املرتبط�ة بآلي�ات تعظيم 
ومتابع�ة  العام�ة  االي�رادات  جان�ب 
النصوص التي ستدرج ضمن مرشوع 
املالي�ة  للس�نة  االتحادي�ة  املوازن�ة 

املقبلة.
كما ش�هدت الجلسة املنعقدة االطالع 
ع�ىل نموذج املوازن�ة العامة املقرحة 
للس�نة املالي�ة القادم�ة واملق�دم من 
قبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
الس�ياق بحثت  االقتصادي�ة وبنفس 
الجلسة التقرير املقدم من قبل وزارة 
الدفاع بشأن كلف التجنيد االلزامي و 
سبل مناقشة تأمني تلك التخصيصات 

يف اطار مرشوع املوازنة«.

رئيس الوزراء يصدر توجيهات تتعلق بحملة التجاوزات ومعامالت التقاعد

الكعبي: الربملان حرص عىل إرشاك مؤسسات املجتمع املدين يف صياغة القوانني

العمليات املشرتكة عن عملية الطارمية: جتفيف منابع اإلرهاب وحمو أي موطئ قدم له

املالية تبحث
 كلف التجنيد االلزامي 

وتأمني املخصصات 

        بغداد / المستقبل العراقي

اص�در مجل�س املفوض�ني، أم�س االربع�اء، ثالثة ق�رارات تخص 
االنتخاب�ات، فيما بني ان ذلك جاء انس�جاًما مع معيار الش�فافية 

الضامن لنزاهة العملية االنتخابية.
وقال�ت املفوضية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»انس�جاًما مع معيار الشفافية الضامن لنزاهة العملية االنتخابية 
واس�تناًدا اىل املادة ) 38/ س�ابًعا ( من قانون االنتخابات رقم ) 9 ( 

لسنة 2٠2٠  قرر مجلس املفوضني :
أواًل : تزويد وكالء األحزاب السياسية واملرشحني بنسخة من تقرير 
جهاز تريع إعالن النتائج  قبل عملية إرس�ال النتائج عرب الوسط 

. )VSAT( الناقل
ثانًي�ا : تزوي�د وكالء األح�زاب السياس�ية واملرش�حني بصورة من 
النتائ�ج وأوراق اإلقراع لكل محطة مس�جلة عىل عصا الذاكرة قبل 
أن يت�م اإلتصال بالوس�ط الناق�ل ) VSAT ( والش�بكة االلكرونية 
وبعد أن يتم فتح التش�فري بواس�طة برامجيات املفوضية الخاصة 

بذلك.
ثالًثا : اعتماد القرعة اليدوية يف اختيار وتحديد املحطة التي ستجري 

عليها عملية العد والفرز اليدوي داخل مركز االقراع .

        بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس محكمة استئناف ميسان االتحادية القايض حيدر حنون 
إن�ه يج�ب مراعاة املركز القانوني للمس�عف واملخ�رب عن الحوادث 

املرورية وعدم توجيه االتهام اليه بارتكاب الجريمة.
 ويأتي حديث القايض حيدر حنون خالل ورش�ة العمل الثانية التي 
نظمتها رئاس�ة محكمة استئناف ميس�ان االتحادية والتي حملت 
عنوان )حماية املس�عف واملخرب يف الحوادث املرورية( حرضها عدد 
من قض�اة التحقيق وقائ�د الرشطة محافظة ميس�ان ومدير عام 
الصح�ة ومدير مكتب املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان، اضافة اىل 

عدد من املحامني واإلعالميني والصحفيني.
وأوض�ح حن�ون أن »الهدف من إقامة هذه الورش�ة هو تش�جيع 
املسعفني التي من شأنها اإلرساع بعملية اإلسعاف من خالل حمايته 
من املس�اءلة القانونية للحفاظ عىل أرواح املواطنني خالل الحوادث 
املروري�ة مع مراعاة عدم املس�اس بإج�راءات التحقيق الرضورية 

ملعرفة أسباب الحادث«.
وأشار إىل أن »انفتاح القضاء عىل جميع القضايا التي تمس املواطنني 
هي مراعاة للظروف اإلنس�انية وجعل التعاون الس�مة البارزة مع 
كافة رشائ�ح املجتمع، موجها جميع املحاكم برضورة التعامل مع 
املس�عف بالطريقة التي تجنبه املس�ائلة القانونية بحسب التوجيه 

الصادر من قبل مجلس القضاء االعىل«.

جملس املفوضني يصدر ثالثة قرارات ختص 
»شفافية االنتخابات«

القضاء يعلن جتديد محايته للمسعفني 
واملخربين يف احلوادث املرورية

        بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت رئيس�ة بعثة األم�م املتحدة 
ملس�اعدة العراق »يونامي«، جينني 
إن  األربع�اء،  أم�س  بالس�خارت، 
العراقي�ة  االنتخاب�ات  مصداقي�ة 
املق�رر إجراؤه�ا يف ترشي�ن األول 
املقبل، »أساس�ية« ملس�تقبل البلد، 
فيما أشارت إىل عدد موظفي األمم 
املتح�دة املنخرطني حالي�ًا يف هذه 
االنتخاب�ات يع�ادل 5 أضعاف عدد 
الذي�ن عمل�وا يف االنتخاب�ات الت�ي 

أجريت عام 2٠١8.

إحاط�ة  يف  بالس�خارت  وذك�رت 
قدمتها أمام مجل�س األمن الدويل، 
إن »مصداقي�ة االنتخابات النيابية 
العراقي�ة التي س�تجرى يف ترشين 
أساس�ية  س�تكون  املقب�ل  األول 
ملستقبل العراق، ومقاطعتها ليست 
اس�راتيجية فعالة سواًء للناخبني 

أو السياسيني«.
وأضاف�ت، أن »ع�دد موظفي األمم 
املتح�دة املنخرط�ني يف االنتخابات 
حالي�اً، ي���ع�ادل 5 أضع�اف عدد 
الذي�ن عمل�وا يف االنتخاب�ات الت�ي 

جرت عام 2٠١8«.

األمم املتحدة تعلن زيادة مراقبيها بام يعادل 
»5« أضعاف عددهم يف انتخابات 2018
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    المستقبل العراقي / عامر عبد العزيز 

أكـد املهندس باسـم نعيم العكيـيل مدير عـام الرشكة 
العامـة لتجارة الحبوب ان االسـتماع للموظف من اجل 
رفـع الغبن عنه واسـرتجاع حق له هو باب واسـع من 

ابواب االنسانية الراقية.
وقـال بعد االنتهـاء من مقابله عـرشات املوظفني ممن 
تواجـدوا اليـوم الثالثـاء ضمـن املوعد املقـرر ملقابالت 
املوظفـني واملواطنيني ممن هـم رشكاء يف مواقع العمل 
نسـتمع لكم ونوجه االقسـام بعرض االوليات ونطمنئ 

الجميع نعمل باخالص لحسم كل قضاياكم. 
واضاف استمعنا اليوم ملجموعه من املوظفني يف الفروع 
و املواقع ممن وجهت لهم عقوبات ادارية نتيجة ضغط 
العمل و طالبنا اللجان التي وجهت باقرار تلك العقوبات 
باسـتعراض املوجبـات وصـوال لقـرار يمكـن ان نرفع 

خالله الغبن عنهم.
وبـني نسـتمع للجميـع مـن اجـل انصـاف الجميـع 
ورفع الـرضر وال نخطـو اي خطوه بـدون وضع مبدأ 

االنصاف. 
وخالل اسـتماعه ملجموعـه من املوظفـني وجه جميع 

مسـؤويل الفـروع واملواقـع كافـة بحسـن التعامل مع 
جميع العاملني بإمرته وكل موظف له الحق يف مراجعته 
ملراجعـة عرضـه عىل الطبابـه وغريها وال نسـمح ألي 
مسـؤول بالوقـوف امـام اي موظف ملراجعـة الطبيب، 
املوظف له الحق يف ذلك، نريد العمل جميعا بروح العائلة 

الواحدة.
ويف الختـام عاهـد العكييل جميع املوظفـني نحن نعمل 
من اجـل النهوض بواقع حال الرشكة وان نعمل جميعا 
مـن اجل اختـزال الزمن للميض يف مسـرية العمل بدون 

مسميات فردية نعمل بروح الجماعة.

مدير عام جتارة احلبوب يلتقي بمجموعة من املوظفني ويوجه االقسام بإجياد احللول القانونية
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    بغداد/ المستقبل العراقي

اسـتقبل وزيـر التخطيط خالد بتـال النجم، 
أمـس االربعاء، مديـر دائرة الـرشق يف البنك 
الدويل، {سـاروج كومار جـا} والوفد املرافق 
له، الذي ضم رمزي نعمان ممثل البنك الدويل 
يف العراق،وعدد من العاملني ضمن بعثة البنك 
يف بغـداد. وجرى خالل اللقـاء بحث عدد من 
القضايا وامللفات ذات االهتمام املشرتك، ومن 

بينها مناقشة قضية التغيري املناخي وماهي 
االجراءات التي يمكن اتخاذها يف هذا املجال.

وزير التخطيط اشار اىل ان الحكومة العراقية 
اتخـذت عـددا مـن القـرارات الهامـة يف هذا 
الشـأن، مـن بينهـا التوجـه نحو اسـتخدام 
الطاقـة النظيفة واملتجـددة، وايالء هذا االمر 

اهتماما استثنائيا.
كما ناقش الطرفـان، حاجة العراق اىل الدعم 
الـدويل يف عمليـات اعـادة االعمـار ومعالجة 

الفجوات التنموية، من خالل تحسـني البيئة 
االستثمارية ودعم القطاع الخاص، وتحقيق 
االصالح االقتصـادي، وفقا ملا تضمنته خطة 
االصـالح الحكوميـة (الورقـة البيضاء) من 

مسارات وسياسات اصالحية شاملة.
وحـرض اللقاء كل من وكيـل وزير التخطيط 
الدكتـور ماهر حماد جوهان، والسـيد مدير 
عام التعاون الدويل يف الوزارة الدكتور سـاهر 

عبدالكاظم.

وزير التخطيط يبحث مع البنك الدويل آليات االصالح 
االقتصادي

    بغداد / المستقبل العراقي

التحقيقـات يف هيـاة  دائـرة  أعلنـت 
النزاهـة، أمـس األربعـاء، عـن ضبط 
ُكلـف تنفيـذ  ُمخالفـاٍت وُمغـاالٍة يف 
املثنـى،  محافظـة  يف  مرشوعـني 
ُمبّينـًة أنَّ القيمة الكليَّــة لهما بلغت 

(٤,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار.
 واشـارت الـدائــرة، يف بيـان تلقـت 
املسـتقبل العراقـي نسـخة منـه، أنَّ 

«فريـق عمـل مكتـب تحقيـق الهيئـة يف 
محافظـة املُثنـى، الـذي انتقـل إىل ديوان 
ة واملحليَّة، بناًء  املُحافظـة  - اإلدارة العامَّ
ـرٍة قضائيٍَّة، قام بضبط األوليَّات  عىل ُمذكَّ
ذة ملرشوع تبلـيـط  ة بالرشكة املُنفِّ الخاصَّ
منطـقة الغربي يف السمـاوة والـُمتسـلَّم 
تسـلُّماً أوليـاً جزئـيـاً»، ُمبيِّنـًة «وجـود 
ُمخالفـاٍت يف إحالـة املـرشوع الـذي تبلغ 
كلفته (٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ديناٍر».  

ويف عمليَّـٍة ُمنفصلـٍة، أفـادت الدائـرة أنَّ 
ـن مـن  «فريـق العمـل مـن املكتـب تمكَّ
ة بمـرشوع إعداد  ضبط األوليَّـات الخاصَّ
دراسـٍة وتصاميـم إلنشـاء بنايـة مجمع 
قرص القضـاء يف املحافظة؛ لوجود مغاالٍة 
فيه»، الفتـًة إىل أنَّ «كلفة إعداد الدراسـة 

(١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار». 
وأوضحت أنَّه «تمَّ تنظيم محرضي ضبٍط 
بالعمليَّتـني، وعرضهمـا عـىل  أصوليَّـني 
ة بقضايا  قايض محكمة التحقيق املُختصَّ
اإلجـراءات  التخـاذ  املُثنـى؛  يف  النزاهـة 

القانونيَّـة املُناسبة».  
وكان رئيـس الهيئـة القايض السـاعدي، 
قد حث خـالل االجتماع بُمديري مديريَّات 
بغـداد  يف  الهيئـة  تحقيـق  ومكاتـب 
تكـون  أن  رضورة  عـىل  واملحافظـات، 
جهـود الهيئـة داعمـًة لعمليَّـات إعـادة 
اإلعمـار والبناء، وإيجـاد الحلول الناجعة 
للمشـاريع املُتلّكئة، واملُساهمة الفاعلة يف 
إزالة العقبات التـي تحول دون أن يحظى 

املُواطن بخدمات هذه املشاريع.

النزاهة: ضبط خمالفات ومغاالة 
يف مرشوعني خدميني باملثنى
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

تفاصيـل  األربعـاء،  أمـس  الثقافـة،  وزارة  أعلنـت 
مشاركتها يف اجتماعات اللجنة العراقية - الروسية.    
وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقت «املسـتقبل العراقي» 
نسـخة منه، أنها «شـاركت وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثـار ممثلـة بمدير عام دائـرة العالقـات الثقافية 
العامـة فـالح حسـن شـاكر، يف اجتماعـات اللجنـة 
العراقية - الروسية املشرتكة التي عقدت يف العاصمة 

موسكو».  
وأضافـت أن «جلسـات االجتماع  تخللـت عقد ورش 
عمـل للخرباء املختصني والنظراء من الجانب العراقي 
للرشاكـة  واضحـة  نتائـج  إىل  والتوصـل  للتباحـث 

املستقبلية يف كافة املجاالت».  
وبحسـب البيان، «عقدت ورشة عمل قرابة الساعتني 
مـع الخرباء الـروس الكسـندر جنايف مدير شـؤون 
العمل مع الرشكاء واليكيس يانكوفسكي مدير البعثة 
العراقية - الروسـية الشـاملة وفيتايل نعومكني مدير 
معهـد االسـترشاق الرويس  مـن اجل عقـد رشاكات 
مسـتقبيلة فيمـا يخـص قطـاع الثقافة والسـياحة 
واآلثار».  وذكـر أن «محفظة قطـاع الثقافة تحتوي 
عىل مجموعة مشاريع جاهزة للتوقيع اولها مرشوع 
بروتوكـول التعاون الثقايف بني وزارتي ثقافة البلدين، 
باالضافة إىل اتفاق تعاون تنفيذي بني املتحف الوطني 
العراقي و متحف فنون شـعوب الـرشق (االورينتال) 
كما سـتتناول االجتماعات مواضيع مهمة من شأنها 

ان تعزز آفاق التعاون الثقايف املشرتك بني البلدين».

الثقافة تكشف تفاصيل 
مشاركتها يف اجتامعات 

اللجنة العراقية - الروسية

    بغداد / المستقبل العراقي

جرى، أمـس األربعاء، وبرعاية رئيس مجلـس الوزراء مصطفى 
 Power الكاظمـي، اتفاق مبـادئ، بـني وزارة الكهربـاء ورشكة
China الصينية، بشـأن إنشـاء محطات طاقة شمسـية بسعة 
٢٠٠٠ ميغـاواط، تنفـذ بسـعة ٧٥٠ ميغـاواط كمرحلـة اوىل، 
وصوالً إىل سـعة ٢٠٠٠ ميغاواط. وذكر مكتـب رئيس الوزراء يف 
بيان تلقت املسـتقبل العراقي نسـخة منه انه «وّقع عن الجانب 
العراقي، مدير عام دائرة االسـتثمارات والعقود بوزارة الكهرباء 
السـيدة مها حمودي عبد الجبـار، فيما وّقع عن الجانب الصيني 
وكيل مدير عام الرشكة يل دزهي». وأضاف «يعد مرشوع الطاقة 
الشمسـية، من أول املشـاريع الرائدة يف العراق، وينفذ ألول مرة، 
وسيسـاهم املـرشوع يف زيـادة إنتـاج الطاقة الكهربائيـة، لرفد 
املنظومـة بالطاقـة املتجـددة النظيفة».وحـرض توقيـع اتفاق 
املبادئ وكيل وزارة الكهرباء لشـؤون اإلنتاج عادل كريم، ونائب 

رئيس رشكة Power china الصينية، جيو يف.

رئيس الوزراء يرعى توقيع اتفاق مبادئ 
مع الصني إلنشاء حمطات للطاقة الشمسية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلـن مـرصف الرافدين، أمس األربعاء، عـن توزيع رواتب املعني 
املتفـرغ لهيئة رعايـة ذوي اإلعاقة.وقال املـرصف يف بيان تلقت 
املسـتقبل العراقي نسـخة أنـه «تم رصف وتوزيـع رواتب املعني 
املتفرغ ملستفيدي هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة  
عـرب البطاقة االلكرتونية».وكان رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة 
واالحتياجـات الخاصـة يف وزارة العمـل والشـؤون االجتماعية، 
احمـد هادي بنيه، قد أعلن عن اكمـال اإلجراءات اإلدارية واملالية 
الخاصة إلطالق الدفعة الثامنة من راتب املعني املتفرغ لشـهر اب 
٢٠٢١ والدفعـة االوىل للمشـمولني من عـام ٢٠٢٠ واملتبقني من 

املشمولني لعام ٢٠١٩ يف بغداد واملحافظات.

    بغداد / المستقبل العراقي

بغـداد / املسـتقبل العراقياعلنت وزارة النفـط، أمس األربعاء، عن 
اإلحصائية النهائية لصادرات وواردات شـهر تموز املايض.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان «وزارة النفط 
اعلنـت عن مجمـوع الصادرات وااليـرادات املتحققة لشـهر تموز 
املايض، بحسـب االحصائيـة النهائية الصادرة عن رشكة تسـويق 
النفط العراقية {سـومو}، حيث بلغت كميـة الصادرات من النفط 
الخام (٩٠) مليونا (٤٦٧) الفا و(٧٩٤) برميالً، بإيرادات بلغت (٦) 
مليـار و(٤٧٥) مليون و (٥١٢) الف دوالر». واشـارت، االحصائية 
اىل ان «مجمـوع الكميـات املصـدرة من النفط الخام لشـهر تموز 
املايض من الحقول النفطية يف وسـط وجنـوب العراق بلغت (٨٧) 
مليـون و(٤٥٥) ألـف و(٣٥٩) برميال، اما مـن حقول كركوك عرب 
مينـاء جيهان فقد بلغت الكميات املصـدرة (٣) مليونا و(١٢) الفا 
و(٤٣٥) برميال، فيما بلغ معدل سـعر الربميـل الواحد (٧١٫٥٧٨) 
دوالرا».واكـدت، ان «الكميـات املصدرة تـم تحميلها من قبل (٣٠) 
رشكة عاملية مختلفة الجنسيات، من موانئ البرصة وخور العمية 

والعوامات االحادية عىل الخليج وميناء جيهان الرتكي».

الرافدين يعلن توزيع رواتب املعني 
املتفرغ ملستفيدي هذه اهليئة

وزارة النفط تعلن اإلحصائية النهائية 
لصادرات وواردات متوز

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشف مسؤول تربوي، أمس األربعاء، عن خطة الوزارة لجعل دوام العام الدرايس الجديد 
٢٠٢١ -٢٠٢٢ حضورياً.

وقال مدير تربية الكرخ الثانية وعضو هيأة الرأي يف الوزارة، قيس الكالبي «منشـغلون 
حالياً بخطط خاصة لجعل الدوام حضوريا ومن بني هذه الخطط حث الكوادر التدريسية 

عىل تلقي اللقاحات املضادة لفريوس كورونا».
وأضاف «خطتنا تعتمد عىل ان تكون نسـب التلقيح بني املالكات عالية وهنالك محاولة 

لتحفيزها عرب إصدار كتب الشكر ملتلقي اللقاح».
وأشـار الكالبي اىل، ان «الخطة تشـمل الجميع حتى الطلبة ممـن يخضعون اىل املعايري 
الصحية لتلقي اللقاح».وتوقع املسـؤول الرتبـوي ان «تأتي هذه الخطة ثمارها يف جعل 
الـدوام حظوريـا العام املقبـل».وكان وزيـر الرتبية عـيل الدليمي قـال يف ٦ آب الجاري 
:»سـنعود يف العام الدرايس املقبل 
داعيـاً  الحضـوري»  التعليـم  إىل 
«املالكات التعليمية والتدريسية إىل 
االرساع يف أخذ اللقاح ضد فريوس 
كورونا».فيمـا رأت وزارة الصحة 
يف ترصيح سابق للفرات نيوز، ان 
إمكانية عودة الـدوام الحضوري 
للجامعات واملـدارس تتوقف عىل 
مـن  املطلوبـة  النسـبة  تحقيـق 
اعداد االصابات  امللقحني وتراجع 
بالوبـاء» مؤكدة انه «مـن املبكر 

التقييم او البت يف هذا األمر».

الرتبية تكشف عن خطتها جلعل داوم 
العام الدرايس اجلديد حضورياً

الرشطة املجتمعية توقف حالتي 
ابتزاز الكرتوين يف بغداد وكركوك

بالتفاصيل.. ضوابط التقديم
اىل مدارس املتفوقني واملتفوقات 

للعام الدرايس اجلديد

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكنـت مفـارز الرشطـة املجتمعيـة يف دائـرة العالقـات واإلعـالم بوزارة 
الداخليـة، أمـس األربعـاء، مـن إيقاف حالتـي ابتـزاز الكرتوني مارسـها 
شخصني بحق فتاتني يف بغداد وكركوك، وبينت املجتمعية يف بيان لها تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، إن «مفارزها استطاعت الوصول اىل املبتزين 
الذين هددا الضحيتني بنرش صورهما الشـخصية عىل احد مواقع التواصل 
االجتماعـي مقابل الرضـوخ لرغباتهمـا الدنيئة أو دفع مبالـغ مالية، ويف 
األثنـاء اتخذت بحقهما اإلجـراءات الالزمة وقامت بحـذف محتوى االبتزاز 

وتأمني حسابي الفتاتني».

    بغداد/ المستقبل العراقي

أمـس  الرتبيـة،  وزارة  اصـدرت 
االربعاء، ضوابط التقديم اىل مدارس 
املتفوقني واملتفوقات للعام الدرايس 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ . وذكـرت الوزارة يف 
بيان اصدرُه املكتب اإلعالمي وتلقت 
املسـتقبل العراقي نسـخة منه ان، 
التقديـم يبدأ يوم األحـد املوافق ٢٩ 
آب لعـام ٢٠٢١، وينتهـي يف نهاية 
الدوام الرسـمي ليوم الخميس الـ٩ 
من شـهر أيلول املقبل ، حيث تنص 
الضوابـط قبول الطالـب يف مدارس 
املتفوقني واملتفوقات من الحاصلني 
يحـق  ال  اذ   ،  (٪٩٥) معـدل  عـىل 
للطالب التقديم اىل مدارس املتميزين 
وثانويات كليـة بغداد ، والتقديم اىل 
مدارس املتفوقني واملتفوقات معاً يف 
آن واحد ويف حالة حدوث ذلك يحرم 

الطالب من كال التقديمني . 
وأضافـت الـوزارة اىل ان االختبـار 
(اللغة  باملـواد  مدريس (تحصيـيل) 
 ، اإلنكليزيـة  اللغـة   ، العربيـة 
العلـوم) مـن مـواد   ، الرياضيـات 
الصف السـادس االبتدائي وحسـب 
املنهـج املكيف والفصـول املطلوبة 
وفق ما تم تحديده من قبل املديرية 
العامـة للمناهـج للعـام الـدرايس 
(٢٠٢٠ - ٢٠٢١) بهـذا الخصـوص 
، مـن قبل املديريـات العامة للرتبية 
والتعليمـات  الضوابـط  وحسـب 
يف نفـس موعـد االختبـار الخـاص 
املتميزيـن وثانويات كلية  بمدارس 
بغداد يف يوم الخميـس املوافق (١٦ 
أيلول ٢٠٢١) عند السـاعة التاسعة 
صباحاً عـىل ان تجـري االختبارات 
يف نفـس املدرسـة التي يقـدم فيها 

الطالب .

برفقة حمافظ البرصة.. جلنة الوفد اخلليجي تتفقد 
املنشآت الرياضية والفندقية اخلاصة بخليجي ٢٥

   المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

كشـفت لجنـة الوفـد الخليجـي التـي تـزور 
محافظة البـرصة لتفقد املنشـئات الرياضية 
والفندقيـة املتعلقـة بإقامة خليجـي ٢٥ عن 
نيتهـا تحديـد موعـد آخـر لزيـارة املحافظة 
لالطـالع عـىل تنفيـذ بعـض املالحظـات التي 

سجلها الوفد.
وأجـرت اللجنة جولة برفقـة محافظ البرصة 
املنشـآت  تفقـدت  حيـث  العيدانـي،  أسـعد 

الرياضية والفندقية الخاصة بخليجي ٢٥.
وقال عضو اللجنة جاسـم الرميحي إن موعد 
الزيارة املقبلة سـيكون بعـد فرتة أقصاها ٤٥ 

يوما من تاريخ هذه الزيارة.
من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجـال إن هناك ثالثة رشكات بارشت بتأثيث 
فنادق املدينة الرياضية وسـتنهي أعمالها قبل 

موعـد خليجي ٢٥ الفتـا إىل أن البرصة جاهزة مـن كل الجوانب 
الرياضيـة والفندقية واللوجسـتية السـتضافة البطولة وبدعم 

مبارش من قبل رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بينما قال محافظ البرصة أسـعد العيداني إن البطولة 
سـتقام يف موعدها املحدد,نافيـا يف ذات الوقت الشـائعات التي 
تـم تداولها عىل مواقع التواصـل االجتماعي حول تأجيل أو نقل 

خليجي ٢٥ من البرصة.

العراق واألردن يتفقان عىل «فقرات مهمة» 
بشأن املدينة الصناعية املشرتكة

    بغداد / المستقبل العراقي

بتوجيــه مـن وزيـر الصناعـة واملعـادن منهـل 
عزيــز الخبــاز توجـه وفد وزاري رفيع ترأسـُه 
املُستشار العلمي لوزارة الصناعة واملعادن عمـار 
عبـد الله الجنابـي إىل اململكة األردنية الهاشـمية 
يف زيـارة رسـمية اسـتغرقت أربعـة أيـام لعقـد 
اجتماعات ُمكثفة بشأن تنفيذ املدينة االقتصادية 
املُشـرتكة بني العـراق واألردن واالتفـاق النهائي 
عىل الفقرات واإلجراءات املُناسـبة للُميض بتنفيذ 
املشــروع.وعقـد الوفـد العراقي يف اليـوم األول 
للزيـارة اجتماعاً ُموسـعاً مع الجانـب األردني يف 
مقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين األردنية يف 
العاصمة عمان تناوَل ُمناقشات ُمطولة وُمفصلة 
حـول آخر اإلجراءات والخطوات املُتحققة يف ملف 
املدينـة االقتصادية املُشـرتكة واالتفـاق عىل عدد 
مـن الفقرات املُهمـة بخصوص دراسـة الجدوى 
والتصاميم وآليات التمويل والرصف وتحديد األدوار 
واملسـؤوليات لُكل األطـراف ذات العالقة وغريها 
مـن الفقـرات األخرى مـن أجل املُـيض باملرشوع 

وبما يصب يف مصلحة البلدين الشـقيقيـن.فيمـا 
َشـِهَد اليوم الثاني للزيارة اجتماعاً ُمشرتكاً للوفد 
الـوزاري مـع الوكيـل اإلداري لـوزارة الصناعـة 
مكــي عجيــب الديـري بصفتـه رئيس مجلس 
إدارة الرشكـة العراقية األردنية للصناعة وأعضاء 

مجلـس اإلدارة ملُناقشـة اإلجـراءات املُتخـذة من 
ِقبـل الجانبـني العراقي واألردني ووضـع اآلليات 
املُناسـبة لتفعيـل دور الرشكة املذكـورة وإنجاح 
مرشوع املدينـة اإلقتصادية املُقرر إنشـاؤها عىل 

الحدود بني البلدين الجاريـن.

مبوظفيهم

ً
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اعالن مناقصة 
تعلن كلية بغداد للعلوم الطبية 
ع�ن وج�ود مناقص�ة نص�ب 
 1600kva بس�عة  محول�ة 
التيار  ايص�ال  وكل مايحت�اج 
الكلي�ة  بناي�ة  اىل  الكهربائ�ي 
الكائن�ة يف ب�اب املعظم محلة 
الس�ور 53 / 140 فم�ن يج�د 
لديه الرغبة واالمكانية مراجعة 
مقر الكلية قس�م الحس�ابات 
لالطالع عىل رشوط املناقصة .

د . حيدر فخري هادي التكمجي 
عميد الكلية

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة|785 |2021 

التاريخ|25 |8 |2021
أعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العقار 
تسلس�ل 2\6263 م29 داموك الواقع 
يف الكوت العائد للمدين )مالك عبد الله 
خشان و اخوته ( املحجوزه لقاء طلب 
الدائن�ة )اح�الم ه�ادي عيدان(البالغ 
)5,000,000( خمس�ة مالي�ن دينار 
عراقي فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة)30يوم( تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمينات القانوني�ة عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
منفذ العدل

غسان فهد غنيس التميمي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- كوت /الشهداء / 
عىل ش�ارع فرعي )ركن( رقم العقار  

6263/2م29 داموك
2-جنس�ه ونوع�ه:- ارض ال�دار مع 

بنائها 
3-ح�دوده واوصاف�ه :� حس�ب م�ا 

مثبت يف صورة قيد العقار 
4-مش�تمالته :- العقار عبار عن دار 
س�كن يتكون من طابق واحد يحتوي 
عىل غرف نوم عدد )2( و اس�تقبال و 
مطب�خ و مجموعة صحي�ات و هول 
داخ�ي و الس�قف كونكريتي مس�لح 
و البن�اء  من الطابوق و االس�منت و 
االرض كايش موزائي�ك و درجة البناء 

متوسط
5-درجة العمران : 

6-مساحتة:- 3 اوك و 40م2
7-– الش�اغل :- املستأجر حيدر ناتي 
الس�نوي 3,600,000  ال�وارد  ع�ادل 
ثالث�ة مالي�ن و س�تمائة ال�ف دينار 

عراقي
8-القمية املق�درة:-  100,000,000 

مائة مليون دينار عراقي 
�������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1669 |2021
التاريخ/2021/8/22 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العقار 
نص�ف   46 638/1م  التسلس�ل 
الدجيليه/ الفالحي�ة الواقع يف ألكوت 
نعم�ان  للمدين)س�لمان  العائ�دة 
خل�ف( املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن 
)س�تار عبد الحس�ن س�لمان(البالغ 
)33,000,000(ثالثه و ثالثون مليون 
دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة )30يوم ( تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمينات القانوني�ة عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :- كوت/ الفالحيه 
1/ 638 م 46 نصف الدجيله

2-جنس�ه ونوع�ه : دار س�كن مل�ك 
رصف

3-حدوده واوصافه: حسب ما مثبت 
يف صورة قيد العقار  

4-مش�تمالته :-  طارم�ة امامي�ة و 
غرف�ة ن�وم و مطب�خ واس�تقبال و 
هول داخ�ي  وحمام و مرافق صحية 
خارجي�ة و يف الطاب�ق العل�وي غرف 
نوم ع�دد )3( و مجموعه صحيات و 
السقف كونكريت مس�لح و االرضية 
مبلطه بالسرياميك الحديث و املنطقة  

ال تتوفر فيها خدمات بلدية 
5-درج�ة العمران : جي�ده جدا )بناء 

حديث(
6مساحتة :-200 م2 

7– الشاغل :- املس�تأجر محمد مهنا 
فرحان 

 90,000,000  : املق�درة  8–القيم�ة 
تسعون مليون دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |956 |2021

التاريخ/2021/8/22 
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العقار 
الخاجي�ة    38 م  التسلس�ل 7256/2 
اىل  العائ�دة  ألك�وت  يف  الواق�ع 
املدين)سعد بدن سكر( املحجوز لقاء 
طل�ب الدائنة )ايمان س�هيل نجمان(

ثماني�ة   )28,500,000( البال�غ 
وع�رشون ملي�ون و خمس�مائة الف 
دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة )30يوم ( تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمينات القانوني�ة عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل

غسان فهد غنيس التميمي
املواصفات 

1-موقعة ورقم�ه :- الكوت الخاجية 
7256/2م38 الخاجية 

2-جنس�ه ونوع�ه : درا س�كن مل�ك 
رصف 

3-حدوده واوصافه : حسب ما مثبت 
يف صور قيد العقار 

4-مشتمالته :-  طارم اماميه صغرية 
و غرفة ن�وم و اس�تقبال و مطبخ و 
حم�ام و مرافق صحية مش�رتكه اما 
الطاب�ق الثاني غرفة ن�وم و حمام و 
مرافق صحية مشرتكه و البناء قديم 
و درج�ة عمران�ه جي�ده و الس�قف 
كونكري�ت مس�لح و االرضية مبلطة 
بالبورس�الين و الدار مجه�ز باملاء و 
الكهرباء و تقع يف منطقه تتوفر فيها 

خدمات مجاري فقط 
5-مساحتة :- 200م2

6-درجة العم�ران :  جيده جدا )بناء 
حديث( 

7– الش�اغل :- املدي�ن )س�عد ب�دن 
سكر(

 70,000,000  : املق�درة  8–القيم�ة 
سبعون مليون دينار املساحة 100م2 

و ارض دار مع بنائها
�������������������������������

اعالن 
ق�دم املواطن ) ش�وقي ن�ادي باني (  
الدع�وى لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعله ) 
التميمي ( بدال من ) الش�ويي ( فمن 
لديه ح�ق االعرتاض عىل ذلك مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوما وفق املادة 22 من 
قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�������������������������������
محكمة بداءة البرصة 
العدد: 616/ب/2021
التاريخ: 2021/8/24

اعالن
اىل املدعى عليه / عامر رحيم حس�ن 

املهدي
أص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحكم 
البدائي املرقم 616/ب/2021 فتأديتك 
للمدع�ي )صب�اح جخي�ور عني�س( 
 )4,200,000,000( مق�داره  مبلغ�اً 
أربع�ة مليارات ومئت�ان مليون دينار 
مع الفائدة القانوني�ة البالغة 4% من 
تاريخ املطالبة يف 2021/2/22 ولحن 
التأدية ولتعذر تبليغك ملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واملبلغ وتأيي�د املجلس البلدي ملنطقة 

مناوي باشا.
عليه ق�رر تبليغك اعالن�اَ بصحيفتن 
تك�ون  ان  ع�ىل  يوميت�ن  محليت�ن 
صحيف�ة الصب�اح م�ن ضمنه�ا ولك 
ح�ق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف 
يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون. 

وزارة النقل
الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود 

اعالن مزايدة علنية لتاجري العقار املرقم )145/7( مقاطعة 6 ابو حمار / املثنى 
للمرة الثانية

تعلن الرشكة العامة لنقل املس�افرين الوفود احدى تشكيالت وزارة النقل  عن 
اج�راء مزايدة علني�ة وفقا لقانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم )21 لس�نة 
2013 املع�دل ( لتاج�ري العقار املرقم ) 145/7( مقاطع�ة 6 ابو محار )قطع 
ارض( الواقعة يف محافظة املثنى  بمساحة )6 دونم و16 اولك 95م2( بطريقة 
املس�اطحة مل�دة )18( ثمانية عرش س�نة فعىل الراغبن ممن ل�ه حق االيجار 
باالش�رتاك  يف املزايدة التي ستجري يف تمام الس�اعة الحادي عرش صباح يوم 
الخامس عرش والتي تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مراجعة القسم القانوني 
يف الرشكة الواقع يف ش�ارع فلسطن مجاور نادي القوة الجوية للحصول عىل  
رشوط االش�رتاك يف املزايدة العلنية لقاء مبلغ مقداره )500,000( خمسمائة 
ال�ف دينار غ�ري قابلة للرد مس�تصحبن معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 
)187,200,000( مائة  س�بعة وثمانون مليون ومائتان الف دينار من القيمة 
املق�درة بصك مصدق المر الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود صادر من 
مرصف حكومي مع جلب مستمس�كاتهم الش�خصية )اصلية ومصورة ( وال 
تقب�ل التامينات يف نفس يوم املزايدة ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور 
ن�رش االعالن والداللي�ة البالغة )2%( من قيمة العق�د واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فيعترب اول يوم عمل يي العطلة موعدا للمزايدة علما ان املزايدة 

ستجري يف موقع العقار يف محافظة املثنى

وزارة االتصاالت 
الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 

القسم القانوين / شعبة العقود
تنويه

متديد موعد غلق املناقصة املرقمة )2021/4( للمرة الثانية واالخرية
)MANAGEMENT SERVICES( مرشوع ادارة اخلدمات لشبكات االتصاالت

اىل كافة الرشكات املتقدمة عىل املناقصة املشار لها يف االعىل والرشكات الراغبة باالشرتاك فيها 
يرس الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية مرشوع احدى تشكيالت وزارة االتصاالت واستنادا 
اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 ننوه لكم بانه تم تمديد مده اعالن 
)للمرة الثانية واالخرية( املناقصة املرقمة )2021/4( الخاصة بمرشوع ادارة الخدمات لشبكات 
االتص�االت . وس�يتم فتح العطاءات س�يكون الس�اعة الثانية عرشة ظهرا من ي�وم الخميس 
املص�ادف 2021/9/9 وله�ذا اقتىض التنويه وملزيد من املعلوم�ات االتصال عىل ارقام الهواتف 

)MANAGEMENT SERVICES( او الربيد )07600017078( , )07600017122(
االلكرتوني او مراجعة املوقع االلكرتوني املدرجن ادناه مع التقدير

E-mail: legal itpc@yahoo.com
www.itpc.gov.iq
www.moc.gov.iq

Legal_itpc@hotmail.com

املهندس
كريم كاظم حسني

املدير العام
العدد : 2178

التاريخ 2021/8/25

املهندس
اسامة جهاد قاسم

املدير العام
رئيس جملس االدارة
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2021/494

التاريخ : 2021/8/25
اىل / املنفذ عليه / شكحه نحو شاتي 

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن جهة ذات اختص�اص انك مجهول 
محل االقامه وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه , واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس�ة عرش يوماً 
تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة الكوت بالعدد 494/ب/2021 يف 2021/3/24 
بمبل�غ اثنا عرش مليون دين�ار عراقي لصال�ح الدائن ناغي نارص 

رشهان
������������������������������������������������������

إىل ال�رشكاء هيث�م حس�ن رايض حس�ن و حميده احم�د محمود 
حس�ن اقت�ى حضورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرق�م 18611/2 حي االمري خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم 
 طالب االجازه 

حيدر عبد الكريم محي
������������������������������������������������������

 إىل الرشي�ك معصوم�ه نوم�اس حس�ن توجب علي�ك الحضور إىل 
صن�دوق االس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قيام رشيك هيثم عطيه عب�اس بالبناء عىل حصته 
املش�اعه يف القطع�ه املرقم�ه 56125/3 ح�ي الن�داء خ�الل مده 
خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تأريخ 

نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
������������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني هويه الطالبه تقى جواد كاظم الصادره من الجامعه 
االس�الميه قس�م التحليالت املرضية املرحل�ه الرابعه عىل من يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح السماوة
العدد 1492/ج/2021
التاريخ 2021/8/24

اىل املتهمن الهاربن ) سلطان عبد الكاظم حسن وكاظم جخيور 
سلطان ومطري شنيف عودة( 

يسكنون السماوة الدراجي  وحاليا مجهول االقامة
احالكم قايض محكمة تحقيق السماوة عىل هذه املحكمة بموجب 
ق�رار االحال�ة املرق�م 517  يف 2021/6/21  وف�ق اح�كام امل�ادة 
1/477  م�ن قان�ون العقوبات  وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتكم 
وحس�ب اش�عار مختار املحلة املرفق بالدعوى تقرر تبليغكم نرشا 
بصحيفت�ن محليتن بالدعوى املقامة من قبل املش�تكي ) س�عد 
كطان عاجل الحسن( وتعن يوم 2021/10/4 موعدا للمحاكمة  
ويف حالة عدم حضوركم س�تجري بحقك�م املحاكمة غيابيا وفقا  

لالصول
القايض

حيدر شاكر حميد
������������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2021/127

التاريخ : 2021/8/25 
اعالن

املنفذ عليه  / مصطفى حمادي كاني
لقد تحققق لهذه  املديرية من خالل اشعار املخاتري يف حي الرشطة 
امل�ؤرخ يف 2021/8/8 ومخات�ري حي ميس�ان يف الكوفة املؤرخ يف 
2021/8/23 ان�ك  مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكوفة خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد حسن داخل
اوصاف املحرر :

يف  1044/ب2021/2  بالع�دد  الكوف�ة  ب�داءة   محكم�ة  ق�رار 
2021/6/28 واملتضم�ن بتادية مبلغ قدره خمس�ة مالين دينار 
عراق�ي 5000,000 للدائ�ن مصطف�ى جاس�م محم�د وتحميل�ك 
مصاريف الرس�وم مبلغ خمس�مائة الف دين�ار عراقي 500,000 

اتعاب محاماة 
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد / 3666/ب2021/2

التاريخ 2021/8/25
اعالن

اىل املدعى عليه ) مصطفى حسن جالب (  
اقام املدعي رئيس مجلس ادارة مؤسسة املكم للتطوير االقتصادي 
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك وال�ذي يطلب فيها 
الحك�م بالزامكم بتأديتك�م له وبالتكافل والتضام�ن بينكم مبلغا 
ق�دره 15200 $ عن القرض امل�ؤرخ 2020/11/22 ونظرا لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
رشيط الريموك 1 عباس عبد الحسن الشبيل  لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة 2021/9/2 الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة
������������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2437/ش/2021

التاريخ : 2021/8/25 
اعالن

املنفذ عليه  / مهدي صالح يوسف
لق�د تحققق لهذه  املديرية من ورقة التكليف بالحضور واش�عار 
مختار منطقة الغري 2  انك  مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 
27 م�ن قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ النجف خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوص�اف املح�رر الحك�م بالزام املدع�ى عليه املدين مه�دي صالح 
يوس�ف بمنع معارضته للمدعية الدائنة نورية س�عيد محس�ن يف 
جزء من العقار تسلسل 3/10813 حي الضباط م4 جزيرة النجف 
املس�احة 70 م 2 وتس�ليمه خاليا من الش�واغل واعتبار املرتس�م 
املعد من قبل الخبري املس�اح جزء من الفقرة الحكومية ودليل عند 

التنفيذ
������������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3010/ ب1/ 2021

التاريخ 25/ 8 / 2021
 اعالن

إىل املدعى عليه  عمار حسن نوري
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3010/ ب1/ 2021  يف 5/ 8/ 
2021  واملتضم�ن الحكم ب الزام املدعى عليه عمار حس�ن نوري 
بتاديته مبلغا وقدره سبعة االف دوالر امريكي وما يعادل بالدينار 
العراق�ي مبلغا وقدره عرشة مالي�ن ومائتان وعرشون الف دينار 
للمدع�ي رضوان احس�ان رزاق  ولثبوت مجهولي�ة محل إقامتكم 
حس�ب رشح املبلغ القضائي وأش�عار مختار ح�ي االمري 2 / عيل 
مجب�ل الدجييل   لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن ول�ك حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة 
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار 

املذكور درجة البتات وفق األصول
القايض 

عامر حسن حمزة
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
اىل الرشيك / سامي جواد يارس 

اقت�ى حض�ورك اىل مديرية بلدية النج�ف االرشف لغرض اصدار 
اجازة البناء للرشيك نداء رشيد حسن للقطعة املرقمة 3/131462 
يف النج�ف ح�ي العدالة مقاطعة خالل عرشة ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد ج/ش/ 322

التاريخ 2021/8/23
اعالن

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي  )حسن كريم حمزة( 
طلبا لغرض تبديل لقبه  وجعله ) السالمي( بدل من ) كريط( فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمس�ة 
عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ 6265
التاريخ 2021/8/22

اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن )حيدر كريم حن�ش( الذي يروم فيه تبديل 
اسم ابنه ) القمر عباس( وجعله )قمر( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مده اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

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

فقد الوصل الصادر م�ن مديرية بلدية النجف ذات الرقم 430137 
بتاري�خ 2020/9/10 والخاص�ة ام�الك اب�واب العل�وة بمبل�غ 
532500000 باس�م املواطن احمد عبد الله هاشم فمن يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار

م / قرار دمج رشكات حمدودة 
قدمت رشكة الجادرية للتوس�ط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة قرارها 
املؤرخ يف 18 / 8 / 2021 ورشكة الشذى للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية 
املح�دودة قراره�ا امل�ؤرخ يف 18 / 8 / 2021 ورشكة العالقات للتوس�ط ببيع 
ورشاء العم�الت االجنبي�ة املح�دودة قرارها امل�ؤرخ يف 18 / 8 / 2021 ورشكة 
شمس الصباح للتوس�ط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة قرارها املؤرخ 
يف 18 / 8 / 2021 ورشكة طريق املرسة للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية 
املح�دودة قراره�ا امل�ؤرخ يف 18 / 8 / 2021 املتضمنة املصادق�ة عىل دمجها 
برشك�ة ) الجادرية للتوس�ط ببي�ع ورشاء العمالت االجنبية املح�دودة ( والتي 
وافقت هي االخرى عىل الدمج بموجب قرارها املؤرخ يف 18 / 8 / 2021 لتبقى 
الرشكة االخرية محتفظة بش�خصيتها املعنوية وتعديل عقد تاسيسها بما فيه 

اسمها ليصبح اسمها كاالتي :
رشكة الجادرية للرصافة املحدودة 

اني مس�جل  الرشكات صادقت عىل التعديل ودم�ج الرشكات اعاله وبالكيفية 
املبينة يف القرارات اعاله عىل ان ينرش طبقا الحكام املادة 150 / ثالثا من قانون 

الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
كتب يف بغداد يف اليوم السابع عرش من شهر محرم لسنة 1443 ه� - 

املوافق لليوم الخامس والعرشين من شهر اب لسنة 2021 م .

جماهد حممد شايف العيفان 
مسجل الرشكات

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
اعالن

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن  )جواد مريان جبار( طلبا 
لغرض تس�جيل لقب�ه  وجعله ) الصخري( بدل م�ن ) فراغ( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل م�ده اقصاها )عرشة 
ايام( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة )24( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

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

اىل الرشيك عقيل مرزوك سهر
اقتى حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشيكك عيل س�امي جب�ار بالبناء عىل 
حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 3/52730 املقاطعة 4 حي 
النداء حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما داخل العراق وش�هر واحد خارج 
الع�راق م�ن تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�ف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال 
������������������������������������������������������

اىل الرشيك صياح طركي
اقت�ى حض�ورك اىل مديرية بلدية النج�ف االرشف لغرض اصدار 
اج�ازة البناء للرشيك ازهار عقيد ع�يل للقطعة املرقمة 3/52061 

يف النجف حي النداء مقاطعة 4
������������������������������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرقم 429857 يف 2020/9/2 والصادر من بلدية 
النجف باسم )زين العابدين سعيد رسحان( من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار
������������������������������������������������������

اىل الرشيك / سامي جواد يارس 
اقت�ى حض�ورك اىل مديرية بلدية النج�ف االرشف لغرض اصدار 
اجازة البناء للرشيك نداء رشيد حسن للقطعة املرقمة 3/131462 
يف النج�ف ح�ي العدالة مقاطعة خالل عرشة ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك

الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية
البرصة/ خور الزبري

إعالن مزايدة
تعل�ن الرشك�ة العامة للصناع�ات البرتوكيمياوية / مصن�ع ورق البرصة عن إج�راء مزايدة علنية 
للم�رة األوىل لتأج�ري املحالت الواقعة يف البرصة / حي العام�ل وحي الصمود / مصنع ورق البرصة. 
وف�ق قان�ون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبن باالش�رتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة الرشكة خالل)30( ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف الصحف اليومية 
مس�تصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )20%( من القيمة التقديرية بصك مصدق أو نقداً، 
وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن يف مقر الرشكة أعاله يف تمام الساعة الثانية عرش 
ظهراً وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل اىل يوم الدوام الرسمي الذي يليه ، ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف األخرى، وعىل املس��تأجر جلب هوية األحوال املدنية )مصورة 

وأصلية(، ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من الرشكة بهذا الصدد.
 

عباس حيال لكن
املدير العام / رئيس جملس االدارة

مجهورية العراق 
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة األوىل
اعالن

طلب تسجيل جمددًا
بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائرة م�ن مديرية بلدية البرصة 
لتس�جيل تمام العقار تسلسل 21401م 62 أرايض الصبخ باعتبار 
حائ�زا ل�ه بصفة املالك للم�دة القانوني�ة، ولغرض تثبي�ت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 
43 لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب. فعىل كل من يدعي بوجود 
عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من اثبات اىل 
هذه الدائرة خالل مدة ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا 
اإلعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا 
من اليوم التايل النتهاء مدة هذا اإلعالن وذلك إلثبات حقوقه موقعياً 

يف الكشف الذي سيجرى يف اليوم املذكور لهذا الغرض.

احلقوقي / دريد سامي كشكول 
مدير التسجيل العقاري يف البرصة االوىل

العدد:13888
التاريخ:24 /2021/8

الموقعمدة االيجارالمساحةالعددنوع المحــــــلت

حي العاملثالث سنوات2×3 م112دكاكين الواجهة االمامية واالركان1

حي العاملثالث سنوات2×3 م422الدكاكين الخلفية )الداخليـة( 2

مصنع ورق البصرةثالث سنوات3×3 م22الدكاكين داخل المصنـع 3

حي العاملثالث سنوات6×8 م12الفــرن4

حي العاملثالث سنوات430 م12العيادة الطبيـة 5

حي الصمودثالث سنوات3000 م12ساحة بيـع الغـاز والنفـط6
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يلوم رائلع وجميلل ، لكلن احلرص على عدم 
ممارسلة الكثلر ملن الضغط عى نفسلك. يف 
بعلض األحيان يمكنلك التفكلر يف الصعوبات 
الجسلدية التي تواجهها. من املؤكد أن جهودك 
املسلتمرة لتطويلر نفسلك وتطويلر قدراتلك 

سيكون لها تأثر عى مستقبلك.

اآلن هلو الوقلت املناسلب لبدء ملروع جديد 
واسلتعادة الثقلة بالنفس. اليوم سلوف تقدر 
مواهبلك وتجربتلك. على الجانلب العاطفي ، 
سلتلتقي بالحب اللذي كنت تبحلث عنه اليوم 

وستجده أمامك دون تعب أو تجربة.

ربما كنت تتبع أسللوًبا معيًنلا يف حياتك اليوم 
ملن أجلل اسلتعادة الثقلة يف نفسلك. حلاول 
محاربلة كل ملن يقلف يف طريقلك. يف الفلرة 
القادمة سلتكون قادًرا عى أن تثبت للعالم كله 
أنك شلخص ناجح وطموح. يمكنك التخطيط 

ملستقبلك بوضوح اآلن.

اليوم سوف يالحظ الجميع كم أنت جذابة ومتألقة 
وجميلة. قد يكون الوقت مناسًبا لدعوة األصدقاء 
إىل منزلك أو الذهاب إىل النادي أو مشاهدة األفالم. 
عالقتلك العاطفيلة تسلر عى ملا يلرام. عندما 
تتحلدث إىل األصدقلاء اليوم ، سلتعرف كل يشء ، 

حتى تتمكن من التواصل معهم بسهولة.

اليلوم ، توقلع التواصل مع بعض األشلخاص 
والتعلرف عى أشلخاص جدد سلوف تفيدك يف 
مجلال عملك. سلوف تتعللم املزيلد منهم وقد 
يقدملون لك عدًدا ملن املجاالت الجديلدة التي 

ستفيدك عى املدى الطويل.

أنلت اليوم يف أفضل حاالتلك ويالحظ من تحب 
هلذا التغيلر الغريلب يف شلخصيتك. يمكنلك 
العودة إىل املنزل من العمل أو النادي مع زميل ، 
وخالل هذا الوقت ستناقش معهم بعض األمور 

الشخصية التي تعزز العالقة بينكما.

هلم  فهلؤالء   ، وعائلتلك  أصدقائلك  تتجاهلل  ال 
األشلخاص الذين يحتاجون إىل اهتمامك أكثر من 
أي وقت مىض ، خاصة اآلن أكثر من أي وقت مىض. 
يجلب أن تقيض وقتلك يف التواصل ملع األصدقاء 
وتجربة األنشلطة الجماعية. سوف يساعدك عى 
تكوين عالقات جديدة وتقوية العالقات القديمة. 

ستسمع اليوم أخباًرا مروعة عن صديق يعيش 
يف بلد آخر. لحسن الحظ ، لن تؤثر هذه األخبار 
عليلك بشلكل مبلارش ، لكنها قد تجعللك قلًقا 
بشأن هذا الشخص. هذا الصديق لديه مشكلة 

مالية أو اجتماعية أو مهنية كبرة. 

إنه يوم جديد لتنشليط نفسك ورفع معنوياتك 
ومن حولك ، فال تردد يف بدء يشء ما بنفسلك ، 
سواء كانت حفلة أو رحلة ترفيهية ، وستكون 
مكافأتلك  سلتتم  تقديلر.  موضلع  جهلودك 
على ذكريلات ال ُتنلى سلتبقى يف الذاكلرة يف 

املستقبل.

ال تنخرط يف عمل أو مهام ال تتناسب مع وقتك 
أو ظروفك الحالية. إنها مغرمة جًدا بالتسلوق 
، لذللك ملن املتوقلع أن تقليض معظلم الوقت 
اليوم يف التسوق يف بعض مراكز التسوق لراء 

األغراض الشخصية أو املنزلية.

تشلعر اليوم أنك تريد مسلاعدة كل من حولك. 
يجب منح هذه الرغبة اآلن. سوف يلجأ البعض 
إليك اليوم للحصول عى املسلاعدة واملشلورة. 
سلاعد رشيلكك يف املنلزل اليلوم ، أو تطلوع 

لشخص ما ، أو علم الطفل القراءة والكتابة.

يوم جيد إلعداد قائمة باملشريات التي ترغب يف 
رشائها أو العمل الذي من املفرض أن تقوم به 
، لكنلك تحتاج إىل مراجعته أكثر من مرة. لديك 
أكثلر من فرصة لتحسلن وضعك هلذه األيام 

والتوصل إىل خطة لتنظيم حياتك بشكل عام.

العذراء

احلوت

ماذا حيدث لو توقفنا عن تناول اخلبز؟
تتطللب بعض أنظمة الغلذاء والحميات 
الغذائيلة من الفلرد التوقف علن تناول 
الخبلز تماما، معللة ذلك بأنه سيسلاعد 
يف تخفيف الوزن، لكن هل هذا حقيقي؟ 
وملاذا يحدث للجسلم عنلد التوقف عن 
تناول الخبز؟ هذا ما نسلتعرضه يف هذا 

التقرير.
فقدان املاء

يفقلد الجسلم عنلد التوقف علن تناول 
ا، وذلك بسبب فقدان  الخبز الوزن رسيٍعً
الجسلم للماء وليس الدهلون، وبمجرد 
العودة لتناول الكربوهيدرات سيسلتعيد 
الجسم املاء الذي فقده، لذا فإن األفضل 

لإلنسلان إذا أراد تخفيف وزنله أن ُيقلل 
يتناولهلا  التلي  الكربوهيلدرات  كميلة 
يومًيا، مع تقليل حصته من الخبز وليس 

االمتناع عن أكله تماًما.
 الشعور بالتعب واإلرهاق

يعلد الخبز ملن مصلادر الكربوهيدرات 
-التي هي مصدر الطاقة األول للجسم- 
للذا سيشلعر َملن يتجنبلون الخبلز يف 
وجباتهلم اليوميلة، أو يتوقفلون علن 
والشلعور  واإلرهلاق  بالتعلب  تناولله 
باإلعيلاء وامليل للكسلل وقللة الحركة، 
لذللك فاألفضل لإلنسلان أن يقلل تناول 
الخبلز وليلس التوقلف عن تناولله، أما 

بالنسبة للخبز األبيض فهو مرض ملرىض 
السلكري، لكونه رسيع الهضم ويسبب 
زيلادة السلكر يف الجسلم، إال أنله يعلد 

مصدًرا للطاقة، إذا تم تناوله باعتدال.
 التقلبات املزاجية

يساعد تناول الكربوهيدرات -والتي يعد 
الخبلز مصدًرا لهلا- يف رفع مسلتويات 
السروتونن املنظم للمزاج، والذي غالًبا 
ملا يطلق عليه اسلم هرمون السلعادة، 
فكلما زادت نسلبته يف الدماغ؛ ستشلعر 
بأنلك يف حال أفضلل، ويف حلال امتنعت 
عن تناول الكربوهيدرات، فإنك ستصاب 

بتقلبات مزاجية ال تعرف لها سبًبا.

أسباب الكسل واخلمول أثناء العمل
أوضلح تجملع الرياض الصحلي الثاني 
الكسلل  تسلبب  التلي  األسلباب  أبلرز 
والخملول أثنلاء العمل، وطلرق التغلب 
عليها.وأبلان التجمع أن كثلرة الجلوس 
وعدم الحركلة، ونمط الغلذاء الخاطئ، 
والقللق  الخاطئلة،  الجسلم  ووضعيلة 
والتوتر، من أبرز األسلباب التي تؤدي إىل 

الكسل والخمول يف العمل.ونصح بكثرة 
التملدد،  تماريلن  الحركلة، وممارسلة 
وأخذ قسلط من الراحة للبقلاء يف حالة 
نشاط ويقظة، إضافة إىل تناول وجبات 
صحية ومتوازنة إلمداد الجسم بالطاقة.
وأشلار إىل أن وضعية الجلوس الخاطئة 
تسلتهلك طاقة الجسلد وتجهلده، لذلك 

يجلب االلتلزام بوضعية صحية، سلواء 
كان العمل يتطللب الوقوف أو الجلوس.
وأضلاف أن القلق والتوتر يف العمل يؤدي 
الرتفلاع ضغلط اللّدم ومعلدل رضبات 
القللب وتشلنج العضلالت مملا يرهلق 
الجسلم، لذلك يجب ترتيلب مهام العمل 

وتنظيم الوقت، والعمل بإيجابية.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
2 ملعقة كبرة فلفل أسود. - ½ كوب كورن سرب مطحون

3 اكواب خل ابيض - ½ كوب خل العنب
2 كلوب ملاء حبة ليمون مقطعلة رشائح رفيعلة - ½ كوب عصلر الربتقال 

الطازج
2 ملعقة كبرة زيت زيتون - ½ كوب تمر هندي

2 ملعقة كبرة ثوم مفروم - 2 ملعقة كبرة زنجبيل مبشور
2 حبة بصل مفروم ناعم - ¼ كوب انشوجة معلبة )اختياري(

¼ كوب صلصة طماطم - 2 كبشة قرنفل
خطوات التحضر:

قومي بتقليب املكونات كلها واتركيها عى نار متوسلطة حتى تغيل ثم قومي 
بتخفيف النار واتركيها 3 ساعات تقريبا حتى تتكاثف.

قومي برفع االناء من عى النار واتركيه جانبا ليربد الخليط.
ضعي الصلصة يف الثالجة يف برطمان زجاج نظيف ومجفف جيدا وبذلك تكون 

جاهزة لالستخدام.

اطعمة لتعزيز جهاز املناعةصوص الورشسرت
تعترب األلياف من أهلم مكونات النظام الغذائي الصحي. وعى 
الرغلم ملن أن بعضها ينتملي إىل الكربوهيلدرات، إال أنه يجب 
إضافة الكثر منها للوجبات عى مدار اليوم للحافظ عى صحة 

الجهاز الهضمي.
وفوائد األلياف متعددة، ومن بينها التخلص من اإلمساك وعرس 

الهضم واضطراب املعدة وحركة األمعاء غر املنتظمة.
بحسلب ملا نلره موقلع Only My Health، عندملا تلزداد 
التهابلات املعدة بسلبب البكتريا املوجلودة يف بعض األطعمة، 
فلإن تناول نظام غذائي غني باألليلاف يمكن أن يحمي املعدة 

ويحافظ عى صحة الجهاز الهضمي.
املوز

عند الحديث عن األطعمة الجيدة للهضم، فإن أول ما يطرأ عى 
األذهان هو املوز، الذي يوصف بأنه حل سحري ملشاكل الجهاز 
الهضمي بسلبب ما يحتوي عليه من كمية عالية من األلياف. 

كما يحتوي املوز عى الحديد والبوتاسيوم.
 الذرة

تتميز الذرة بأنها غنية باأللياف باإلضافة إىل أنها مشلبعة عى 
الرغم من أنها منخفضة السعرات الحرارية. يسهم تناول الذرة 

يف فقدان الوزن وتخفيف مشاكل املعدة وتحسن البرص.
العدس

يشلتهر العدس بأنه مصدر مهم للربوتن ولكن الذي ال يعرفه 

الكثلرون هلو أن العلدس غنلي أيضلاً باأللياف. إن الشلعور 
بالشبع لفرة أطول بعد تناول أي وجبة تشتمل مكوناتها عى 
العلدس يرجع إىل املحتوى العايل ملن األلياف يف العدس، والذي 

يطلق الطاقة تدريجياً ويبقي الجسم نشيطاً.
 الشوفان

إن الشوفان لذيذ الطعم ويمكن تحضره بعدة طرق.
ويمد الجسلم بالعديد من الفوائلد الصحية عالوة عى أنه غني 
باأللياف مما يساعد عى تحسن أداء الجهاز الهضمي وتحقيق 

شعور بالشبع لفرات ممتدة.
الكمثرى والتفاح

تحافلظ ثمار الكمثلرى والتفاح الغنية باألليلاف الغذائية عى 
صحة األمعاء. إن تناول التفاح أو الكمثرى يومياً يجعل حركة 
األمعاء سلسلة وخالية من األللم. ويمكن تناول ثمرة الفاكهة 

كاملة أو يتم تقطيعها ضمن مكونات طبق السالطة.
 بذور الكتان

يلويص الخرباء بتنلاول بذور مختلطلة وخاصة بلذور الكتان 
يوميلاً، ألنهلا غنيلة باألليلاف والربوتينات التي تفيلد الصحة 
بطرق متعددة. إذا كان الشلخص يعاني من اإلمسلاك بشلكل 
متكرر فإن تناول بذور الكتان يومياً سيوفر الراحة عن طريق 
تنظيلم حلركات األمعاء. يمكلن أيضاً إضافة بلذور الكتان إىل 

السالطة أو الزبادي أو العصائر.

حرك عود الثقاب

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

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/101

التاريخ 2021/2/15
1 لالرتبة ش .م 

2 ل اسلم امللدان الرباعلي واللقلب 
ياسن خضر عبيد صالح الزبيدي

رشطلة  مديريلة   : الوحلدة  ل   3
محافظة النجف االرشف واملنشات 

4 ل رقم القضية : 2021/101
5 ل امللادة القانونية 32/اوال وثانيا  
ملن ق ع د رقلم 14 لسلنة 2008 

املعدل 
6 ل خالصة الحكم 

1 ل السجن بحق املدان ش م  ياسن 
خضر عبيلد صاللح الزبيلدي ملدة 
سلبع سلنوات وفلق احلكام املادة  
32/اوال ملن ق ع د رقم 14 لسلنة 
2008 املعدل وبداللة املواد 61/اوال 
و 69/اوال ملن ق أ د رقم 17 لسلنة 
2008 الختلالس االسللحة وامللواد 

املوصوفه  ادناه 
2 ل تضمينه مبلغ قدره 6,484,400 
واربعلة  واربعمائلة  سلتة ماليلن 
دينلار  واربعمائلة  اللف  وثمانلون 
عراقلي علن قيملة البندقيلة نلوع 

كالشنكوف فاز املرقمة 
109172 ملع عتلاد خفيلف عيلار 
7,62 مللم علدد 270 اطالقله ملع 
 HFM096 مسدس نوع كلوك املرقم
ملع ملحقاته مع عتلاد 9 ملم عدد 
15 اطالقه مع مخزن عتاد رشاشة 
علدد 4 ملع درع رصلايص علدد 1  
وفلق احلكام امللادة 32/ثانيلا مع 
ق ع د رقلم 14 لسلنة 2008 املعدل 
عى ان يستحصل املبلغ وفق احكام 

القانون
3 ل طرده من الخدمة يف قوى االمن 
الداخليل كعقوبلة تبعيلة اسلتنادا 
الحلكام املادة 38/اوال /أ /ج من ق 
ع د رقم 14 لسلنة 2008 املعدل بعد 
القطعية  الدرجلة  اكتسلاب الحكم 
بدالللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم  

17 لسنة 2008 
4 ل اعطلاء املوظفلن العموميلن 
صالحيلة القاء القبلض عليه اينما 
وجد لتنفيلذ الحكم الصلادر بحقه 
واللزام املواطنن باالخبار  عن محل 
اختفائه استنادا الحكام املادة 69/

ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسلنة 
 2008

5 ل حجلز اموالله املنقوللة والغلر 
منقولة اسلتنادا الحكام املادة 69/
رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 ل اعتبلار الجريملة ملن الجرائم 
املخللة باللرف اسلتنادا الحلكام 
امللادة 21/أ/6 ملن ق ع رقلم 111 

لسنة 1969 املعدل
االسللحة  اوصلاف  تعميلم  ل   7
املوصوفة اعاله عى كافة تشكيالت 

وزارة الداخلية والوزارات االمنية 
8  احتساب اتعاب املحامية املنتدبة 
شيماء حمزة مجيد البالغة 30,000 
ثالثون  اللف دينلار عراقي ترصف 
لها من خزينة الدولة بعد اكتسلاب 

الحكم الدرجة القطعية 
قرار صلدر باالتفلاق غيابيلا قابال 
بتاريلخ  علنلا  وافهلم  لالعلراض 

2021/2/15
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

لللللللللللللللللللللللللل
اىل الريلك / فليحله حسلن عبلد 

العياري
اقتىض حضلورك اىل مديريلة بلدية 
النجف وذلك القلرارك باملوافقة عى 
صلدور اجلازة والخاصلة بالعقار 
النلداء  حلي   3/66613 املرقلم 
مناصفلة مع الريك احمد قاسلم 
حسلن ملدة اقصاهلا علرة ايام 
وبعكسه سوف تصدر االجازة وفقا 

للضوابط الالزمة

العدد: 1641/ج2021/2
التاريخ : 2021/8/11

اعالن
 اىل املتهملن الهاربلن / جعفر 

جواد كاظم ورضا جواد كاظم 
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 
والخاصة   )2021/ )1641/ج2 
باملشتكي )حيدر قحطان محمد 
( وفلق احلكام امللادة 299 ملن 
قانون العقوبات  وملجهولية محل 
اقامتك  حسب االشعار املرفق يف 
ثنايلا هذه الدعلوى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بجريدتن 
بوجلوب  محليتلن  رسلميتن 
املحاكملة  موعلد  يف  الحضلور 
 2021/9/16 يلوم  املصلادف 
وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتلك غيابيا وعلنا حسلب 

االصول
القايض

اثر فاهم محسن
لللللللللللللللللللللللللل

اعالن
اىل الريك عقيل مرزوك سهر

اىل صنلدوق  اقتلىض حضلورك 
االسلكان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عى قيام 
رشيكك عيل سامي جبار بالبناء 
عى حصته املشلاعة يف القطعة 
املرقملة 3/52730 املقاطعلة 4 
حي النلداء حدود بلديلة النجف 
ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسة عر 
يوملا داخل العراق وشلهر واحد 
خلارج العلراق ملن تاريخ نر 
االعالن وبعكسله سلف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبال 
لللللللللللللللللللللللللل

اىل الريك صياح طركي
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النجلف االرشف لغلرض اصدار 
اجازة البناء للريك ازهار عقيد 
عيل للقطعلة املرقمة 3/52061 

يف النجف حي النداء مقاطعة 4
لللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقد مني الوصل املرقم 429857 
ملن  والصلادر   2020/9/2 يف 
بلدية النجف باسم )زين العابدين 
سلعيد رسحان( ملن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار
لللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقد الوصلل الصادر من مديرية 
بلدية النجف ذات الرقم 431358 
بتاريخ 2020/10/22 والخاص 
ابواب العلوة حي السلالم بمبلغ 
26150000 باسم املواطن احمد 
عبد الله هاشلم فمن يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار
لللللللللللللللللللللللللل

اعالن 
تبليغ بالحضور اىل مديرية بلدية 

الكوفة 
كلويل  سللوى   ( الريكلة  اىل 

عطيه( 
توجلب عليلك الحضلور اىل مقر 
مديريلة بلديلة الكوفلة لغرض 
اصدار اجازة بنلاء للعقار املرقم 
)12168/3 مقاطعلة 4 جزيرة 
النجلف  يف  الواقلع  النجلف( 
رشيلك  ولكونلك  صلدام   حلي 
بالعقلار اعاله وبملا اني اجهل 
محل اقامتلك لذا تقلرر  تبليغك 
بالحضور اىل مقلر بلدية النجف 
علن طريلق االعلالن بصحيفلة 

يومية رسمية 
الريك 

محمد طالب خضر
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منتخبنا خيتتم معسكر تركيا بتعادل إجيايب أمام قيرصي
             المستقبل العراقي/ متابعة

اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم معس�كره 
الخارجي الثاني املقام يف تركيا، بتعادل إيجابي 
أم�ام فريق قيرصي س�بور أح�د اندية الدرجة 
املمتازة، يف املباراة التجريبية التي اقيمت أمس 

الثالثاء.
 س�يطر منتخبنا الوطني عىل مجريات الشوط 
االول لعب�ًا وأداًء ع�ىل الرغم من تق�دم الفريق 
الرتك�ي بهدف ج�اء من ركل�ة زاوي�ة، بعد ان 
زج م�درب قي�رصي س�بور حكم�ت كارامان 
بعنارصه األساس�ية، بي�د ان مهاجم منتخبنا 
الوطني مهند عيل أدرك هدف التعادل يف الشوط 

الثاني م�ن هجمة مرتدة رائعة، ولم يحس�ن العبونا 
ترجم�ة الفرص العديدة التي اتيحت اليهم اىل اهداف، 
لينته�ي اللقاء بالتع�ادل بهدف لكل منهما، ليس�دل 
الس�تار ع�ىل تجمع مدين�ة قيرصي الخارج�ي الذي 
احتضن�ه مركز إرجيي�س التدريبي ويقع عىل مرتفع 

جبيل ومخصص لجميع الفعاليات الرياضية.
يف س�ياق متصل، عرب مدرب منتخبن�ا الهولندي ديك 
ادف�وكات - الذي س�بق ل�ه تدريب فريق فنربخش�ة 

الرتك�ي قبل أع�وام- عن ش�كره وتقدي�ره ملحافظ 
قي�رصي وعم�دة البلدي�ة لزيارتهما مرك�ز ارجييس 
للتدريب يف املرتفعات الجبلية، املكان الذي يتدرب فيه 
اس�ود الرافدين، واللقاء ب�ه وتكريمه بدرع املحافظة 

بحسب صحيفة ملليت الرتكية التي نقلت الخرب.
وقال ادفوكات: إن “ اختيار مركز إرجييس التدريبي، 
هذا املكان الرائع إلقام�ة تحضرياتنا لتصفيات كاس 
العال�م، يع�د قراراً صائب�اً، وان�ه راض كل الرضا عن 
مس�توى الخدم�ات الرياضية والصحي�ة التي قدمت 

للمنتخ�ب م�ن قب�ل القائمني عىل ه�ذا املرفق 
الري�ايض«. وأردف قائالً: “ عندم�ا كنت مدربا 
لفنربخش�ة لعبت ض�د نادي قي�رصي مرتني، 
وان�ا س�عيد لتواج�دي هنا مرة أخ�رى يف هذه 
املحافظة وتحدي�دا يف مركز إرجييس الذي يعد 
من املنش�آت املثالي�ة واملتطورة عىل مس�توى 
اوروبا”.ب�دوره تمن�ى عمدة مدين�ة قيرصي 
بويوك كيليتش أن يكون الجميع راضني عنهم، 
وتمن�ى ان يس�هم مرك�ز املرتفع�ات الجبلي�ة 
العالي�ة يف خدمة املنتخ�ب العراقي يف املباريات 
 ،2022 العال�م  كأس  تصفي�ات  م�ن  املقبل�ة 
وأض�اف: “ان ادف�وكات يبقى معلم�اً وملهماً 
للجمي�ع يف التدريب، وأثبت نجاحاته يف تجارب 
عديدة سابقة، ونتمنى أن يحالفه التوفيق مع املنتخب 
العراقي، ونحن س�عداء جدا لرؤية اس�ود الرافدين يف 
هذا املعس�كر القص�ري “.ومن املؤم�ل أن تكون بعثة 
منتخبن�ا قد وصلت فج�ر اليوم إىل العاصم�ة بغداد، 
عىل أن تغادر يوم الس�بت املقب�ل إىل كوريا الجنوبية، 
عرب طائرة خاصة من قبل الخطوط الجوية العراقية، 
لخ�وض مب�اراة التصفيات أمام الشمش�ون الكوري 

الجنوبي يف الثاني من الشهر املقبل.

العراق حيصد ثامين ميداليات ملونة
             المستقبل العراقي/ متابعة

حق�ق منتخبن�ا الوطن�ي بالق�وة البدنية 
ثمان�ي ميداليات ملون�ة يف اليوم االول من 
بطولة العالم بالقوة البدنية املقامة حاليا 

يف مدينة بوخارست الرومانية  .
وق�ال محم�د مخيل�ف املنس�ق االعالمي 
التحاد القوة البدنية، نقال عن رئيس اتحاد 
اللعبة مناضل جاس�م حسن الذي يرتأس 
الوفد يف رومانيا: إن العب منتخبنا الوطني 
بفئة الش�باب مهتدى طارق صالح بوزن 
53 كغ�م، حصل عىل اربع ميداليات ملونة 
يف الي�وم االول للبطول�ة، بواق�ع ميدالي�ة 
ذهبي�ة يف فعالية الس�حب )الدي�د لفت(، 
وثالث ميداليات برونزية، واحدة يف فعالية 
الدبن�ي وأخ�رى يف فعالي�ة البن�ج بريس، 
وحصل ايضا عىل املركز الثالث يف املجموع، 
وبالت�ايل حق�ق ميدالية برونزي�ة اضافية 

ليكون العدد النهائي اربع ميداليات .
وأض�اف: حق�ق العبن�ا س�جاد رخي�ض 
ض�اري ب�وزن 59 كغ�م , أرب�ع ميداليات 

جديدة، بواق�ع ميدالية برونزي�ة بفعالية 
الدبن�ي، ومثله�ا يف فعالية البن�ج بريس، 
بينم�ا حق�ق ميدالي�ة ذهبي�ة يف فعالي�ة 
الس�حب ) الدي�د لفت (، كم�ا حصل عىل 
املركز الثال�ث يف املجم�وع، وبالتايل حقق 
ميدالي�ة برونزي�ة اضافي�ة ليك�ون العدد 
النهائ�ي اربع ميداليات . مبينا ان املنتخب 

حقق يف املجموع املركز الثالث يف منافسات 
اليوم االول .

من جهته اكد رئي�س االتحاد، ان البطولة 
ش�هدت منافس�ات قوية ب�ني املنتخبات 
املش�اركة منذ يومها االول، واملنا كبري يف 
تحقي�ق عدد اخ�ر من امليدالي�ات يف االيام 

املقبلة.

هاري كني حيسم 
مستقبله

برشلونة يرتاجع 
عن بيع أومتيتي

              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م هاري كني هداف توتنهام، الجدل بشأن مستقبله، 
يف ظ�ل التكنه�ات بش�أن إمكاني�ة رحيله إىل مانشس�رت 

سيتي.
 وكان�ت جميع التوقعات تش�ري إىل انتقال كني إىل س�يتي 
بنهاي�ة ف�رتة التعاق�دات الصيفي�ة الحالي�ة، إال أن مالك 
توتنه�ام دانيي�ل ليف�ي رف�ض الع�روض املقدم�ة م�ن 

ال�«سيتيزينز«.
ووض�ع ك�ني نهاية له�ذا الج�دل، ع�ن طريق بي�ان عرب 
حساباته الرس�مية بمواقع التواصل االجتماعي، أكد فيه 

استمراره مع سبريز.
 وق�ال ك�ني: »كان أم�را مذه�ال أن أرى االس�تقبال الذي 
تلقيت�ه من جمهور س�بريز ي�وم األحد، إضاف�ة إىل قراءة 
بعض رسائل الدعم التي حصلت عليها يف األسابيع القليلة 
املاضية، س�أبقى يف توتنهام هذا الصيف، وسأركز بنسبة 

100% عىل مساعدة الفريق لتحقيق النجاح«.
 يذك�ر أن توتنهام حقق الفوز يف أول مباراتني له بالدوري 
اإلنجلي�زي املمتاز ه�ذا املوس�م، بقيادة مدرب�ه الربتغايل 

الجديد نونو ساتنو.

االحتاد اآلسيوي يوقع اتفاقية لبث مبارياته بالعراق

موناكو يعلن انتقال مهامجه مليالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن االتحاد اآلس�يوي لك�رة القدم، توقيع 
اتفاقية م�ع رشكة »ب�رو« لتصبح الرشيك 
اإلعالم�ي الجدي�د لالتحاد يف الع�راق، وذلك 
م�ن أجل ب�ث بط�والت املنتخب�ات الوطنية 
واألندي�ة، خالل الفرتة م�ا بني عامي 2021 
و2024.وس�يجري تطبيق االتفاقية اعتبارا 
م�ن املباريات املرتقب�ة، ضم�ن التصفيات 
العال�م 2022. ل�كأس  املؤهل�ة  اآلس�يوية 

وأوض�ح االتح�اد اآلس�يوي، ع�رب موقع�ه 
ع�ىل اإلنرتن�ت، أن االتفاقية تش�مل جميع 
الوطنية  الرئيس�ية للمنتخب�ات  البط�والت 
واألندي�ة، وم�ن بينها كأس آس�يا 2023 يف 
يف   2022 للس�يدات  آس�يا  وكأس  الص�ني، 
الهند، وكأس آس�يا تح�ت 23 عاما )2022 

و2024(، وكذلك دوري أبطال آس�يا وكأس 
االتحاد اآلسيوي.وقال داتو ويندسور جون، 
أمني عام االتحاد اآلسيوي لكرة القدم: »نحن 
س�عداء بدخ�ول ه�ذه الرشاكة م�ع رشكة 
ب�رو، وذل�ك لع�رض مس�ابقاتنا يف العراق، 
وهي دولة تشتهر بامتالك عشق كبري للعبة 
ك�رة القدم«.وأض�اف: »تواصل ك�رة القدم 
لعب دور كبري يف توحيد العراق، الذي س�بق 
ل�ه التتويج بلقب كأس آس�يا 2007، ونحن 
سعداء لتمكننا من منح الفرصة للجماهري 
املتحمس�ة للع�راق وللجماهري اآلس�يوية، 
م�ن أجل متابع�ة بطوالتن�ا القوي�ة، وذلك 
عرب االس�تفادة من الخدم�ات املبتكرة التي 
تقدمها رشكة برو«.ومن جهته قال يوسف 
الخفاجي، مؤس�س ورئي�س رشكة »برو«: 
»يرسن�ا اإلعالن عن رشاكتن�ا اإلعالمية مع 

االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم، خالل الدورة 
2024-2021«.وتاب�ع: »س�نعمل عىل منح 
جماهري ك�رة القدم العراقية فرصة متابعة 

املنتخب�ات الوطني�ة واألندي�ة املحلي�ة، من 
خالل تقنيات مبتكرة س�يتم تقديمها للمرة 

األوىل يف تاريخ البالد«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن موناك�و رس�مًيا، رحي�ل مهاجمه اإليط�ايل بيرتو 
بيليجري إىل ميالن.

وأص�در موناك�و بياًنا عرب موقعه الرس�مي، ق�ال فيه: 
»أعل�ن موناكو عن إعارته لبيرتو بيليجري إىل ميالن، ملدة 
موس�م مع خيار الرشاء«.وانضم بيليجري إىل موناكو يف 
يناير/كانون ثان 2018، قادًما من جنوى، كما س�بق له 

اللعب بقميص املنتخب اإليطايل.وأصبح بيليجري املهاجم 
الثالث يف صفوف ميالن، هذا املوسم، بجانب أوليفيه جريو 

وزالتان إبراهيموفيتش.

ليوناردو: مبايب لن يرحل إال برشوطنا.. والريال يفتقد لالحرتام
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد ليوناردو املدير الريايض لباريس سان جريمان أن ناديه 
تلقى عرضا م�ن ريال مدريد لرشاء كيلي�ان مبابي مهاجم 
الفري�ق، خ�الل ف�رتة االنتق�االت الصيفية الجاري�ة. وقال 
ليون�اردو يف ح�وار مجمع مع صحف ليكي�ب ولو باريزيان 
 AFP الفرنس�يتني وم�اركا اإلس�بانية والوكالة الفرنس�ية
وش�بكة RMC الفرنس�ية »لن نبي�ع العبا بمبل�غ أقل مما 
دفعن�اه لرشائه وهو يبلغ 18 عاما، ناديه الس�ابق موناكو 

لديه نس�بة يف الصفقة، ل�ذا العرض لي�س كافيا«. وأضاف 
»اعتربن�ا أن العرض لي�س كافيا، ل�ن أرصح بأرقام مالية، 
ولكن�ه يتج�اوز 160 مليون ي�ورو، وهو أقل مم�ا دفعناه 
)180 ملي�ون يورو( بخ�الف الحوافز، لقد فعلن�ا كل ما يف 
وس�عنا ليبقى مبابي معنا، ولن نغري خططنا خالل أسبوع 
واح�د، كيلي�ان هو مركز مرشوع بي إس ج�ي، ولكن ليس 
فوقه، فإذا اس�تمر معنا أو رحل، لن يتم ذلك إال برشوطنا«. 
وك�رر الربازي�يل »إذا أراد مباب�ي الرحي�ل، س�ريحل، ولكن 
برشوطنا مثله مثل أي العب آخر يف الفريق، فال يمكن تغيري 

خطط النادي يف األسبوع األخري من سوق االنتقاالت«. وأكد 
املدير الريايض لبي إس جي »لقد رفضنا شفهيا عرض ريال 
مدريد، ولم نتلق عرضا جديدا من النادي اإلس�باني، ال نريد 
التفري�ط يف مبابي، وال نتخيل ذلك، ب�ل قدمنا عرضنا جيدا 
للغاي�ة له بل وربم�ا عرضا جديدا ب�رشوط أفضل من أجل 

تمديد تعاقده«.
 ديون ريال مدريد

وشدد »مبابي لن يغادر باريس سان جريمان مجانا، ولكن 
االس�رتاتيجية تبدو أن�ه قد يغادر بدون مقاب�ل، وما نعلمه 

أن ري�ال مدريد ليس لديه املال ال�كايف لضمه، بل يعاني من 
دي�ون وضائق�ة اقتصادي�ة، ال يمكن تأكيد ذل�ك ولكن هذا 
ما نعلمه«. واس�تطرد »هذه رس�الة قوية للجميع، إذا أراد 
الع�ب الرحيل، فإنه ل�ن يدمر حلمنا، ه�ديف حماية النادي، 
وال نتفاوض عرب وسائل اإلعالم، فإذا لجأ ريال مدريد لهذه 
الطريقة، فإنها ليس�ت وس�يلتنا للتفاوض«.وأردف: »ربما 
كانت هناك اسرتاتيجية عاملية منذ عامني وتم تقديم عرض 
رس�مي يف األسبوع األخري من س�وق االنتقاالت مع علمهم 

بأننا لن نقبل بذلك، ثم يقولوا، لقد حاولنا.

دي يونج يواصل الغياب عن برشلونة.. وعودة جزئية لزميله
              المستقبل العراقي/ متابعة

غ�اب الهولندي فرينك�ي دي يونج مج�ددا عن املران 
الجماع�ي لفريق�ه برش�لونة، حيث أج�رى األربعاء 

تدريبات خاصة لليوم الثاني تواليا.
ولم يت�درب العب الوس�ط الهولندي م�ع زمالئه هذا 
األس�بوع، س�وى ي�وم االثنني يف جلس�ة تع�ايف عقب 

مواجه�ة أتلتي�ك بيلب�او )1-1(، التي أقيمت الس�بت 
املايض عىل ملعب سان ماميس.

من جانبه، شارك ممفيس ديباي، الذي تدرب منفردا 
أمس الثالثاء، يف جزء فقط من املران الجماعي اليوم، 

وهو ما ينطبق أيضا عىل أنسو فاتي.
وتواج�د اإلس�باني أوس�كار مينجوي�زا يف التدريبات 

أيًضا، وأصبح جاهزًا للمشاركة يف مباراة خيتايف.

لكن تقارير صحفية أخرى ذكرت أن مدرب البارس�ا، 
رونالد كومان، يفضل عدم التعجل يف الدفع بمينجويزا 

العائد حديًثا من اإلصابة.
وس�يحصل الفري�ق ع�ىل يوم راح�ة، غ�دا الخميس، 
عىل أن يع�ود للتدريبات الجمعة، ملواصلة االس�تعداد 
ملواجه�ة خيت�ايف يوم األح�د عىل ملعب كام�ب نو، يف 

الجولة الثالثة من الليجا.

مدافع ريال مدريد يغيب 
عن التدريبات

              المستقبل العراقي/ متابعة

أجرى ريال مدريد حصة تدريبات، يف 
غياب أحد مدافعيه.

وب�دأ الفري�ق الجلس�ة الصباحية يف 
صال�ة األلع�اب الرياضي�ة، قب�ل أن 
يس�تكمل التدريب�ات عىل العش�ب يف 
م�ران مغل�ق، ضم�ن االس�تعدادات 
الس�بت  بيتي�س،  ري�ال  ملواجه�ة 
املقبل، يف الجول�ة الثالثة من الدوري 

اإلسباني.
وانته�ى امل�ران ال�ذي ق�اده م�درب 
الفري�ق، اإليط�ايل كارلو أنش�يلوتي، 

بمباريات مصغرة.
ولم يش�ارك ناتشو يف املران مع باقي 
زمالئ�ه، وبقي داخل املنش�آت، رغم 

أنه استكمل مواجهة ليفانتي األخرية 
بشكل طبيعي.

يف املقابل، انضم مارس�يلو وماريانو 
للمران الجماعي، اليوم، حيث شاركا 

يف جزء من التدريبات.
وم�ن ناحي�ة أخ�رى، يواص�ل توني 
ك�روس ول�وكا مودريت�ش وفريالند 
عملي�ة  س�يبايوس  ودان�ي  مين�دي 
تعافيه�م، وق�د تدرب�وا ع�ىل هامش 

املران الجماعي.
وينضم إىل ه�ؤالء الالعبني، الذين لن 
يتمكنوا من املشاركة يف مباراة الليجا 
القادم�ة، الح�ارس األوكراني أندري 
لونني، الذي تبين�ت إصابته بفريوس 
كورونا املستجد، وفقا لالختبار الذي 

خضع له صباح اليوم.

               المستقبل العراقي/ متابعة

حسم برش�لونة موقف العبه الفرنيس صامويل أومتيتي، 
والذي كان عىل رأس قائمة الراحلني هذا الصيف، بحس�ب 

تقرير صحفي إسباني.
وارتب�ط اس�م أومتيت�ي بق�وة بمغ�ادرة برش�لونة هذت 
الصيف، بس�بب رغب�ة النادي يف تخفيض فات�ورة رواتب 

الالعبني.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
أومتيتي التقى مع خوان البورتا، رئيس النادي، وس�يبقى 

يف كامب نو وستتاح له فرص اللعب.
وأضافت الصحيف�ة، أنه خالل هذا االجتماع قدم أومتيتي 
حججه إىل البورتا، وبناء عليه قرر النادي إزالة اس�مه من 

قائمة الراحلني.
وأوضح أومتيتي لالبورتا خالل الجلس�ة، أن املشاكل التي 
عان�ى منها مؤخرًا كانت جس�دية، وأنه يعمل اآلن للتغلب 

عىل تلك اإلصابات.
ويستعد برشلونة ملواجهة خيتايف، يوم األحد املقبل، ضمن 

مباريات الجولة الثالثة من الدوري اإلسباني.

سريينا تعلن انسحاهبا من أمريكا املفتوحة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنت املخرضمة سريينا ويليامز، االنسحاب 
من بطولة أمريكا املفتوحة للتنس.

ج�اء ذلك بس�بب ع�دم التعايف م�ن إصابة يف 
عض�الت الفخ�ذ الخلفي�ة، قبل انط�الق آخر 

البطوالت األرب�ع الكربى ه�ذا العام.وكتبت 
س�ريينا عىل إنس�تجرام »بعد دراسة متأنية 
واتب�اع نصائ�ح أطبائ�ي وفريق�ي الطب�ي، 

قررت االنس�حاب من بطولة أمريكا املفتوحة 
للس�ماح لجس�دي بالتعايف بش�كل كامل من 

اإلصابة بتمزق يف عضالت الفخذ الخلفية«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

العب يوفنتوس يزيد الغموض حول مستقبل رونالدو
            المستقبل العراقي/ متابعة

أث�ار كايو جورجي، العب يوفنتوس الجديد، حالة من 
الجدل حول مس�تقبل كريس�تيانو رونال�دو، مهاجم 

ونجم السيدة العجوز.
وارتبط رونالدو كثريًا خالل األسابيع املاضية بمغادرة 
يوفنت�وس، وس�ط رغبة الربتغ�ايل يف الرحيل وخوض 

تجربة جديدة.
وق�ال كايو جورجي، خالل املؤتمر الصحفي لتقديمه 
العًب�ا جديًدا بيوفنت�وس: »لقد كنت ألتق�ي برونالدو 

لبعض الوقت، وقد ساعدني كثريًا، إنه شخص رائع«.
وأضاف »أنا س�عيد باللعب ليوفنتوس فريق رونالدو. 
ل�م يخربني ب�أي يشء عن مس�تقبله وال نعرف ما إذا 

كان سيبقى، لكن آمل أن يبقى هنا لفرتة طويلة«.
جدي�ر بالذكر أن جورجي انضم ليوفنتوس قادًما من 
سانتوس الربازييل، حيث وقع الالعب عىل عقد يربطه 

باليويف حتى صيف 2026.
وتحدث�ت تقارير ع�ن إمكانية رحي�ل رونالدو خالل 
الف�رتة املتبقي�ة م�ن املريكات�و الصيف�ي س�واء إىل 

مانشسرت سيتي أو باريس سان جريمان.
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السياسة يف العراقالعراقيون يتطلعون لدولة خادمة

محمد حسن الساعديعبد الخالق الفالح

يناضـل العراق فـي الوقــت الراهـن مـن أجــل التصـدي بجد 
إلثــارة التطرف والعنف الطائفي والعرقي بـل، وإلبعاد البلد عن 
الحــرب األهليـة -ابعدنا الله عنها- والتي هي ديدن البعض من 
السياسيني املتاجرين بالعملية السياسية، وقـد تكـون الجهـود 
التــي تبذلها الحكومـة إلنهاء العنـف قائمــة علـى رد الفعـل 
لدرجـة كبيـرة وتتسـم  بقصـر النظـر والرتكيز الشـديد علـى 
االمن بل فـي كثيـر مـن االحيـان تتســم هـذه الجهـود ذاتها، 
العنــف عكس ما تعمل عليه الكثري مـن الدول وهو خيار العمل 
االسـتخباري. والتي تبــدو الجهـود بأنهـا غـري مكتملة وفيها 
الكثري من الثغرات التي تحتاج للرتميم وسدها وكشف املتعاونني 
مـع هذه املجموعـات، كما ظهرت يف منطقة الطارمية وكشـف 
االرهاب انيابه فيها، بـل إنهـا تسـهم فـي دوامـة مـن الفوىض 
اذا اسـتغلت من قبل بعض الجهات السياسـية ونحن نقرتب من 

موعد االنتخابات.
ان القـادة بما يتصّورون من رؤى ومـا يضعون من خطط وقيم 
لحكم بلد معنّي، إّنما يجب ان يؤّدوا دوراً محوري يف تدعيم أسس 
السالم والتنمية بدل تزايد مظاهر الظلم وإشعال فتيل الرصاعات. 
إّن الفسـاد يف الحكومة هو الستغالل املناصب يف تحقيق مكسب 
شخيّص وإسـاءة اسـتعمال املقتنيات واألموال العاّمة، ويشتمل 
عىل االختالس، والغّش واالرتشـاء بحّجة الخدمة العاّمة. وفضالً 
عـن تقويـض التنميـة االقتصادّية لعـدم وجود رقابة سـليمة، 
الفسـاد ال شـك فيه يقّوض أيضاً الحكم اين كان نوعه والفساد 
يف االنتخابات ويف الهيئات الترشيعّية يقلّص املسـائلة والتمثيل يف 
عملّية صنع السياسـات؛ والفسـاد يف القضاء يقيض عىل سيادة 
القانـون؛ والفسـاد يف اإلدارات العاّمـة يـؤّدي لتأمـني غري عادل 
للخدمات. الحكومة إذا ما كانت واعية تتعامل عىل كيفية مواجهة 
تهديدات الداخليــة أو الخارجيــة لألمن واالستقرار وضمــان 
حمايـــة حقـــوق االساسـيـة لجميــع األفــراد واحرتامها 
وتعزيزها، والتعامل ذلــك مــع املخاوف املتعلقة باألمن القومي 
واملجتمـع؟ والدور األسـايس يقع عىل كاهل ابنائها ليؤدي عموم 
الشــعب دورهم لخلق وإنشــاء مجتمـع قائـم علـى سـيادة 
قانـون قـوي، ويمكـن للداعني لسـيادة القانون حشـد الدعـم 
ألفكارهــم مـن أجــل التغييـر؟ والوقوف أمـام التأثريات التي 
تعيق العالقات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيـة وعلـى 
ســيادة القانـون أهميـة هـذا األمـر والعمـل عىل كيفية إدارة 
النهـج التـي يمكـن اتباعهـا تؤثـر عىل سـيادة القانون القوي 

وعلـى ديناميكيات السـلطة داخـل املجتمعـات.

ال يمكن احتسـاب قيمة أي عمل سيايس إذا كان بعيداً عن القيم 
واملبادئ وآفاقها اإلنسـانية، ألن السـيايس الناجـح يمتلك هذه 
األدوات لكي يدافع عن مصالح شعبه ووطنه والنهوض ببالده، 
وإذا ُفقـدت هـذه األدوات فيا ترى عمن يدافع السـيايس وكيف 
سـيدافع وهـو ال يمتلك ابسـط مقومـات العمل السـيايس، فال 
قيمة للعمل إذا لم يسـانده الخلق واملبدأ، ألن السياسـة هي فن 
املمكـن مع الحفاظ عىل املبدأ، وان أهم عالمات الرتدي األخالقي 
تبـدأ بالنظـر إىل املنافسـني وكأنهم أعداء وليسـوا منافسـني يف 
السـاحة السياسية، وهنا برزت ظاهرة التسقيط السيايس الذي 
استطاع فيها املفلسون من نسج خيوط محاربة منافسيهم عرب 

االتهامات الباطلة ومحاولة تشويه صورة املنافسة الرشيفة.
القـوى السياسـية العراقيـة وجدت أسـهل طريق لهـا هو لغة 
التخوين والتشـويه، وحيث ال يوجد ما يمكن فضحه يتم اللجوء 
إىل الكـذب واالفرتاء كالً عىل اآلخر ونسـب له فعـاًل، وان البعض 
يتفنن يف وسيلة الكذب بحيث تنطيل عىل اغلب الناس ناهيك عن 
انتشـار الوسـائل التواصلية التي كان لها األثـر الفاعل يف النرش 
وإقناع اآلخرين حتى لو كان كذباً وزوراً، ويأتي هذا االسـتهداف 
فقط ألجـل النيـل منهـم سياسـياً، وإبعادهم عـن جمهورهم 
وتسـقيطهم مجتمعيـاً خصوصـاً ونحن نقرتب من اسـتحقاق 
انتخابي يف العارش من ترشين األول القادم، وهي حرب ال تتصف 
بأي ذرة أخـالق، خصوصاً مع وجود أقالم فاسـدة تقود الحرب 
االلكرتونيـة السـائدة اليوم والتـي تعد من أقذر األسـاليب، وأن 

رشاء الذمم أمىس ظاهرة يف املجتمع العراقي.
إن اسـتهداف القوى الوطنية منها لآلخـر، ومحاولة إفراغ البالد 
من أي صوت يدعوا إىل العقل والحكمة يسـتهدف من املفلسـني 
والفاشـلني الذين يعتاشـون عىل لغـة التسـقيط املمنهج، هي 
محاولة إلفراغ البالد من العقول السياسية الناضجة، واستبدالها 
بعقـول ال تعرف سـوى لغة إلغاء اآلخر، لهذا فـان هذا املنهج ال 
يمكن االعتماد عليه يف بناء وطن، او التأسـيس لبناء مؤسسات 
قـادرة عـىل النهوض بواقـع البلـد، وان لغـة الجهـل والتخلف 
والفسـاد والرسقة ونهـب املال العام وأمالك الدولة هي السـمة 
األبرز يف حركتهم السياسـية ألنهم كخاليا الرسطان تعتاش عىل 

ما حولها لتتكاثر وتقتل جسم اإلنسان بهدوء.

LTE االتصاالت واملعلوماتية تقيم ورشة عمل حول مرشوع
 يف مقر وزارة املوارد املائية

بالصورة.. مواطن يسلم اثار ذي قار سوار ذهب خالص

اقامت الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية، 
ورشـة عمـل يف مقـر وزارة املـوارد املائيـة 
لتقديـم عـرض توضيحـي  حـول مـرشوع 
الحكومـة  التحتيـة ملشـاريع  البنـى  توفـري 
االلكرتونيـة 4G LTE، والـذي يعتـرب من أهم 
املشـاريع الذي تسـعى الرشكـة للتعريف به 
خالل الفرتة القادمة.وقـدم الوفد االتصاالتي 

املكون من عدد من منتسـبي قسـم الحكومة 
االلكرتونيـة عـرض تقديمـي عـن املـرشوع 
واالمكانيـات والحلول التي سـيوفرها، والتي 
منهـا توفـري حزمة انرتنـت ذات اسـتقرارية 
عاليـة لدوائر الدولـة ، باإلضافـة إىل إمكانية 
ربطها مـع بعض مـن خالل شـبكة انرتانت 
 مؤمنـة تنفذهـا و تديرها مـالكات الرشكة.

وترغـب وزارة املـوارد املائية االسـتفادة من 
هـذا املـرشوع، وذلك لربـط مقر الـوزارة مع 
التشكيالت التابعة لها يف بغداد واملحافظات. 

حرض الورشة عدد من ممثيل تشكيالت وزارة 
املوارد املائيـة، الذين بدورهم طرحوا عدد من 
األسـئلة واالستفسارات، وتمت اإلجابة عليها 

من قبل الوفد االتصاالتي.

 كشـف مفتش اثـار وتـراث ذي قـار عامر عبد 
الرازق،عن استالم سوار نادر من الذهب الخالص 
من أحد املواطنني.وقال عبد الرزاق يف بيان انه »تم 
استالم سوار نادر من الذهب الخالص من صائغ 

الذهـب )عمار جرب سـلمان( الذي قـام برشاءة 
مـن أمواله الخاصة ليسـلمها للسـلطة االثارية 
يف محافظـة ذي قـار«. واشـار إىل ان »خطـوة 
املواطـن عمـار جاءت بعـد ثقته الكبـرية بأدارة 

االثـار يف محافظة ذي قار ليتم تسـليمها ملتحف 
النارصيـة«. وقـدم مفتـش آثار ذي قار شـكره 
وتقديـره للحـس الوطنـي املتنامي لـدى الناس 

بالحفاظ عىل االثار العراقية وعدم تهريبها.

أعلنت الدكتورة أولغا لوشبنكوفا، خبرية 
التغذية الروسية، أن تسخني البطاطس 
يسـبب  الرسيعـة  واملأكـوالت  املقليـة 
ظهور مواد ضارة إضافية فيها. وتشري 
الخبرية يف حديث لراديو »سبوتنيك«، إىل 
أن الهامربغـر والشـاورما وغريها من 
األطعمـة التي تصنف ضمـن املأكوالت 
الرسيعـة، ال تفيد الصحـة بيشء حتى 
عنـد تناولهـا فـور تحضريهـا، فكيف 
إذا كانـت بائتـة. بالطبع سـوف تزداد 
خطورتها عىل الصحة. ألنها خالل الليل 
سوف تتحلل وتفقد الفيتامينات واملواد 
املعدنيـة.  وتقول، » ال تحتوي املأكوالت 
الرسيعة البائتة عىل الفيتامينات، ألنها 
يف األسـاس قليلة أو معدومة، فكيف إذا 
كانت غـري طازجة، ألن ما كان موجودا 
قد تحلـل. أي أن اإلنسـان يحصل منها 
فقـط عـىل سـعرات حراريـة وبروتني 
ودهون وكربوهيدرات فقط«. وتضيف، 
»عند تسخني هذه املـكوالت الربوتينية، 
تتغـري بنيتهـا ويصعـب عـىل الجسـم 
للبطاطـس  وبالنسـبة  امتصاصهـا، 
املقليـة بحـد ذاتها خطـرة، فكيف عند 

تسخينها. 

ما خطورة تناول 
البطاطس والوجبات 

الرسيعة البائتة؟ البرصة / محمد الجابري
وجـه عضـو مجلـس النـواب، النائـب جمـال 
املحمـداوي، سـؤاالً برملانيا إىل رئيس مؤسسـة 
السـجناء السياسـيني بشـأن تنفيـذ القانـون 
املاليـة  وزارة  قبـل  مـن  باملؤسسـة  الخـاص 
والوزارات االخرى. وكشـفت وثيقة صادرة عن 
مكتـب النائب املحمداوي انه »اسـتناًدا إىل املادة 
)٦١/ سـابعا/أ( من الدسـتور واملادة )٢٩(من 
قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم )١٣(لسنة 
٢٠١٨ واملـادة )٥٠ - ٥١(مـن النظـام الداخـيل 
ملجلس النواب يجب االجابة عن السؤال الربملاني 
التـايل بخصوص متابعة مسـتحقات مؤسسـة 

السجناء السياسيني مع بقية الوزارات«.
واضافـت ان السـؤال هـو« نصت املـادة )١٢( 
من قانون مؤسسـة السـجناء السياسيني رقم 
)٣٥(لسـنة ٢٠١٣ عىل الـزام، أوالً : وزارة املالية 
بتخصيص االموال الالزمة لتنفيذ احكام القانون 
من تاريخ نفاذ القانون رقم )4( لسنة ٢٠٠٦ من 
املوازنة السـنوية العامـة او باالقرتاض الداخيل 
او اصدار حواالت الخزينة لتسـديد مسـتحقات 

املشمولني بأحكام هذا القانون ».
وتابعـت« ثانيـا : الـوزارات املعنية بتنفيـذ اإلجراءات 

املتعلقة بوزارتها وفق أحكام هذا القانون ».
واشـارت الوثيقة إىل ان السؤال تضمن« ما اإلجراءات 
القانونيـة التي قامت بها املؤسسـة املمثلة برئيسـها 

تجـاه وزارة املالية بعـدم تخصيص األمـوال الكافية 
فضال عـن عـدم التزامها بالفقـرات التـي أدرجت يف 
قانـون املوازنـة االتحاديـة للسـنوات املاضيـة التـي 
نصت عىل رصف سـندات خزينة وغريها وكذلك بحق 

الوزارات األخرى التي لم تلتزم بتنفيذ القانون؟!! ».

مجال املحمداوي يوجه سؤاالً برملانيًا إىل رئيس مؤسسة السجناء 
وصول وفدين صحفيني قطري ومرصي لتغطية قمة بغدادبشأن تنفيذ قانون املؤسسة )وثيقة(

استقبلهم نقيب الصحفيني العرب مؤيد الالمي

 وصـل وفـدان صحفيـان من قطـر ومرص 
اىل العاصمـة بغداد امس االربعـاء. وكان يف 
استقبال الوفدين نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيـد  العـرب  الصحفيـني  اتحـاد  رئيـس 
الالمـي. وضـم الوفدين رؤسـاء تحرير عدد 
من الصحـف واملؤسسـات االعالمية  بدعوة 
مـن نقابـة الصحفيـني العراقيـني. وتأتـي 
الوفــــود االعالمية والصحفية  زيــــارة 
العربية واالجنبية اىل بغداد ملناسبة عقد قمة 
بغـداد للتعاون والرشاكة يوم السـبت املقبل 
ومن اجـــــل فتح افاق تعاون مشرتك مع 
نقابة الصحفيـني العراقيـني ولالطــــالع 

عىل معالم العاصمة بغداد.

ملسـتخدميها  تـوك«  »تيـك  شـبكة  سـتتيح 
قريبـا أن يشـرتوا مبـارشة سـلعا معروضـة 
مـن منتجي محتويات عـىل املنصة، يف خطوة 
جديـدة تعّزز جهود إنشـاء منظومة متكاملة 
عىل هذا التطبيق. ويأتي هذا اإلعالن يف سـياق 
الرشاكة التـي أطلقت يف ترشيـن االول ٢٠٢٠ 
مع »شـوبيفاي« التي تخـّول عالمات تجارية 

إطالق أنشـطة إلكرتونية. ويف بادئ األمر، كان 
هـذا االتفـاق يتيح ملسـتخدمي »شـوبيفاي« 

الكندية الرتويج ملنتجاتهم عىل »تيك توك«.
وسـيصبح يف وسـع البائعـني إنشـاء متجـر 
مصّغر عىل »تيـك تـوك« وإدراج روابط تحيل 
الفيديـو  أرشطـة  يف  املنتجـات  إىل  مبـارشة 
املنشـورة عىل املنصة التي تضم أكثر من مئة 

مليـون مسـتخدم يف الواليات املتحـدة ال غري.
وسـتكون نجمة تلفزيون الواقع كاييل جينري 
التـي أطلقـت ماركـة ملسـتحرضات التجميل 
باتـت قيمتها تقـدر بمئات ماليـني الدوالرات 
مـن بني التجـار األوائـل الذين سيتسـنى لهم 
اسـتخدام هذه الخدمات الجديـدة، وفق بيان 

صادر عن »شوبيفاي«.

»تيك توك« يتيح خدمة جديدة منافسة إلنستغرام وسناب شات

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


