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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسني مع نائبة األمني 
العام لألمم املتحدة املدي�رة التنفيذية ملكتب األمم 
 )UNODC( املتح�دة املعني باملخ�درات والجريمة
غادة وايل، ملفات الفس�اد واالرهاب والهجرة غري 
الرشعية وأوضاع الس�جون.وذكر بيان صدر عن 
وزارة الخارجية تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه أن »حس�ني التق�ى نائبة األم�ني العام لألمم 
 )UNODC( املتح�دة املعني باملخ�درات والجريمة
غ�ادة وايل«، مش�رياً اىل أن »الجانب�ني بحث�ا آخر 
التط�ورات اإلقليمّية والدولّية ال س�يما ما يرتبط 
منها بعمل املكتب يف قضايا الهجرة غري الرشعية 
واالتج�ار بالب�رش وأوض�اع الس�جون والربام�ج 
املخصصة لتأهيلها، وُمكافحة املخدرات من حيث 
تخفيف العرض والطلب وُمعالجة ظواهر االدمان، 
وُمعالجة املدمنني ال سيما يف ضوء التغيريات التي 
تجري يف الرشق األوسط وأثرها عىل ملفي الهجرة 
إىل  تطرق�ا  »الجانب�ني  أن  واملخدرات«.وأض�اف 
ملفات الفساد واإلرهاب والحاجة املاسة إىل خطة 
طويلة األمد تتعلق بتطبي�ق اصالحات اقتصادية 
تس�هم يف االنتقال باالقتصاد العراق�ّي إىل االتمتة 
الحديث�ة لكش�ف الفس�اد ومن�ع غس�يل األموال 
وتموي�ل اإلره�اب«، موضحاً أنه »ت�م التطرق إىل 
عملية استعادة األموال العراقيَّة املُهربة يف الخارج 
والُجُه�ود الحكومي�ة الت�ي تصب يف ه�ذا االطار، 
 )STAR( فض�اًل عن التعاون بني الع�راق ومبادرة
الس�تعادة األموال املنهوبة، والتع�اون مع رشكة 
سيمنز األملانية يف ُمكافحة الفساد بني القطاعني 

العام والخاص«.
التفاصيل ص2
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املرور: خلل فني وراء 
غـرامـة الـ «215»مـلـيـون 

دينار عىل »السايبا

حمافظ واسط
 يتابع ميدانيًا أعامل االكساء 

لشارع 30 يف الفالحية

حمافظ نينوى: وصول اكثر
 من 106 مليارات دينار من مبالغ 

تعويضات املترضرين

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد الس�يد رياض الحكيم نجل املرجع الديني االعىل السيد 
محم�د س�عيد الحكيم، ان تش�ييع جثم�ان املرجع االعىل 
سيتم يوم االحد، فيما احىص أهم مؤلفات املرجع الفقيد.

وقال الس�يد الحكي�م »نعزي العالم االس�المي وخصوصا 
ش�يعة اهل البيت والحوزات العلمية برحيل املرجع الكبري 
س�ماحة الس�يد الحكيم، الذي وافته املنية بسبب عارض 

طارئ«.
وأش�ار اىل ان »الس�يد الحكيم احد مراجع الدين يف النجف 
االرشف، وعانى خالل 8 سنوات ونصف يف سجون الطاغية 
ص�دام مختل�ف التعذي�ب الجس�دي وغ�ريه، وكان ثابتا 

وصابرا خالل تلك الفرتة ويساهم يف تقوية السجناء«.
وتاب�ع، انه »أل�ف العديد م�ن كتبه يف الس�جن، وكان كل 
تاليفاته تتم بشكل رسي، كما الف كتب اخرى منها دورة 
فقهية باس�م مصباح املنه�اج ودورة يف االص�ول بعنوان 
محكم�ة اصول الفقه ب�دورة اخرى بعن�وان تعدد اصول 
الفق�ه، كذلك كتاب يف العقائد مكون م�ن 3 اجزاء وحرب 
العقيدة وكتاب فاجعة عاش�وراء، فضال عن بحث تحلييل 
عن معرك�ة االمام الحس�ني واستش�هاده وكت�ب اخرى 
متنوع�ة«، مؤك�دا ان »الس�يد الفقيد كان مش�غوال طيلة 
حيات�ه بالتألي�ف والتدري�س واإلرش�اد والتوجيه وخدمة 

املؤمنني«.
ويف وقت س�ابق، تويف املرجع الديني الس�يد محمد س�عيد 

الحكيم، إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاماً.
وتويف املرجع الراحل يف مستش�فى الحياة يف مدينة النجف 

األرشف.
واعلن العراق الحداد رسميا ليوم واحد عىل روح الراحل.

واصدرت الرئاس�ات الث�الث بيانات تعزي�ة برحل املرجع 

الحكيم، فيما تلقى العراق تعازي عربية وعاملية برحيله.
ويع�د الس�يد محمد س�عيد بن محم�د عيل ب�ن أحمد بن 
محس�ن الطباطبائ�ي الحكيم م�ن موالي�د )1354 ه� - 
1934 مي�الدي يف مدينة النجف( مرجعا ش�يعيا معارصا، 

وواحداً من كبار املرجعيات الدينية يف النجف األرشف.

        بغداد / المستقبل العراقي

حث رئي�س مجلس ال�وزراء العراقي 
مصطف�ى الكاظم�ي، أمس الس�بت، 
واالردني�ني  العراقي�ني  الربملاني�ني 
عىل تس�هيل عملية التكام�ل الثنائي 

واإلقليمي بني البلدين.
وق�ال مكتب الكاظم�ي يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، إن 
االخري اس�تقبل رئيس مجلس النواب 
يف اململك�ة األردني�ة الهاش�مية عب�د 
املنعم العودات، مبيناً أنه رحب بالوفد 
الضي�ف وأك�د ع�ىل عم�ق العالق�ات 

الثنائي�ة ب�ني الع�راق واألردن، الت�ي 
وصل�ت مؤخراً إىل مس�توى ع�اٍل من 

التعاون.
وأش�اد الكاظمي، وفق البي�ان، بدور 
املل�ك عبد الل�ه الثاني بن الحس�ني يف 
تنمي�ة ه�ذه العالق�ات، الفت�اً إىل أن 
ذل�ك تجىّل ذلك يف حض�وره الفاعل يف 
القمم الثالثية، وأيضاً يف مؤتمر بغداد 

للتعاون والرشاكة.
وأضاف أن توطيد العالقات بني بغداد 
وعّمان، ينعكس إيجاباً عىل اس�تقرار 
املنطقة، فضالً عن تحقيق الرشاكات 
وح�ّث  واالقتصادي�ة،  االس�رتاتيجية 

الربملاني�ني يف كال البلدي�ن عىل العمل؛ 
م�ن أج�ل تس�هيل عملي�ة التكام�ل 
الثنائ�ي واإلقليمي، الت�ي رشعت بها 

الحكومتان العراقية واألردنية.
وأكد رئيس الوزراء الع�����راقي، أن 
العراق مر بظروف صعبة، وهو اآلن يف 
مرحلة التعايف، وامليض باتجاه الوضع 

الطبيعي الذي يستحقه.
واش�ار البي�ان، إىل أن رئي�س مجلس 
النواب األردن�ي عبد املنع�م العودات، 
نقل تحي�ات امللك عبد الل�ه الثاني بن 
الحس�ني، مؤكداً ح�رص اململكة عىل 
بن�اء أفض�ل العالق�ات م�ع الع�راق، 

فضالً عن مباركته نجاح مؤتمر بغداد 
للتع�اون والرشاك�ة ال�ذي احتضن�ه 

العراق مؤخراً.
وأشاد العودات بالخطوات التي تقوم 
بها الحكومة العراقية باتجاه انتهاج 
سياس�ة الح�وار والتهدئ�ة؛ لضم�ان 
استقرار املنطقة، وكذلك تثمني األردن 
لدور العراق يف مجال محاربة اإلرهاب 
املنط�������ق�ة  أم�ن  يه�دد  ال�ذي 
بأرسها، مؤكداً أن التوازن والتع���ايف 
الذي يشهده العراق، أمران يستحقان 

الدعم واإلسناد.
التفاصيل ص2
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املسابقات متنح
 األندية العراقية أحقية التعاقد 

مع »6« حمرتفني
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مبتابعة الفريق عماد حممد حممود

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


Apago PDF Enhancer

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2443 )  September   Sun    5    2021    

خطة لنقابة الصيادلة لتأمني فرص عمل خلرجيي املجموعة الطبية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، أمس السبت، عن خطة لدى النقابة تمهد لتأمني فرص عمل لخريجي 
املجموعة الطبية، فيما دعا وس�ائل اإلعالم إىل دعم مرشوع ال�دوالر الدوائي. وقال الهيتي إن »الخطة الجديدة 
لنقابة الصيادلة تتضمن العمل عىل توفري دواء آمن وفعال بس�عر معقول للمواطن العراقي، مع وحدة العمل 
النقابي، وتمكني الشباب يف الخدمة النقابية، وتأمني مستقبلهم املهني«. وأضاف أن »الخطة تتضمن التعاون 
م�ع أجهزة الدول�ة لتقليل القبول يف كليات الصيدلة للمحافظة عىل توازن أع�داد املجموعة الطبية من األطباء 
وأطباء األس�نان والصيادل�ة بما يؤمن إيجاد فرص عم�ل للجميع ودعم عملية التكام�ل املهني الطبي خدمة 
للمواطن العراقي«. وبش�أن مرشوع الدوالر الدوائي أكد الهيتي أن »النقابة تحتاج إىل الدعم اإلعالمي من قبل 

وسائل اإلعالم كافة لدعم مرشوع الدوالر الدوائي ملا فيه من مصلحة للمواطن العراقي«.
وأعلن�ت نقاب�ة الصيادلة يف العراق، يف وقت س�ابق، نتائ�ج االنتخابات التي جرت حول اختي�ار نقيبها الجديد 
ومجلسها واللجان االنضباطية وممثليها يف املحافظات. وجددت النقابة خالل انتخاباتها التي شارك فيها أكثر 

من 8 آالف صيديل، انتخاب مصطفى الهيتي نقيباً لها، بحسب بيان للنقابة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حس�ني مع نائبة األمني العام 
لألم�م املتح�دة املدي�رة التنفيذي�ة ملكتب األم�م املتحدة 
املعن�ي باملخ�درات والجريم�ة )UNODC( غ�ادة وايل، 
ملفات الفساد واالرهاب والهجرة غري الرشعية وأوضاع 

السجون.
وذك�ر بيان صدر ع�ن وزارة الخارجية تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه أن »حسني التقى نائبة األمني العام 
 )UNODC( لألمم املتح�دة املعني باملخ�درات والجريمة
غادة وايل«، مش�رياً اىل أن »الجانبني بحثا آخر التطورات 
اإلقليمّية والدولّية ال س�يما ما يرتبط منها بعمل املكتب 
يف قضايا الهجرة غري الرشعية واالتجار بالبرش وأوضاع 
الس�جون والربام�ج املخصص�ة لتأهيله�ا، وُمكافح�ة 
املخدرات م�ن حيث تخفيف الع�رض والطلب وُمعالجة 
ظواه�ر االدم�ان، وُمعالج�ة املدمنني ال س�يما يف ضوء 
التغي�ريات الت�ي تجري يف ال�رشق األوس�ط وأثرها عىل 

ملفي الهجرة واملخدرات«.
وأضاف أن »الجانبني تطرقا إىل ملفات الفساد واإلرهاب 
والحاجة املاس�ة إىل خط�ة طويلة األم�د تتعلق بتطبيق 
اصالح�ات اقتصادي�ة تس�هم يف االنتق�ال باالقتص�اد 
العراقّي إىل االتمتة الحديثة لكشف الفساد ومنع غسيل 
األم�وال وتموي�ل اإلرهاب«، موضح�اً أنه »ت�م التطرق 
إىل عملي�ة اس�تعادة األموال العراقيَّ�ة املُهربة يف الخارج 
والُجُه�ود الحكومية التي تصب يف هذا االطار، فضالً عن 
التعاون بني العراق ومبادرة )STAR( الس�تعادة األموال 
املنهوبة، والتعاون مع رشكة سيمنز األملانية يف ُمكافحة 

الفساد بني القطاعني العام والخاص«.
وتابع البي�ان أنه »جرى خالل االجتم�اع الحديث تنفيذ 
برنام�ج مراقب�ة الحاوي�ات )CCP( واالمكاني�ة الت�ي 
س�يتيحها للعراق يف حال توقيع ُمذك�رة تفاهم يف إطار 
تنظيم عمل املناف�ذ الحدودية بُمس�اعدة األمم املتحدة، 
فضالً عن ُمس�اعدة الجهات الحكومّية يف الحصول عىل 
أجهزة كشف املُخدرات«، مبيناً أن »حسني أثنى يف ختام 
اللقاء عىل عمل املكتب ونش�اطاته يف العراق كما عرض 
تقديم كل املُساعدة املمكنة لتسهيل عمل املكتب يف تنفيذ 
دة وايل  الربامج املخصصة للعراق، كما قدم دعوته للس�يِّ

لزي�ارة بغداد يف أق�رب فرصة ممكنة«. وحس�ب البيان 
فإن »وايل ش�كرت مع�ايل الوزير عىل الزي�ارة ودعته إىل 
حض�ور ُمؤتمر الدول األط�راف التفاقي�ة األمم املتحدة 
ملُكافحة الفس�اد والذي س�يعقد يف رشم الش�يخ ملا فيه 
من أثر إيجابي عىل ُمس�اعدة العراق يف ُمكافحة الفساد 

واسرتداد األموال«.
إىل ذل�ك، قال�ت هيئ�ة النزاه�ِة العراقي�ة إنها اس�رتدت 
ما يق�رب 5 ملي�ارات دوالر جراء من�ع عمليات تهريب 
وإهدار للم�ال العام. وذكرت هيئ�ة النزاهة يف تقريرها 
النص�ف س�نوي، إنها تمكنت من اس�تع��ادة وكش�ف 
ومن��ع ه���در »قرابة 5 م�لي�ارات دوالر وربع ترليون 
دين�ار عراقي، وإحالة 1775 متهم�ا عىل القضاء خالل 
النص�ف األول من العام الحايل، مش�رية إىل »ضبط 247 

متهما يف 497عملية ضبط بالجرم املشهود«.
ويطارد العراق منذ سنوات، نحو 500 مليار دوالر داخل 
وخ�ارج البالد، تم االس�تيالء عليها بط�رق غري رشعية 
تحت عناوين مختلفة بينها مش�اريع وهمية وعمليات 

غس�يل أم�وال. وأوضح�ت الهيئ�ة أّن »األم�وال العاّمة 
الت�ي اْس�رْتِجعت أو الت�ي كش�فتها وتلك الت�ي صدرت 
أح�كاٌم قضائّي�ٌة بردِّه�ا والت�ي منعت وأوقف�ت الهيئة 
هدرها والت�ي تّمت إعادتها إىل حس�اب الخزينة العامة 
بل�غ مجموعه�ا )253,586,273,259( ملي�ار دين�اٍر، 
و)4,920,096.137( أربع�ة ملي�ارات دوالٍر خالل هذه 

املدة حرصا«.
وأش�ارت إىل نظرها يف )25,490( بالغا وإخبارا وقضّية 
 )1,887( كان  البالغ�ات  ع�دد  أّن  موضح�ة  جزائّي�ة، 
بالغ��ا، فيما بل��غ عدد اإلخبارات )9,890( إخبارا، أما 
القضايا الجزائّي�ة فبلغت )13,713( قضّي�ة مع املدّور 

منها.
ولفتت إىل أّن عدد املّتهمني املحالني عىل محكمة املوضوع 
-الجن�ح والجنايات، بلغ عدده�م )1775( مّتهما، فيما 
ب�نّي أّن تحقيق�ات الهيئ�ة ق�ادت إىل إصدار الس�لطات 
ذ منها )455( أمرا خالل  القضائّية )858( أمر قبٍض، نفِّ
النص�ف األول للع�ام الحايل، وبلغ عدد أوامر االس�تقدام 

القضائّية الصادرة بناء عىل تحقيقات الهيئة خالل املدة 
ذ منها )2098( أمرا، فضال عن  ذاته�ا )3208( أوامر، نفِّ

إصدار )675( مذّكرة توقيٍف قضائّية.
واس�تعرض التقرير ع�دد املّتهمني والقضاي�ا الجزائّية 
واملبال�غ التقديرّي�ة والقضايا املش�مولة بقانون العفو 
، مبيِّن�ا أّن »مجم�وع املش�مولني به فيم�ا يتعلّق  الع�امِّ
بقضايا الفس�اد املحال�ة من الهيئة بل�غ )256( مّتهما 

ومحكوما يف )73( قضّية جزائّية«.
ولفتت الهيئة إىل أن عملّيات الضبط واألموال املضبوطة 
الت�ي نّفذته�ا الهيئ�ة خ�الل النص�ف األول م�ن الع�ام 
الجاري، موضحة أنها نّف�ذت )497( عملّية ضبٍط، وأّن 
ع�دد املّتهمني يف تلك العمليات بلغ )247( متهما، معّززا 
بامل�ربزات الجرمية التي تّم ضبطها وتثبيتها يف محارض 
الضب�ط األصولّية التي تنظمها ف�رق الهيئة املقّدمة إىل 

الجهات التحقيقّية.
وأوضح�ت الهيئة أّن الهيئة عملت يف امل�ّدة ذاتها حرصا 
ع�ىل )92( ملف�ا خاّص�ا بالهاربني املطلوب�ني يف قضايا 
ز منها )21( ملفا و)71( منها قيد اإلعداد،  الفس�اد، جهِّ
فيم�ا عمل�ت يف الوقت ذات�ه عىل )217( ملفا الس�رتداد 

األموال املهرّبة.
وأش�ار التقري�ر النصف�ي إىل تس�لّم الهيئ�ة )27020( 
استمارة كشف الذّمة املالّية، حيث كانت نسبة استجابة 
رؤس�اء الجمهورّية والوزراء ومجلس النّواب والس�لطة 
القضائّي�ة ونائب�ي رئ�ي�س مج�لس ال�ن�ّواب والوزراء 
)100( باملائ�ة، فيم�ا كان�ت نس�بة اس�تجابة رؤس�اء 
الهيئات والجهات غ�ري املرتبطة بوزارٍة ومن هم بدرجة 
وزيٍر )87,5( باملائة، أم�ا أعضاء مجلس النّواب فكانت 
نسبة استجابتهم )76,5( باملائة، إذ أفصح )244( نائبا 
فقط عن ذممهم املالّية م�ن مجموع )319( نائبا حتى 

منتصف العام.
التقرير أشار إىل أّن الهيئة قامت بمراقبة سالمة البيانات 
وصحتها املقّدمة يف كش�وفات الذمم املالّية ل��)2023( 
مش�موال توّزع�وا ب�ني )49( جهة، مس�لطا الضوء عىل 
مش�اريع الترشيع�ات والقوانني املنج�زة واملقرتحة من 
قبل الهيئة واإلجراءات املّتخذة بصددها خالل املّدة ذاتها، 
كما تضّمن التقرير النشاطات التوعوّية التثقيفّية التي 

أطلقتها الهيئة خالل تلك املّدة.

حبث مع األمم املتحدة حماربة الفساد وقضايا االجتار بالبشر.. والنزاهة تسرتد 5 مليارات دوالر

العراق لـ)UNODC(: نريد أموالنا املهربة

العدد )2443(   5     أيلول    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

      بغداد / المستقبل العراقي

لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  بمتابع�ة 
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محم�ود،، 
لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكال�ة  أعلن�ت 
الرشطة حصيلة الواجبات االمنية والخدمية 
واالنس�انية للوكالة وتوابعها من تاريخ 26 

/ 8 / 2021 ولغاية 2 / 9 / 2021.
حال�ة   15« كالت�ايل،  الحصيل�ة  وج�اءت 
انس�انية، فض 1371 مش�اجرة، ضبط 44 
عجلة مطلوبة، 28 حال�ة تربع بالدم، انقاذ 

حالتني من الغرق”.
فض�ال عن “الق�اء القبض ع�ىل 187 تاجرا 
ومروجا ومتعاطيا للمخدرات، واعتقال 535 

متسوال و12 سارقا، و216 مخمورا”.

كم�ا ضبط�ت الوكال�ة “9 احزمة ناس�فة، 
واحال�ة 206 متهم�ني اىل املحاك�م، وضبط 
64 س�الحا وكدس�ني للعتاد، و1062 اعتدة 

مختلفة”.
يف ح�ني نف�ذت الوكال�ة “1585 امر قبض، 
واعتق�ال 26 ارهابي�ا، وابط�ال مفع�ول 4 
عبوات ناسفة، وطبع 31127 لوحة سيارة، 
اج�ازة س�وق، و36917  واص�دار 18565 

سنوية سيارة”.
كما القت القبض ع�ىل “5 عصابات مهمة، 
و6 من مطلقي العيارات النارية، و4 متهمني 

بالدكات العشائرية”
إىل ذلك، أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد 
الق�اء القب�ض ع�ىل متهمني اثن�ني برسقة 
عجل�ة م�ن باحة أح�د ال�دور الس�كنية يف 

بغداد، فضالً عن القبض عىل متهم آخر قام 
برسقة أموال ومصوغ�ات ذهبية يف منطقة 
أخرى من العاصمة.    وذكر بيان للمديرية، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
»مفارزها يف مكتب مكافحة رسقة سيارات 
الرصاف�ة تمكنت من كش�ف ح�ادث رسقة 
عجلة والتوصل اىل الجناة والقبض عليهم«، 
مبين�اً أن »عملية القبض ج�اءت بعد ورود 
أخبار عن حادث الرسقة، وإفادة املش�تكية 
برسق�ة عجلتها من داخ�ل دارها يف منطقة 
الصلي�خ ببغ�داد أثن�اء م�ا كان�ت العجل�ة 
مركون�ة يف باحة كراج الدار، ليتم عىل الفور 

تشكيل فريق عمل، وتفعيل املصادر«.  
وأضاف أنه »بع�د التحري وجمع املعلومات 
وبالجهود الفنية تم التوصل اىل أحد املتهمني 

والقبض عليه، حي�ث اعرتف املتهم رصاحة 
برسق�ة العجل�ة باالش�رتاك م�ع متهم آخر 
يس�كن يف نفس دار املش�تكية وه�و أبن أخ 
زوجه�ا«، مش�رياً إىل أن�ه »ت�م إص�دار أمر 
قب�ض بحق�ه والقب�ض علي�ه ه�و اآلخ�ر 
وتدوين أقوال املتهم�ني وتصديقها قضائياً 
باالعرتاف وفق أحكام املادة 446 من قانون 
العقوب�ات، والزالت الجه�ود مبذولة لضبط 
العجل�ة أصولياً«.  ويف الس�ياق، لفت البيان 
إىل أن »مفارز مكتب مكافحة إجرام الحرية 
تمكنت من القبض عىل متهم وفق املادة 446 
لقيامه برسقة أموال ومصوغات ذهبية من 
داخل دار سكني ضمن قاطع مكتب الحرية 
وتم اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق املتهم 

أصولياً لينال جزاءه العادل«.  

وكالة شؤون الرشطة لوزارة الداخلية تعلن حصيلة صيد كبرية للمطلوبني واملخالفني لعملياهتا
مبتابعة الفريق عماد حممد حممود

        بغداد / المستقبل العراقي

عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر  أص�در 
الغانم�ي توجيه�ا يخ�ص حمل�ة 

شهادات البكالوريوس فما فوق. 
تلق�ت  بي�ان،  يف  الغانم�ي  وق�ال 
من�ه  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
م�ن  كف�اءات  لدين�ا  ان  »نفتخ�ر 
وه�م  الداخلي�ة  وزارة  منتس�بي 
حملة ش�هادات البكالوريوس فما 
ف�وق ، وقد اثروا عىل أنفس�هم بأن 

األكاديمي�ة ورشف  يجمع�وا ب�ني 
العسكرية، وبعد أن تابعت شخصياً 
مناش�داتهم، وم�ن أج�ل تكيي�ف 
وضعهم وإعطاء كل ذي حق حقه، 
وجهن�ا بإع�داد اس�تمارة ملعرف�ة 
تخصصات وأع�داد الراغبني منهم 
بالتحوي�ل من املالك العس�كري اىل 
املدن�ي«. وأضاف، »نأمل لهم املزيد 
م�ن النج�اح والعط�اء لخدمة هذا 
البل�د.. ف�إن العل�م أس�اس البناء 

والتقدم واملهنية«.

وزير الداخلية يصدر توجيهًا خيص 
املنتسبني من محلة الشهادات

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ث رئيس مجل�س ال�وزراء العراقي مصطف�ى الكاظمي، 
أمس الس�بت، الربملاني�ني العراقيني واالردنيني عىل تس�هيل 

عملية التكامل الثنائي واإلقليمي بني البلدين.
وقال مكتب الكاظمي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، إن االخ�ري اس�تقبل رئيس مجل�س الن�واب يف اململكة 
األردنية الهاشمية عبد املنعم العودات، مبيناً أنه رحب بالوفد 
الضي�ف وأكد عىل عمق العالقات الثنائية بني العراق واألردن، 

التي وصلت مؤخراً إىل مستوى عاٍل من التعاون.
وأش�اد الكاظمي، وفق البيان، بدور املل�ك عبد الله الثاني بن 

الحس�ني يف تنمي�ة هذه العالقات، الفت�ًا إىل أن ذلك تجىّل ذلك 
يف حضوره الفاعل يف القم�م الثالثية، وأيضاً يف مؤتمر بغداد 

للتعاون والرشاكة.
وأض�اف أن توطي�د العالق�ات بني بغ�داد وعّم�ان، ينعكس 
إيجاب�اً عىل اس�تقرار املنطقة، فضالً ع�ن تحقيق الرشاكات 
االس�رتاتيجية واالقتصادية، وحّث الربملاني�ني يف كال البلدين 
عىل العمل؛ من أجل تسهيل عملية التكامل الثنائي واإلقليمي، 

التي رشعت بها الحكومتان العراقية واألردنية.
وأك�د رئي�س ال�وزراء الع�����راقي، أن الع�راق مر بظروف 
صعب�ة، وه�و اآلن يف مرحلة التعايف، وامل�ي باتجاه الوضع 

الطبيعي الذي يستحقه.

واش�ار البيان، إىل أن رئيس مجلس النواب األردني عبد املنعم 
العودات، نقل تحيات امللك عبد الله الثاني بن الحسني، مؤكداً 
حرص اململكة عىل بناء أفضل العالقات مع العراق، فضالً عن 
مباركته نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة الذي احتضنه 

العراق مؤخراً.
وأش�اد العودات بالخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية 
باتجاه انتهاج سياس�ة الحوار والتهدئة؛ لضمان اس�تقرار 
املنطق�ة، وكذلك تثمني األردن ل�دور العراق يف مجال محاربة 
اإلره�اب الذي يهدد أم�ن املنط�������قة بأرسها، مؤكداً أن 
التوازن والتع���ايف الذي يش�هده العراق، أمران يس�تحقان 

الدعم واإلسناد.

        بغداد / المستقبل العراقي

وّزعت املفوضية العلي�ا لالنتخابات أكثر من 
17 مليون بطاقة بايومرتيَّة بني الناخبني.

وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة االع�الم واالتصال 
الجماه�ريي باملفوضي�ة حس�ن س�لمان يف 
»ع�دد  إنَّ  الرس�مية،  للصحيف�ة  ترصي�ح 
البطاقات البايومرتي�ة املوزعة بني الناخبني 
زاد إىل ه�ذا الح�د بع�د أن قام�ت املفوضي�ة 

بحمل�ة بدأت م�ن أب املايض وتس�تمر حتى 
قب�ل يوم من بدء االق�رتاع، لتوزيعها بجميع 

الوسائل«.
وأضاف أنَّ »احدى الوسائل تضمنت تشكيل 
ف�رق م�ن قب�ل مكات�ب املفوضي�ة يف بغداد 
واملحافظ�ات اليصالها إىل املن�ازل بالتعاون 

مع اللجنة العليا المن االنتخابات«.
وتوق�ع س�لمان »زي�ادة أع�داد البطاق�ات 
البايومرتي�ة املوزع�ة ب�ني الناخب�ني نتيجة 

هذه الحملة«. وأكد »إرسال جميع البطاقات 
الت�ي احتوت عىل أخط�اء إىل الرشكة العاملية 
الت�ي قامت بطبعها وه�ي بصدد تصحيحها 

واعادتها إىل البلد لتوزيعها مرة اخرى«.
بدوره، كشف نائب رئيس املركز االسرتاتيجي 
لحق�وق االنس�ان يف العراق ح�ازم الرديني، 
عن »عدم تس�لم 3 ماليني ناخ�ب بطاقاتهم 

البايومرتية«.
وقال الرديني يف ترصيح صحفي إنه »لم يتبق 

عىل موعد االنتخابات س�وى 36 يوما وهناك 
مايزي�د عىل 3 ماليني بطاق�ة بايومرتية غري 

متسلمة من قبل الناخبني«.
العملي�ة  رشكاء  »جمي�ع  الردين�ي  ودع�ا 
االنتخابية م�ن مؤسس�ات حكومية واعالم 
تحم�ل  إىل  ومرش�حني  مدن�ي  ومجتم�ع 
مس�ؤولية تثقي�ف وتوعية الناخبني لتس�لم 
بطاقاتهم مث�ل الحملة اثناء م�دة التحديث 

الن امتالك البطاقة هو االهم«.

أم�س  االمن�ي،  االع�الم  خلي�ة  أعلن�ت 
الس�بت، القبض ع�ىل 7 ش�بكات لتزوير 
مناط�ق  يف  واملستمس�كات  املعام�الت 
متفرقة م�ن البالد.  وقالت الخلية يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
إن�ه »بعملي�ات أمنية نوعية مس�تندة اىل 
معلوم�ات دقيق�ة، وجه�وٍد اس�تخبارية 
مكثفة، تمكنت مفارز جهاز االمن الوطني 
بع�د اس�تحصال املوافق�ات القانونية يف 
محافظات بغداد، واالنبار، وبابل، وكربالء، 
والديواني�ة، والب�رصة، من الق�اء القبض 
عىل اخطر )7( ش�بكاٍت لتزوير معامالت 
املواطنني ومستمسكاتهم الرسمية مقابل 
اس�تحصال مبال�غ مالي�ة تص�ل اىل آالف 
ال�دوالرات«.  واش�ارت اىل ان مفارز االمن 
الوطني »ضبطت بحوزتهم كميات كبرية 
من الهويات، والكتب الرسمية، وبطاقات 
الك�ي كارد، جميعها م�زورة«.  ولفتت اىل 
انه »جرى تدوي�ن اقوالهم اصولياً، بعدما 
التزوي�ر،  عملي�ات  بارتكابه�م  اعرتف�وا 
واحالتهم اىل الجه�ات القضائية املختصة 

التخاذ االجراءات العادلة بحقهم«.

رئيس الوزراء حيث الربملانيني العراقيني واالردنيني عىل تسهيل »عملية التكامل« 

املفوضية: وزعنا 17 مليون بطاقة انتخابية »بايومرتية« استعدادًا القرتاع ترشين

األمن الوطني يطيح 
بـ)7( شبكات لتزوير 

املعامالت واملستمسكات 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الخارجية فؤاد حس�ني، واملدير الع�ام للوكال�ة الدولية للطاقة 
الذرية، رفائيل غرويس، أمس السبت، عىل التعاون بني املنظمة وبغداد.

وقال�ت الخارجية إن حس�ني »يوم الجمع�ة 3 أيلول، املدي�ر العام للوكالة 
الدولي�ة للطاقة الذرية )IAEA( رفائيل غ�رويس، يف ُمقر الوكالة يف فيينا، 
وجرى خ�الل اللقاء التباحث وتب�ادل وجهات النظ�ر يف القضايا الوطنية 
ذات الصل�ة بعم�ل الوكال�ة يف اطار حق ال�دول امل�رشوع يف الحصول عىل 
التكنولوجي�ا النووي�ة لالغ�راض الس�لمية يف املجاالت كاف�ة والتي تخدم 
برامجها التنموية وتدعم اقتصاداتها وتنوع مصادر الطاقة لديها، عىل أّن 

تكون بارشاف الوكالة الدولّية للطاقة الذرية«.
وأك�د الجانب�ان، وف�ق البيان، ع�ىل »مواصلة التع�اون البناء ب�ني العراق 
والوكال�ة يف القضايا الراهن�ة وفتح آفاق جديدة للتعاون املس�تقبيل، كما 
جرى ُمناقش�ة آخ�ر املس�تجدات والتط�ورات يف القضاي�ا اإلقليمّية ذات 
االهتمام الدويلّ ومن بينها خطة العمل الشاملة املُشرتَكة، يف ضوء املساعي 

الدولّية الحياء االتفاق النووي«.
وأكد وزي�ر الخارجية ع�ىل »موقف الع�راق الداعم للُجُهود الدبلوماس�ّية 
اليجاد الحلول والعودة إىل طاولة املُفاوضات بني الدول األطراف يف االتفاق، 
مل�ا لها من انعكاس�ات إيجابي�ة عىل املجتم�ع الدويلّ بص�ورة عامة وعىل 

منطقة الرشق األوسط عىل وجه الخصوص«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الداخلية، أمس السبت، عن اتفاق عراقي سعودي بعد لقاء 
وزيرها عثمان الغانمي بنظريه الس�عودي عبد العزيز بن سعود بن نايف 

آل سعود يف بغداد.
وجاء يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »الغانمي اس�تقبل 
يف مط�ار بغ�داد الدويل، نظريه الس�عودي والوف�د املرافق ل�ه، املكون من 
وكيل وزارة الداخلية للش�ؤون األمنية محمد بن مهنا املهنا، وسفري خادم 
الحرم�ني الرشيفني لدى العراق عبد العزيز بن خالد الش�مري، ومدير عام 
ح�رس الحدود الل�واء محمد بن عبد الله الش�هري، ومدير ع�ام مكافحة 
املخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات 
والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام التعاون الدويل العميد 

عمر بن صالح الزهراني. 
كما حرض مراسم االستقبال الوكالء وقادة الوزارة، والعديد من الضباط«. 
واوضح البيان ان »الزيارة للعراق تاتي اس�تجابة لدعوة رس�مية من قبل 
الغانم�ي، حيث عق�د الجانبان العراقي والس�عودي مباحثات، ركزت عىل 
تطوير العالقات والتنسيق يف مختلف املجاالت من بينها العمل االستخباري، 
ومكافحة املخدرات، وأم�ن الحدود، واألدلة الجنائي�ة، والتدريب، وقضايا 

أخرى ذات االهتمام املشرتك«.

العراق يتفق مع الطاقة الذرية عىل التعاون: 
هذا موقنا من االتفاق النووي اإليراين

الداخلية تكشف عن اتفاق عراقي سعودي

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت لجنة األمن والدفاع النيابية، 
يف  الع�راق  الس�بت، م�ي  أم�س 
التعاق�د م�ع فرنس�ا ع�ىل صفقة 
وأس�لحة  الكش�ف  رادارات  رشاء 
الدف�اع الج�وي وطائ�رات الراڤال 

الفرنسية.    
وق�ال رئي�س اللجن�ة، محمد رضا 
آل حي�در، يف ترصيح إنه »تم خالل 
ال�وزراء  زيارَت�ي رئي�س مجل�س 
الدفاع  الكاظمي، ووزير  مصطفى 
جمعة عن�اد، إىل فرنس�ا، التفاهم 
واالتفاق عىل التعاق�د عىل رادارات 

الكش�ف وأس�لحة الدف�اع الجوي 
وكذل�ك طائرات الراڤ�ال وغريها«، 
مش�رياً اىل أن »اللجنة سوف تطرح 
والرئي�س  ال�وزراء  رئي�س  ع�ىل 
الفرنيس موضوع األموال واألسلحة 
التي تم التعاقد عليها يف الثمانينات 
والتس�عينات ولم تس�لم إىل العراق 

حتى اآلن«.  
ولف�ت إىل أن »ه�ذا األمر تم طرحه 
سابقاً من قبل اللجنة خالل زيارتها 
إىل فرنسا وخالل زيارة رئيس لجنة 
الدفاع الفرنسية إىل العراق«، معرباً 
ع�ن »أمله يف الوص�ول إىل نتائج يف 

هذا األمر«.  

االمن الربملانية: العراق سيتعاقد مع فرنسا 
عىل صفقة رادارات وطائرات »رافال«
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    المستقبل العراقي / عامر عبد العزيز 

اعلن�ت وزاراة التج�ارة، أم�س الس�بت، مواصلة فروع 
ومواق�ع الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب خ�ال عطلة 
نهاية االسبوع عملها با توقف، اكد ذلك املهندس باسم 

نعيم العكييل مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب.
وق�ال إن ف�روع ومواق�ع الرشكة واصلت خ�ال عطلة 
نهاية االسبوع اعمالها وفق ما تتطلبه من فعاليات، فقد 
واصل�ت مواقع الرشكة يف كركوك والرفاعي و النارصية 
و االصاح تجهيز املطاح�ن بالحصص املقررة من مادة 

الحنطة للحصة السابعة سلفة  % 50 الثانية.
واض�اف ان الكوادر الهندس�ية والفنية يف ف�رع ذي قار 
ومركز تسويق االصاح واصلت تجهيز مطاحن املحافظة 
بالحنط�ة املحلي�ة انتاج 2021 الحصة حي�ث تم تجهيز 
)130( ط�ن من موقع صومع�ة النارصية و)219( طن 
من مركز تس�ويق االصاح، مبينا ان ما تم تجهيزه من 

صومعة الرفاعي من الحنطة للمطاحن بلغ )2٧5.1٦0( 
ط�ن ليكون اجمايل ما تم تجهيزه من الحصة الس�ابعة 

)1251٦.3٨0( طن.
واش�ار اىل أن ماكاتن�ا العامل�ة يف ف�رع كركوك جهزت 
املطاحن من مركز تسويق الحويجة بكمية )9٦3.9٤0( 
ط�ن من مادة الحنطة املخصصة لدعم مفردات البطاقة 

التموينية  وبواقع )2٤( سيارة. 
العكي�يل ب�ن أن ماكاتنا الحس�ابية يف بابل مس�تمره 
بتوزيع مستحقات الفاحن واملزارعن للدفعة الخامسه 
ليومي الجمعة و السبت املصادف لتقليل الزخم الحاصل 
بن الفاحن واملس�وقن وللحفاظ عىل  س�امة الجميع 
م�ن فاي�روس كورونا ، كم�ا و واصلت ماكاتن�ا الفنية 
بمناقل�ة الحنط�ة املحلية م�ن مواقع فرع باب�ل باتجاة 

سايلو التاجي .
من جان�ب اخر، واصل اس�طول النقل مناقل�ة الحنطة 
املحلية تس�ويق 2021 م�ن مركز تس�ويق البدير التابع 

لف�رع الرشكة يف الديواني�ة اىل ثاث مح�اور حيث تمت 
مناقل�ة اىل صومعة خان ضاري وبلغ�ت الكمية التي تم 
مناقلته�ا ) 9٦٨ ( طن من اص�ل الكمية الكلية البالغة ) 
5000 ( ط�ن ، واىل صومعة التاجي حي�ث بلغت الكمية 
الت�ي ت�م مناقلتها ) 502 ( طن من اص�ل الكمية الكلية 
البالغ�ة )5500 ( طن ، واىل صومع�ة الدورة حيث بلغت 
الكمي�ة التي تم مناقلته�ا )19٧5( طن من اصل الكمية 
الكلي�ة البالغة ) 5000 ( طن ، يات�ي ذلك لتعزيز ارصدة 

الحنطة يف مواقع الرشكة يف بغداد.
واس�تعرض مدير عام الرشكة موقف صومعة الرصافة 
والت�ي تم خاله اس�تام ) 33(  ش�احنه محمله بكمية 
)1٤5٧( طن من الحنطة املحلية وارد من مركز تس�ويق 

الدبوني والتي تمثل الكميه االخرية للمناقلة.
وعىل صعيد اخر، واصل مدير عام الرشكة العامة لتجارة 
الحبوب جوالته التفقدية ملواقع الرشكة، حيث تم زيارة 
قس�م الس�يطرة النوعي�ة وس�ايلو التاج�ي واطلع عىل 

مرافق القس�م وما يضمه من اجهزة مختربية تعد االوىل 
يف الرشق االوسط.

و قال خال لقائه مع ادارة القس�م خال زيارته لقس�م 
الس�يطرة النوعية »انتم املجهر الذي تمر من خاله حبة 
الحنط�ة والت�ي توم�ن للمواطن طحن جي�د وتحدد ان 

كانت جيدة ام غري جيدة«.
واضاف خال زيارته لقس�م الس�يطرة النوعية يف قضاء 
التاج�ي ش�مال بغ�داد »انت�م املوسس�ة الت�ي تتحك�م 
بمواصف�ات الحنط�ة والتي بيدها س�امة روح املواطن 
العراقي كونها مس�وولة عن فح�ص جودة الحنطة قبل 
ايصالها للمطاحن لتكون خبزا للمواطنن اوصيكم بدقه 

العمل و االبداع و التميز«.
عم�ل  خط�ة  باع�داد  »نطالبك�م  الق�ول  إىل  وخل�ص 
ومواصف�ات رصينة ملحصول الش�لب واعداد مواصفات 
تصنيعية توم�ن انتاج رز متميز نرفد من خاله الس�لة 

الغذائية«.

جتارة احلبوب: كركوك جتهز املطاحن باحلنطة.. والديوانية تناقل لثالثة حماور
بابل تباشر بصرف مستحقات الفالحني

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت هيئة التقاعد الوطنية، أمس الس�بت، 
أن اعتماد األتمتة اإللكرتونية رسعت بإنجاز 
الهوي�ات التقاعدي�ة خ�ال س�اعات، فيم�ا 
أش�ارت إىل أن هنالك حالتن تتسببان بتأخري 

املعامات.
وق�ال وكيل رئيس هيئة التقاعد حس�ام عبد 
الس�تار حم�ادي إن »هيئة التقاع�د الوطنية 
انج�از  يف  االلكرتوني�ة  التقني�ة  اعتم�دت 
املعامل�ة التقاعدية منذ تاري�خ 15 أيلول من 
الع�ام 2019 وب�دأت يف تطويره�ا«، مبيناً أن 

»املعاملة الورقية كانت تتأخر لعدة أيام، لكن 
اليوم تكتمل املعاملة خال س�اعات ويتسلم  

املتقاعد هويته التقاعدية«.
وأضاف، أنه »تم فتح شعب من خال برنامج 
التقاع�د يف كل وزارة، اضاف�ة إىل تدري�ب كل 
موظف�ي الدوائ�ر العامل�ن بش�عبة التقاعد 
عىل هذا النظ�ام«، مؤك�داً أن »دائرة التقاعد 
هي أول الدوائر الت�ي طبقت دعوة الحكومة 

باعتماد االتمتة االلكرتونية«. 
وأش�ار إىل أن »هنال�ك تأخ�را يحصل لبعض 
املوظف�ن املحال�ن للتقاع�د م�ن دوائرهم، 
بس�بب عدم براءة ذمتهم املالية، حيث تكون 

بذمته سيارة أو سلف لم يكتمل تسديدها«.
وأوضح أن »هيئة التقاع�د لديها ٨ مديريات 
يف بغ�داد، منه�ا دائ�رة التقاع�د العس�كري 
ودائ�رة التقاع�د الداخ�يل وبريد عم�ل لهيئة 
الحش�د الش�عبي، فضا عن الدوائر االخرى، 
أضاف�ة إىل أن هنال�ك يف كل محافظ�ة فرع�ا 

لهيئة التقاعد«.
ولف�ت إىل أن »محافظة البرصة تضم ٨ دوائر 
تابع�ة لهيئة التقاع�د، ولدين�ا خطط أخرى 
للتوس�ع، ولكن االزمة املالية جمدت عملنا«، 
مؤك�داً أن »هنال�ك خطط�اً إلضاف�ة دوائ�ر 

لهيئتنا يف املحافظات خال العام 2022«.

التقاعد متتدح األمتتة: رّسعت إصدار اهلويات التقاعدية

    نينوى / مروان ناظم

اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس 
الس�بت، عن وص�ول 10٦ملي�ارات دينار 
املترضري�ن يف عم�وم مدين�ة  لتعوي�ض 
املوص�ل. وق�ال الجب�وري ان »الحكوم�ة 
االتحادي�ة س�لمت الحكوم�ة املحلي�ة يف 
محافظة نينوى نحو 10٦ مليارات دينار، 

وسترصف للمترضرة منازلهم وسياراتهم 
ومحالهم التجاري�ة وغريها، خال تحرير 
املوص�ل م�ن قبض�ة داع�ش«. واض�اف 
»سيتم البدء بتوزيع التعويضات منتصف 
االس�بوع الج�اري ، وف�ق ج�دول س�يتم 
نرشه مساء اليوم »، مبينا :« ان الحكومة 
املحلية تعمل جاه�دة عىل انهاء هذا امللف 

وغلقه مع مطلع عام 2022«.

حمافظ نينوى: وصول اكثر من 106 مليارات 
دينار من مبالغ تعويضات املترضرين

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

توقعت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي، أمس 
الس�بت، زيادة استيعاب قبول الطلبة يف الجامعات 
بنس�بة 120%، فيم�ا أش�ارت اىل أن جه�ات علي�ا 
أص�درت قراراً بعدم زيادة مقاعد الدراس�ات العليا 

مستقباً.
وقال مستشار الوزارة عاء عبد الحسن إن »الوزارة 
س�تغري موعد دوام طلبة الجامعات، لتجنب موعد 
االنتخابات، الذي يعلم الجميع أنه يوم الديمقراطية 
يف الع�راق، ولن يك�ون هنالك عم�ل أو دوام يف ذلك 
اليوم التاريخ�ي«، مرجحاً أن«الوزارة س�رتتئي أن 
يك�ون دوام الطلب�ة للدراس�ات االولي�ة بعد موعد 

االنتخابات«.
ويف ما يخص التوس�عة يف مقاعد الدراسات العليا، 
أوضح أن »الوزارة اتخذت قراراتها بناء عىل الطاقة 
االس�تيعابية للجامعات، وبالتايل فإن أعداد الطلبة 
املقبول�ن س�تحاكي الحاج�ة الفعلي�ة أو الطاقة 

االستيعابية للجامعات«.
وتاب�ع أن »هناك قراراً من جه�ة عليا يقتيض عدم 
إج�راء أي توس�عة مس�تقباً يف مقاعد الدراس�ات 

العليا، وبالتايل الوزارة ملتزمة بهذا القرار«. 
وأض�اف أن »ال�وزارة اس�تنفرت كل طاقاته�ا يف 
استيعاب كل أبنائها من خريجي الدراسة االعدادية، 
ونتوق�ع زي�ادة 120 باملئة مقارن�ة بالعام املايض،  

بالنسبة لهذا العام«. 
وأش�ار إىل أن »وزارة التعلي�م الع�ايل س�تعمل عىل 
إجراء توسعة معقولة ومقبولة، الستيعاب الزيادة 
الهائل�ة والكب�رية املتوقعة من مخرجات الدراس�ة 

االعدادية«.
يذكر أن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، حددت 
يف وقت س�ابق، يوم العارش من ترشين األول موعداً 
لدوام طلبة الدراسات األولية يف الكليات والجامعات 

العراقية.

التعليم تغري موعد دوام الدراسات 
األولية وتكشف عن قرار يتعلق 

بالتوسعة وخرجيي اإلعدادية

   المستقبل العراقي/ الغانم

ضم�ن جوالته اليومية ب�ن مختلف املش�اريع يف املحافظة تابع 
محاف�ظ واس�ط الدكتور محم�د جميل املياحي أعمال االكس�اء 
باألس�فلت لش�ارع 30 يف ح�ي الفاحي�ة بمركز مدين�ة الكوت، 
تمهيداً لربط الش�ارع بمدخل الفاحية الجديد مقابل مستشفى 
الكرامة، حيث ينفذ العمل بص�ورة مبارشة من قبل كوادر بلدية 

الكوت.
وقال املياحي إن الحكومة املحلية تعمل وفق خطة معدة مس�بقا 
لتنفي�ذ العديد من االعمال واملش�اريع الخدمي�ة يف مختلف املدن 

واالحياء السكنية.

حمافظ واسط يتابع ميدانيًا أعامل 
االكساء لشارع 30 يف الفالحية

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة البرصة وص�ول وجبة جديدة من لقاح فايزر 
)جرع�ة اوىل - ثانية( يف جميع املنافذ التلقيحية باملراكز الصحية 

واملستشفيات.
وذكر اعام الدائرة يف بيان » ان لقاح فايزر ) جرعة اوىل - ثانية ( 
متوفر يف جميع املنافذ التلقيحية باملراكز الصحية ومستشفيات 
) الص�در التعليم�ي ، والفيح�اء التعليمي ،الش�فاء العام ،الزبري 
الع�ام ، ابي الخصيب العام ،القرنة الع�ام ،ام قرص العام ، الفاو 

العام (.
واضاف » ان لقاح سينوفارم الصيني )جرعة ثانية ( يتوفر ايضا 
يف جمي�ع املناف�ذ التلقيحية باملراكز الصحي�ة كافة مبينا » توفر 

لقاح اسرتازنيكا جرعة ثانية يف جميع املراكز الصحية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت منظمة الدول املصدرة للنفط / اوبك /، أمس السبت، 
ان الزي�ادة املقررة النتاج الع�راق من النفط حددت بمقدار 
٤٤ الف برميل يوميا ، خال شهر ترشين االول املقبل ، بعد 
اتف�اق / اوبك + / عىل زيادة ٤00 ال�ف برميل يوميا خال 

الشهر املقبل.
وذك�رت املنظمة ان حصة االنتاج الخاصة بالعراق لش�هر 
ترشين االول حددت ب�� ٤.1٤9 ماين برميل يوميا بزيادة 
مقداره�ا ٤٤ أل�ف برميل يوميا عن ش�هر ايل�ول وبزيادة 

بمقدار ٨٨ ألف برميل يوميا عن شهر آب املايض.
واضاف�ت ان�ه حدد انتاج كل من الس�عودية وروس�يا، بما 
يزيد قليًا عىل 9.٨ ماين برميل يومًيا، خال شهر ترشين 
األول، أي بزيادة نحو 100 ألف برميل يومًيا عن شهر أيلول 
الح�ايل، كما ارتفعت حصة إنتاج اإلم�ارات بمقدار 30 ألف 
برمي�ل يومًيا، لتس�جل 2.٨25 مليون برمي�ل يومًيا خال 

الشهر املقبل.
واش�ارت اىل ان حص�ة منظم�ة اوبك م�ن الزي�ادة املقررة 
البالغة ٤00 الف برميل يوميا يف ترشين االول س�تبلغ 25٤ 
الف برميل يف حن س�تبلغ حص�ة الدول املتحالفة مع اوبك 

1٤٦ الف برميل يوميا.
واتفق�ت منظم�ة / اوبك + / خ�ال اجتماعها األس�بوع 
امل�ايض عىل زيادة انتاجها النفطي بمقدار ٤00 الف برميل 

يوميا .

صحة البرصة تعلن وصول لقاح »فايزر« 
اىل مجيع املنافذ التلقيحية

اوبك: 44 ألف برميل يوميًا الزيادة 
املقررة النتاج العراق الشهر املقبل

    بغداد/ المستقبل العراقي

ضبط�ت هيئة املنافذ الحدودية، أمس الس�بت، )3( حاويات مخالف�ة للضوابط يف ميناء أم قرص 
الجنوبي.وذكرت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، »انها تمكنت من خال االعتماد 
ع�ىل جهودها يف املتابعة الجي�دة والتدقيق من ضبط ثاثة حاويات مخالفة داخل الحرم الكمركي 

تحتوي عىل)مادة كيميائية خطرة, مادة الكرانيت( مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الش�هداء يف ذي  كش�ف مدي�ر مؤسس�ة 
ق�ار مهن�د الش�حتور، أمس الس�بت، عن 
تفاصي�ل ملف حقوق ش�هداء التظاهرات 
يف املحافظ�ة، مؤك�دا أنج�از 121 معاملة 
نهائي.وق�ال  بش�كل  عليه�ا  واملصادق�ة 
الش�حتور يف ترصي�ح صحف�ي إن »ملف 
التظاهرات منذ بدايته كان قد صدر به قرار 
من مجلس الوزراء ومجلس النواب باعتبار 
أن ضحايا التظاهرات ش�هداء، واملؤسسة 
بارشت باستقبال طلبات ذويهم منذ األيام 
االوىل، وتم�ت املصادق�ة عىل 121 ش�هيدا 
وحتى وقت قريب فأن قايض املؤسسة قد 
أكم�ل النظر يف ملفات 20 ش�هيدا وأكملوا 
اإلجراءات الخاصة بهذه الوجبة«.وأوضح 
املصادق�ة  أكمل�وا  »الذي�ن  أن  الش�حتور 
عليها بالنسبة ملؤسس�ة الشهداء تحيلهم 
بش�أن  طلباته�م  وتقدي�م  التقاع�د  اىل 
حصولهم عىل قط�ع أرايض ويتم الرتويج 
للمعامل�ة من خال الدائ�رة ومن ثم ينقل 
وف�ق التخصيص اىل دائرة البلدية بحس�ب 
س�كن او مس�قط رأس الش�هيد وانج�از 

املؤسس�ة لهذي�ن امللف�ن وص�ل نس�بته 
اىل 100% وال يوج�د مل�ف لدين�ا ملف من 
ش�هداء التظاه�رات غ�ري مكتمل«.وب�ن 
الش�حتور أن »الدائ�رة كان لديه�ا حضور 
يف االجتم�اع األخري م�ع مع�اون املحافظ 
قبل يومن، وكان أول ملف تم مناقشته يف 
االجتماع هو قطع أرايض الش�هداء والذي 
م�ن املؤم�ل أن يت�م ش�مول كل الش�هداء 
املروج�ن ملعاماتهم بش�أن الحصول عىل 
قطع�ة أرض، وذي قار تتصدر املحافظات 
العراقية بشأن منح قطع أرايض للشهداء، 
حي�ث وزع�ت الدائ�رة ٧ االف قطعة أرض 
منذ تأسيس�ها وحتى اليوم والتي توزعت 
عىل ش�هداء اإلرهاب واالخطاء العسكرية 
وشهداء الحشد الش�عبي والقوات األمنية 
وش�هداء التظاهرات«.وعن ضحايا حريق 
مركز العزل، قال الش�حتور إن »املؤسسة 
اس�تقبلت طلب�ات ذوي الضحايا من أجل 
الرتوي�ج ملعاماته�م، واللج�ان الخاص�ة 
بالدائ�رة تعمل عىل اس�تكمال معاماتهم 
ب�أرسع وق�ت ومن ث�م يت�م عرضها عىل 
الق�ايض واللجن�ة الخاصة به�م من أجل 

اتخاذ القرار املائم لهم«.

املنافذ تعلن ضبط »3« حاويات خمالفة 
للضوابط يف ميناء أم قرص اجلنويب

الشهداء: انجاز 121 معاملة لذوي 
شهداء التظاهرات يف ذي قار

الصحة: شحنات جديدة من »فايزر« 
تصل أرض العراق

امريكا استوردت 174 ألف برميل يوميًا 
من النفط العراقي خالل اسبوع

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة، أمس الس�بت، عن وصول ش�حنات جديدة من اللقاح 
املضاد لفايروس كورونا من رشكة »فايزر«.وقالت الرشكة العامة لتس�ويق 
االٔدوية واملس�تلزمات الطبية، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن »ش�حنات جديدة من اللقاح املضاد لفايروس كورونا املس�تجد من انتاج 
رشكة فاي�زر، وصلت اليوم، إىل الباد«.وأضافت، أن�ه » تم توزيع الصناديق 
عىل اسطول الربادات املخصص لنقلها، حيث انطلقت وبوقت واحد اىل نقاط 

التلقيح يف كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الطاق�ة  معلوم�ات  إدارة  أعلن�ت 
األمريكية، أمس السبت، عن ارتفاع 
الصادرات العراقية النفطية ألمريكا 
بمع�دل 9٧ الف برمي�ل يوميا خال 

االسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير إن »متوسط 
االس�تريادات االمريكية م�ن النفط 
الخ�ام خال االس�بوع امل�ايض من 
ملي�ون   5.٤09 بلغ�ت  دول  تس�ع 
برميل يوميا منخفضة بمقدار 10٤ 
آالف برمي�ل بالي�وم ع�ن االس�بوع 
الذي سبقة والذي بلغ 5.513 مليون 

برميل«.
اس�توردت  »امري�كا  ان  واضاف�ت 
النفط الخام من العراق بمعدل 1٧٤ 
ألف برمي�ل يوميا، مرتفع�ا بمعدل 

9٧ أل�ف برميل يوميا عن االس�بوع 
ال�ذي س�بقه وال�ذي بل�غ ٧٧ ال�ف 
برميل يوميا«.واش�ارت اىل ان »اكثر 
اإلي�رادات النفطي�ة ألمري�كا خال 
األس�بوع امل�ايض ج�اءت م�ن كندا 
بمع�دل 3,٦12 مليون برميل يوميا، 
تليها املكسيك بمعدل ٦٧٤ ألف برميل 
يوميا، فالسعودية بمعدل 3٤5 الف 
برميل يوميا، ثم روسيا بمعدل 211 
أل�ف برمي�ل يوميا«.ووفق�ا لإلدارة 
االٔمريكية  فان »كمية االس�تريادات 
من النفط الخام من االكوادور بلغت 
معدل 195 أل�ف برميل يوميا، تليها 
الربازي�ل الت�ي بلغ�ت االس�تريادات 
منها مع�دل ٨٤ الف برمي�ل يوميا، 
فكولومبي�ا بمع�دل ٧1 ال�ف برميل 
يوميا ومن ثم جاءت نيجرييا بمعدل 

٤3 الف برميل يوميا«.

حمافظ البرصة يفتتح حمطة شط العرب التحويلية 
االوىل من نوعها

نفى صحة تصريح بشأن حرمان احملافظة من حصة »البرتودوالر«

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

العيدان�ي،  اس�عد  الب�رصة  افتت�ح محاف�ظ 
أمس الس�بت، محطة ش�ط العرب التحويلية 
)٤00( ك.ف االوىل م�ن نوعها يف قضاء ش�ط 
العرب بمحافظ�ة البرصة«.وتتك�ون املحطة 
ذاتي�ة )132/٤00 ك.ف( م�ن)٤( مح�والت 

س�عة كل منه�ا )250(MVA، و )٦( خطوط 
ضغ�ط فائ�ق )٤00( ك.ف، وكذلك)20( خط 
برف�د  املحط�ة  ه�ذه  ك.ف،وستس�هم   132
املنظوم�ة الكهربائي�ة بطاق�ة تحويلية تصل 
اىل )MVA)1000 وتعم�ل عىل فك االختناقات 
ورفع س�اعات التجهيز بالطاق�ة الكهربائية 

لقضاء شط العرب واملناطق التابعة له.ويعترب هذا 
املرشوع من مشاريع البنى التحتية واإلسرتاتيجية 
املهمة للمنظومة الكهربائية يف املحافظة واالول من 
نوعه يف القضاء ذاته والذي يش�هد توس�ع سكاني 
كبري، وتندرج هذه املحطة ضمن مشاريع القرض 

اليابان�ي والت�ي نفذت م�ن قبل رشكة الس�ويدي 
املرصية وف�ق اعىل املواصف�ات الفني�ة بالرشاكة 
مع وزارة الكهرب�اء العراقية.هذا وحرض االفتتاح 
العربي�ة يف محافظ�ة  قنص�ل جمهوري�ة م�رص 
الب�رصة، ورئيس هيئة اس�تثمار البرصة عاء عبد 
الحس�ن، ومدير عام انتاج كهرباء الجنوب موفق 

يوسف الس�هاني ، ومدير عام توزيع كهرباء 
الجنوب غيث نجم عبيد ، ومدير قس�م رشطة 
كهرباء الجن�وب العميد الرك�ن حيدر موىس، 
ومعاون�ي املدي�ر العام، وعدد من املهندس�ن 
واملس�ؤولن يف كهرباء الجن�وب.إىل ذلك، نفت 
محافظ�ة البرصة ما تم تداول�ه حول حرمان 
املحافظة م�ن حصتها املالية ضم�ن برنامج 
“الب�رتودوالر”.  وذكر املرك�ز اإلعامي لديوان 
محافظ�ة الب�رصة يف بيان، تلقت “املس�تقبل 
العراقي” نس�خة من�ه، أكد فيه أن�ه “اليوجد 
أي صح�ة للخ�رب الذي ت�م تداوله ع�ىل إحدى 
أن  ومف�اده  االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع 
محاف�ظ الب�رصة أس�عد العيدان�ي ق�د أطلق 
ترصيحاً حّمل فيه وزير النفط إحس�ان عبدالجبار 
حرمان املحافظة من حصتها املالية ضمن برنامج 
البرتودوالر والبالغ�ة 30 مليار دوالر”. ودعا البيان 
وس�ائل اإلعام إىل “توخي الدقة واملسؤولية يف نقل 

الخرب، وأخذ املعلومة من مصادرها الرسمية”.

املرور: خلل فني وراء غرامة الـ »215« 
مليون دينار عىل »السايبا«

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت مديرية املرور العامة، أمس السبت، 
توضيحاً جديداً حول غرامة صاحب السايبة 
البالغ�ة 215 مليون دينار، الفتًة إىل أن خلاً 

فنًيا تسبب بهذه الغرامة.
وأثار وص�ل إلكرتون�ي، تداولت�ه صفحات 
عىل مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي مؤخراً، 
يظهر تس�جيل 215 مليون دينار كغرامات 
مرورية عىل سيارة نوع »سايبا«، استغراباً 

واسعاً عىل تلك املواقع.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن »س�ائق مركبة 
ناش�د حول وج�ود غرام�ات مرتاكمة عىل 
مركبته تقدر بمائتي وخمسة عرش مليون 
دين�ار عراق�ي، وبعد املتابع�ة وأمروتوجيه 
مدير امل�رور العام الل�واء الحقوقي، طارق 
اس�ماعيل الربيع�ي، اىل وح�دة الغرام�ات 
بالتحري والتدقيق حول هذا املوضوع، تبن 
أن موق�ف س�ائق املركب�ة س�ليم وال توجد 

عليها غرامات سوى غرامة مالية مقدارها 
50 الف دينار وقد تم دفعها«. 

وأضافت، أن »اآللية املتبعة يف مديرية املرور 
العامة  يتم من خالها تدقيق الغرامات عرب 
رشي�ط املخالفات  قب�ل دف�ع الغرامات يف 
مجمعات التس�جيل او القواطع، وعليه ان 
الخل�ل يف مجموع مبلغ الغرامة يتم تدقيقه 

قبل دفع الغرامة من قبل املواطن«.
ونفت مديرية امل�رور العامة أن تكون أدلت 
ب�«الترصي�ح ألي وس�يلة إعامي�ة ح�ول 
ماتناقله البعض ان مجموع الغرامة نتيجة 
املضاعفات، انما قد وجهنا الدعوة لصاحب 
املركبة بالتوجه اىل قس�م العاقات من اجل 

الوقوف عىل حيثيات املوضوع«.
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إعالن الول مرة 
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  

مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2019
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية

يرس ديوان محافظة واسيط / قسيم العقود دعيوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاوليني العراقيني والرشكات العامة املختصة لتقديم 
عطاءاتهم للمناقصات  واملدرجة يف الجدول أدناه:

ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .
 عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بييي ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما 

موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات .
عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة 2.5 منها .

متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .
بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من 2021/9/6 بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط /  سكرتري لجنة فتح العطاءات (.

 يتم تسليم العطاءات إىل )بلديات واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) االثنني    ( املصادف  20  /  9   /2021 وهو )تاريخ غلق 
املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سيوف ترفض وسييتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت 

/ شارع النسيج / مبنى مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) االثنني    ( املصادف 20  / 9  /2021 .
كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سيفتجة ( معنون إىل محافظة واسيط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشياريع 
االسيتثمارية( ويتضمن اإلشيارة السيم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسيط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه 
نافيذة مليدة ال تقيل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسيم مقدم العطاء أو)أي من املسياهمني يف الرشكة أو 

الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
إن مدة نفاذ العطاء )90( تسيعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املسياهمني أومن يخوله بموجب 
وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم 

ورقم املناقصة .
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .
 إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.

يف حالة كون هناك عقود مشاريع يف ذمة مقدم العطاء مستمرة او متأخرة  ال سباب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء  تقديم ما يثبت املقدرة 
الفنية والسييولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املرشوع املعلن  وان تكون الحسيابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر سينتني كحد ادنى  وان تكون السيولة املالية  تغطي 
املشاريع السابقة واملعلنة ذلك لضمان  تنفيذ املرشوع املعلن دون التأثري عىل املشاريع السابقة  ويف حالة عدم وجود مشاريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم تعهد خطي 

بذلك . وبخالفة يستبعد العطاء عمال بضوابط رقم 12 امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

قسم العقود

العدد: 11102
التاريخ: 2/ 9/ 2021

الكلفة التخمينية اسم المناقصةرقم المناقصةت
)دينار(

مدة االنجاز 
بااليام

مبلغ ضمان 
العطاء )دينار(

هوية 
التصنيف

مبلغ القطع 
)دينار

12021-3-31

)بناء مدرسة ابتدائية 12 صف على القطعة المرقمة 1237/1 م8 
الخميسية H2  و  بناء مدرسة ثانوية 18 صف + قاعة + مختبرات 

على القطعة المرقمة 462/2 م14 الراشدية H3 و  بناء مدرسة 
ثانوية 18 صف + قاعة + مختبرات على القطعة المرقمة 868/1 

م12 الغريباوية H4 في قضاء الحي   (

رابعة 4,345,031,00052086٩00620
150000انشائي 

22021-3-33

)بناء مدرسة ابتدائية ٩ صف على القطعة المرقمة 1٩/2 م18 ثلث 
الجزرة B1 وبناء مدرسة ثانوية 12 صف + مختبرات على القطعة 
المرقمة 101/2 م18 ثلث الجزرة B2 و بناء مدرسة ابتدائية 12 
صف + قاعة على القطعة المرقمة 4045/1 م11 الجميلة H1  في 

قضاء الحي وناحية البشائر (

خامسة ٩51,838,00045044277570,2
150000انشائي

عاشرة 608,400,00024018,252,000انشاء طريق قرية المفاخر بطول 4 كم في ناحية  الزبيدية  88-٩-32021
75000انشائي

سابعة 1,٩60,720,00027058821600انشاء وتأهيل طرق متفرقة ناحية البشائر105-٩-42021
150000انشائي

تنفيذ مياه امطار مع خط دفع في حي االسالة )االحدب(  في قضاء 52021-8-106
تاسعة ٩30,٩80,00040027٩2٩400االحراء

75000انشائي

6-12-107
2021

ايصال التيار الكهربائي الى اجزاء من منطقة حي الرسول في ناحية 
276,285,6001508288568الشحيمية 

انشائي 
عاشرة 
كهربائي 
عاشرة

75000

اعالن 
اىل اليرشكاء / خاليد خريي حمد / محميود يحيى محميود/ عبد محمد 

حمد 
اقتيى حضورك اىل صندوق االسيكان العراقي – بليد والدجيل الكائن يف 
بنايية قائممقاميية قضاء بليد وذلك لتثبييت اقرارك باملوافقية عىل قيام 
رشيكك السييد ) مصطفى عبد االله صبحي ( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة ) 16 / 1890 ( مقاطعة ) 4 حيالني ( لغرض تسيليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خيارج العيراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسيه سيوف يسيقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة البداءة املختصة بنظر
الدعاوى التجارية يف النجف

العدد : 8/ تجارية/2019
التاريخ 2020/8/30 

اىل / املدعى عليه ) الحسني هاشم محمد( 
اقام علييك املدعي )يوسيف يعقوب عبيد املدير املفوض 
لرشكة الرساج املتحدة للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة 
اضافية لوظيفته ( الدعوى املرقمة اعياله  والذي يطلب 
فيهيا الحكم بالزاميك واملدعى عليهيم االخرين بتأديتكم 
بالتكافيل والتضامن مبلغا مقداره ) خمسية وعرشون 
مليون ( دوالر امريكي كتعويض ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسيب رشح املبلغ القضائي يف رئاسية محكمة 
استئناف الكرخ االتحادية واشعار مختار ناحية املنصور 
العامرية محلة 640 محمود جسام عبد الله محمد  عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغيك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتيني بموعد املرافعة املصادف يف ييوم 2021/9/13  
وعنيد عيدم حضورك او ارسيال مين ينوب عنيك  قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4757/ ب2021/5

التاريخ 2021/9/2 
اىل / املدعيى عليهيا )احيالم تمكني سيعيد اضافة لرتكة 

مورثها ( 
اقام املدعي )ثائر عيل حسيني  ( الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله  والتي بتاديتك للمدعي اعاله ما بذمة مورثك فالح 
حسين سيعيد له مبلغا مقيداره ثالثة وعيرشون مليون 
دينيار بموجب الكمبيالية املرقمية 3381 والصادرة من 
كاتيب عيدل النجيف املسيائي ومسيتحقة االداء بتاريخ 
2020/7/23  و ملجهوليية محيل اقامتيك حسيب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الكوفة   واشعار مختار 
السيهيلية 2 عميران كاظيم الحيدوري  لذا قيررت هذه 
املحكمية تبليغيك اعالنيا بصحيفتني محليتيني يوميتني 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2021/9/12  
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك  قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الحيدرية
العدد / 179/ج/2021

التاريخ 2021/8/22
اىل املتهم الهارب / عباس رشيف حمزة حمادي

اعالن
ملجهوليية محل اقامتك يا )عباس رشيف حمزة حمادي 
ال حمادي اسم االم  وحيده صالح  / تولد 1973(  تقرر 
تبليغيك باالعالن بالصحف املحليية للحضور امام هذه 
املحكمة خالل فرتة امدها ) 30 ( يوما من تاريخ االعالن 
يف الدعوى املرقمة اعاله املشيتكي فيها )احمد عيل عبد  
(  وفيق احيكام امليادة  1/459  مين قانيون العقوبات 
واثنياء اليدوام الرسيمي وبعكسيه سيتجري املحاكمة 

بحقك  غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيسم عيل الجبوري

وزارة الداخلية 
مديرية الجنسية العامة 

مديرية االقامة
 )0044539( املرقمية  االقامية  هويية  فقيدت 
والصادرة مين مديرية االقامية يف املثنى والعائدة 

االسم 
 ALEMAZ DESTA(اثيوبييا الجنسيية   

)WONORE
رقم جواز السفر 

منيزل مدبيرة  املهنية   2017/3/1 يف  الصيادر   
EP4429483

العنيوان محافظة املثنى السيماوة حيي املعلمني 
تاريخ اصدار هوية االقامية 2020/11/3 تاريخ 
نفاذ هوية االقامية 2021/9/27 من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

إىل اليرشكاء  شيذى عبيد االميري محميود خير 
وسيلوى عبيد الجليل عبيد الكريم توجيب عليكم 
الحضور إىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف 
وذلك لتثبيت اقراركم باملوافقه عىل قيام رشيككم 
جاسم حمودي رسول بالبناء عىل حصته املشاعه 
يف القطعه املرقمه 3188/1670 حي السعد خالل 
مده خمسه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج 
العيراق مين تأريخ نرش االعالن وبعكسيه سيوف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

إىل الرشيك حمزيه عبد العباس عمران
اقتيى حضيورك إىل مقير بلدية النجيف لغرض 
اصيدار اجازه بناء للعقار املرقيم 66589/3 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك 
طالب االجازه

ثامر محمد عيل عبد االمري

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/2769 /2018  
التاريخ/2 /9 /2021

أعالن 
تبييع مديرية تنفيذ الكوت معمل طابوق النرجس املشييد عىل 
العقار تسلسل 317/1م30 الشيويجة معمل طابوق النرجس  
الواقعة يف الكوت العائد للمدينني )1ي فيصل غازي جرب 2ي منهل 
عكار عبد الله 3ي عبد الزهره كريم هدهود 4ي قاسم عكار عبد 
الليه 5ي  جواد كاظم ربيح( املحجوزه لقاء طلب الدائن )جعفر 
حسن زبني(البالغ )650,000,000(ستمائة وخمسون مليون 
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة)30 
يوميا( تبيدأ من اليوم التايل للنرش مسيتصحبا معيه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- العقار املرقم 317/1م30 الشويجة معمل 
طابوق النرجس طريق بدرة 

2-جنسيه و نوعه:- يحتوي عىل بنايتني لفخيار الطابوق اليه 
للسيقوط لوجود نقشات  يف جدرانها و سيقوفها و 2 خزانات 

حديد و مصعد احدهما للوقود و الخر للماء
3-حدود و اوصافه :- معمل النرجس النتاج الطابوق الحاصل 

عىل جائزة التأسيس املرقمة 82833 يف 2010/7/12 
4-مشتمالته :
5-املساحة :- 

6-درجة العمران:ي
7-– الشياغل :- ميرتوك و مهميول منذ فرتة طويلية خايل من 

الشواغل
8ي القمية املقدرة :-  100,000,000 مائة  مليون دينار عراقي 

ال غري

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف  الكوفة

العدد : 1844/ش2021/2
التاريخ 2021/9/2 

اعالن
اىل املدعى عليه / استربق عقيل فاضل

اقام املدعي رعد سعيد محمود الدعوى املرقمة اعاله امام هذه 
املحكمية يطلب فيهيا تصديق طالق رجعي غيابيي وملجهولية 
محيل اقامتك فقيد قيرر تبليغك اعالنيا بصحيفتيني محليتني 
يوميتيني للحضور امام هذه املحكمية يف موعد املرافعة املوافق 
2021/9/16 الساعة التاسيعة صباحا وعند عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي
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رشاء العقل األمريكي
           بول كروجمان 

فك�رة هذا املقال مس�توحاة من أح�دث تطور يف 
رد الوالي�ات املتح�دة الفظي�ع ع�ى كوفيد- 19: 
مواصلة كثري من األمريكيني رفض تلقي اللقاح، 
وإرصار بعضه�م عى ابتالع عق�ار إزالة الديدان 
ال�ذي يعطى للخيل بدالً من ذل�ك. وقد حاولُت أن 
أربط هذا التطور املخيف، والكوميدي يف آن واحد، 
بالعالقة الطويلة بني التط�رف اليميني واألدوية 
ذات العالمات التجارية املسجلة، غري أنه لم تكن 
لدي مس�احة لوضع هذا األمر يف السياق األوسع 

لكيفية تأثري املال عى السياسة والسياسات.
الحقيقة البس�يطة هي أننا لسنا مالئكة. فحتى 
أولئ�ك الذي�ن يزعم�ون أنه�م يعملون م�ن أجل 
املصلح�ة العام�ة يمك�ن أن يتأث�روا وكث�ريا ما 
يتأثرون بإمكاني�ة املكافأة الش�خصية. ومثلما 
يحل�و لالقتصادي�ني املحافظ�ني أن يقولوا، فإن 
املحف�زات مهمة. علماء االقتصاد املحافظني هم 
الذي�ن عادة ما يدفع�ون بهذه املقول�ة أكثر من 

غريهم.
فقب�ل نص�ف ق�رن، نرش ج�ورج س�تيجلر من 
جامع�ة ش�يكاغو ورقة مؤث�رة للغاي�ة بعنوان 
»نظري�ة التقن�ني االقتص�ادي«، حاجج�ت بأن 
مس�ؤويل الهيئ�ات التنظيمي�ة الحكومية – مثل 
املجال�س التي تض�ع القواع�د لتولي�د الكهرباء 

وتحديد األس�عار – ال يش�بهون يف يشء أوصياء 
»جمهوري�ة« أفالطون الحصف�اء الذين يْؤثرون 
وبالت�ايل،  ب�رش،  ب�ل  أنفس�هم،  اآلخري�ن ع�ى 
معرَّضون للتأثري، وهو ما يعني عملياً أن الهيئات 
التنظيمي�ة غالبا ما تخضع لس�طوة القطاعات 

نفسها التي من املفرتض أن تقوم بتقنينها.
لق�د كانت فك�رة جي�دة، وإْن كان�ت ربما فكرة 
متطرفة. فمس�ؤولو الهيئات التنظيمية ليس�وا 
مالئك�ة، غري أنهم يف الوقت نفس�ه ليس�وا دائما 
كائن�ات تحرّكها املصلحة الذاتية. ولكنها ُطبقت 
عى نحو جد ضيق. وقد اس�تخدم أتباع ستيجلر 
هذا املنطق لتوضيح أس�باب مناهضتهم للتقنني 
والتنظي�م، محاجج�ني ب�أن املصال�ح الخاص�ة 
سُتفسد مس�ؤويل الهيئات التنظيمية. ولكن ملاذا 
يتم قرص هذه النظرة عى املسؤولني الحكوميني؟ 
وملاذا ال يطّبقونها عى حركتهم السياسية؟ عى 
كل حال، ال ش�ك أن املنطق نفس�ه ال�ذي ينطبق 
عى مس�ؤويل الهيئ�ات التنظيمي�ة ينطبق أيضاً 
عى السياس�يني واملعلّقني السياسيني، والسيما 
أولئك الذي�ن عى اليمني الذي�ن ينتقدون التقنني 
والتنظي�م. كم�ا ينطب�ق ع�ى املثقف�ني أيض�اً، 
وال س�يما يف تل�ك املؤسس�ات التي تتع�دى فيها 
املكافآت املمكنة للتعبري ع�ن اآلراء »الصحيحة« 
املكان�َة والرتويَج للذات إىل مج�ال املكافأة املالية 

الخالصة.

ال بل إن�ه بقدر ما أس�تطيع أن أتذكر، فإن عالم 
ال�رأي والفكر املحاف�ظ كان يتأل�ف إىل حد كبري 
م�ن رج�ال ونس�اء ُيش�رتون. )س�أتحدث ع�ن 
الليرباليني بع�د قليل( ولكنن�ي ال أعتقد أن األمر 
كان دائم�اً عى هذا النحو. ش�خصياً، لس�ُت من 
املعجبني برتكة عالم االقتصاد األمريكي »ميلتون 
فريدم�ان«، ولكنني أعتقد حقا أنه كان يقول ما 
كانوا يقوم�ون به انطالقاً م�ن قناعة حقيقية، 
غ�ري أن األمور تغ�ريت منذ فرتته�م الذهبية، بل 

إنها تغريت مرتني.
ف�أوالً كان هن�اك صعود »الحرك�ة املحافظة« – 
وه�ي مجموعة عالي�ة التنظيم من املؤسس�ات 
املتش�ابكة، املدعومة كلها من قب�ل مليارديرات 
ورشكات كربى، والتي لم يكن الحزب الجمهوري 
س�وى جزء واحد منه�ا فقط. كم�ا كانت هناك 
مؤسس�ات إعالمية، وخاصة »فوكس«، ومراكز 
»هرييت�دج  مؤسس�ة  مث�ل  ودراس�ات  أبح�اث 
فاونديش�ن«، وغريها. وبحلول العق�د األول من 
ه�ذا الق�رن، كانت هذه املؤسس�ات قد أنش�أت 
فض�اء آمن�ا، وضمان�ة ملش�وار مهني مس�تقر 
ومربح، بالنسبة لألشخاص الذين هم مستعدون 
لقول األشياء »الصحيحة« – من قبيل أن خفض 
الرضائب جيد، لكن التقنني سيئ – وعدم اإلتيان 

بقول أو فعل من شأنه تغيري الوضع القائم.
والح�ق أنن�ي لم أعتقد أب�داً أني س�أحّن يوماً إىل 

العه�د الذي كان�ت تحكم فيه »األم�وال الكبرية« 
اليم�ني، ولكن تأث�ري ال�رشكات التقلي�دي يبدو 
حمي�دا باملقارن�ة م�ع الوضع حي�ث نوجد اآلن. 
فلكي تك�ون محافظ�اً حقيقياً الي�وم، يجب أن 
تدين بال�والء لألكاذيب الس�افرة – من قبيل: أن 
الديمقراطيني ماركس�يون، واالنتخابات ُسقت، 
والتدابري الصحية األساسية تمّثل هجمات خبيثة 

عى الحرية.
ولك�ن، مل�اذا يب�دو الكثري ج�داً من األش�خاص 
الذي�ن يفرتض أن يكون�وا أكثر وعياً مس�تعدين 
لالنس�ياق وراء ه�ذه األكاذي�ب؟ الج�واب مرة 
أخرى هو: املصلحة الذاتية. وبالطبع، فإن قطاع 
الدجل واألكاذيب ال يمتلك أي يشء يش�به املوارد 
واإلمكانيات التي تمتلكها قطاعات أكثر ميالً إىل 
»الجمهوري�ني« مث�ل الوقود األحف�وري والتبغ، 
ولكنه يتيح فرصاً أكثر لالغتناء الش�خيص. ماذا 
عن الليرباليني؟ إنهم أشخاص لديهم كل العيوب 
البرشي�ة املعروفة، وهناك الكث�ري من الليرباليني 
البارزي�ن الذين أع�رف ش�خصياً أن دافعهم هو 
األن�ا، وإىل ح�د ما االعتب�ارات املالية، أش�خاص 

مثل... يف الواقع، لن أذكر أي أسماء.
ولكنهم يعيشون يف بيئة مختلفة عن املحافظني. 
عبارة »ويل روجرز« القديمة – »لس�ُت عضواً يف 
أي حزب س�يايس منظم – ب�ل أنا ديمقراطي« – 

ما زالت تنطبق هنا.

ماذا نريد من االنتخابات؟

دعاية اجيابية

           حسين علي الحمداني

االنتخاب�ات العراقي�ة هي انتخاب�ات مفصلية 
من ش�أنها أن تنتج لنا طبقة سياس�ية جديدة 
ألس�باب عدي�دة، أوله�ا إن النظ�ام االنتخابي 
بحد ذات�ه مختلف كلي�ا عن النظ�م االنتخابية 
السابقة، بحكم إنه يعتمد بالدرجة األوىل الدوائر 

االنتخابية املتعددة داخل املحافظة الواحدة
وهذا بحد ذاته يجرد األحزاب من عملية تجميع 
األصوات، التي كانت سائدة يف الدورات السابقة 
وه�ذا م�ا يقودنا للقول إن ش�خصية املرش�ح 
ونزاهته من ش�أنها أن تك�ون عامال مهما من 
عوام�ل الف�وز أو الخس�ارة يف االنتخاب�ات من 
جه�ة، ومن جه�ة ثانية وعي الناخ�ب العراقي 
الذي بدأ يفكر مليا باختيار الش�خص املناسب 
ضم�ن دائرت�ه االنتخابي�ة، خاص�ة أن هنال�ك 
مطال�ب ش�عبية بالتغي�ري اإليجابي وه�ذا لن 
يحص�ل م�ا لم تك�ن هنالك مش�اركة ش�عبية 
واس�عة من ش�أنها أن تحدث التغيري املطلوب، 
بعيدا عن النظري�ات املتداولة لدى عامة الناس 
من أن نتائج االنتخابات محس�ومة لهذا أو ذلك 
من األحزاب السياس�ية، وهذه نظرية خاطئة 
ج�دا بحك�م إن التصوي�ت الكرتون�ي، وهنالك 
رقاب�ة دولية ع�ى االنتخابات، وكم�ا أرشنا اىل 

أن هنال�ك وعيا ش�عبيا كبريا جدا هو الحاس�م 
يف رس�م الخارطة السياسية الجديدة للعراق يف 

مرحلة ما بعد  االنتخابات.
ل�ذا ف�إن واجبن�ا كمواطن�ني هو املش�اركة يف 
االنتخاب�ات واختيار من نجده مناس�با لقيادة 
البل�د يف املرحل�ة القادم�ة، بعيدا عم�ا يكتب يف 
مواقع التواصل االجتماع�ي من محاوالت زرع 
الي�أس لدين�ا، وهذا األس�لوب يف »التش�ويش« 
غايته األوىل إبقاء الفاسدين يف املشهد السيايس 
وهذا يتحقق إن إستجبنا لدعوات املقاطعة التي 

يروج لها البعض ألسباب معروفة للجميع.
نح�ن نتوقع من االنتخاب�ات القادمة أن تحقق 
نس�بة عالي�ة من التغي�ري، الذي يعك�س رغبة 
الش�ارع العراق�ي وينتج كما أرشن�ا اىل طبقة 
سياس�ية جدي�دة، يمكنه�ا أن تق�ود البل�د يف 
السنوات القادمة وتقيض عى الفساد وتستثمر 
موارد البلد بالش�كل السليم والصحيح، خاصة 
أن األج�واء اإلقليمي�ة والدولي�ة تدع�م العراق 
كم�ا الحظنا ذل�ك يف قمة بغداد األخ�رية، والتي 
حملت لنا كشعب رس�ائل إيجابية عديدة علينا 
أن نس�تثمرها ع�رب أصواتن�ا التي س�تعزز من 
مكانتنا يف محيطنا اإلقليمي والدويل، خاصة أن 
تجربتنا الديمقرطية قطعت ش�وطا كبريا عرب 

ممارسات انتخابية عديدة.

           نجاح العلي

الدعاي�ة االنتخابي�ة يف الفرتات الس�ابقة 
ش�ابتها فوىض كبرية وتشويش وتأثري يف 
إرادة الناخب عرب استحواذ أحزاب متنفذة 
ع�ى واجهات مهم�ة ويف أماكن مميزة يف 
حني حرم منه�ا االٓخرون، فضال عن عدم 
تحديد أماكن مح�ددة للدعاية االنتخابية 
وبمساحات متساوية لجميع املرشحني، 
اضاف�ة اىل عدم قي�ام املتنافس�ني بازالة 
امللصقات والبوسرتات بعد اعالن النتائج.

يحدون�ا األمل يف الف�رتة القريب�ة املقبلة 
ان تش�هد العملية السياسية نضجا اكرب 
ينس�جم ويتناغ�م م�ع رضورات املرحلة 
وان تس�فر االنتخابات الترشيعية املقبلة 
ألعض�اء مجل�س الن�واب العراق�ي ع�ن 
تحالفات سياس�ية عاب�رة لالصطفافات 
الطائفي�ة والديني�ة واملذهبي�ة، من دون 
ان يتخى او يفقد اي مكون انتمائه، عى 
ان تجتم�ع ه�ذه الكيانات ع�ى برنامج 
س�يايس واضح املعال�م وقاب�ل للتطبيق 
ع�ى ارض الواقع يلب�ي طموحات وامال 
املواطنني، وبعيدا ع�ن املناكفات الحزبية 
والتسقيط السيايس، ويا حبذا لو اجريت 
خ�الل الف�رتة الت�ي تس�بق االنتخاب�ات 
مناظرات سياس�ية هادئ�ة ورصينة بني 

الزعماء السياسيني، 
تعرب ع�ن االحرتام املتب�ادل واالحتكام اىل 

صناديق االقرتاع املعرب الحقيقي عن ارادة 
الناخ�ب الذي ب�دأ رويدا رويدا يس�أم من 
العملية السياس�ية برمته�ا لو لم يتحقق 
اس�تقرار س�يايس ونه�وض اقتص�ادي 
الخدم�ات  م�ن  االدن�ى  الح�د  وتوف�ري 
األساسية، التي باتت محدودة او منعدمة 
يف الكث�ري من امل�دن والقصب�ات العراقية 

ومن بينها العاصمة بغداد.
اي�ام قالئ�ل فق�ط تفصلن�ا ع�ن موع�د 
انتخاب�ات مجل�س النواب املق�ررة يف 10 
ترشين االول املقبل، ومن األش�ياء املهمة 
والرضوري�ة التي من املف�رتض االلتفات 
واالنتب�اه إليها هو وضع معايري ورشوط 
عند بدء الدعاية االنتخابية بغية تنظيمها 
الناخ�ب  ع�ى  التش�ويش  م�ن  والح�د 

واستغالل املال العام الغراض دعائية.
التجربة الديمقراطية الناش�ئة يف العراق، 
ش�ابتها العديد من املعوقات والصعوبات 
وأحيان�ا اإلخفاقات، لك�ن هناك بصيص 
امل ونضجا انتخابيا من الناخب الذي بات 
يقيم األحزاب والش�خصيات السياس�ية، 
بن�اء عى أدائه�ا الس�يايس، او التعديالت 
املهمة ع�ى النظ�ام االنتخاب�ي واعتماد 
الدوائ�ر االنتخابي�ة والرتش�يح الف�ردي 
وفوز من يحصل عى أعى األصوات، كلها 
ام�ور س�تفيض بالتاكيد اىل دخ�ول دماء 
جديدة يف العملية السياس�ية يعول عليها 

يف تصحيح املسار الديمقراطي.

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب...

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االمالك املدرجة 
اوصافه�ا يف ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية بلدي�ة الحي وفق  قان�ون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعى الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة مديري�ة بلدية الحي   خالل فرتة )15( خمس�ة ع�رش  يوما  تبدأ من 
اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار 
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من م�دة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله 
يف تمام الساعة )العارشة صباحا( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون 
املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 
وكاف�ة املصاريف االخرى وعى املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مصورة 
واصلية ويت�م االلتزام بكافة التعليم�ات والضوابط الصادرة م�ن البلدية بهذا 

الصدد

محافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة 

قسم االرايض واملساحة 
سكرتارية لجنة املزايدات العلنية 

اعالن
تعل�ن مديري�ة زراع�ة النجف االرشف قس�م االرايض واملس�احة ع�ن توفر املس�احات املدرجة 
اوصافها ادناه لغرض تاجريها باملزايدة العلنية وفقا الحكام القانون 21 لس�نة 2013 للتعاقد 
حسب قانون 35 لسنة 1983 فعى الراغبني باالشرتاك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية 
مس�تصحبني معهم التامينات االولي�ة البلغة )20%( من القيمة املقدرة للدونم الواحد وس�وف 
تج�ري املزايدة )املن�اداة( بعد انتهاء الف�رتة املنصوص عليها يف الفقرة )خامس�ا( من القانون 
اع�اله )البالغة ثالثون يوما( تب�دا من اليوم التايل لنرش االعالن ويف مق�ر مركز مديرية الزراعة 

حرصا ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن 
مواصفات االرض :

منعم شهيد حسني
مدير الزراعة /وكالة

محافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة 

قسم االرايض واملساحة 
سكرتارية لجنة املزايدات العلنية 

اعالن
تعلن مديرية زراعة النجف االرشف قسم االرايض واملساحة عن توفر املساحات املدرجة اوصافها ادناه 
لغرض تاجريها باملزايدة العلنية وفقا الحكام القانون 21 لسنة 2013 للتعاقد حسب قانون 35 لسنة 
1983 فعى الراغبني باالشرتاك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مستصحبني معهم التامينات 
االولية البلغة )20%( من القيمة املقدرة للدونم الواحد وسوف تجري املزايدة )املناداة( بعد انتهاء الفرتة 
املنص�وص عليه�ا يف الفقرة )خامس�ا( من القانون اع�اله )البالغة ثالثون يوما( تبدا م�ن اليوم التايل 
لن�رش االع�الن ويف مقر مرك�ز مديرية الزراعة حرصا ويف تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور االعالن 
مواصفات االرض :

منعم شهيد حسني
مدير الزراعة /وكالة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/770

التاريخ 2021/8/29
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف س�هام العقار 
تسلسل 627 الحويش الواقع يف الحويش 
العائدة للمدي�ن بيان رزاق لوتي املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائن حي�در محم�د حمزة 
البال�غ )    ثالثة واربع�ون مليون ( دينار  
فع�ى الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خالل مدة خمس�ة ع�رش  يوما 
تبدا م�ن الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة عرشة 
باملائة م�ن القيمة املق�درة بصك مصدق 
م�ع بطاق�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة 
الجنس�ية وان رسوم التس�جيل والداللية 

عى املشرتي
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه  627 الحويش املدينة 
القديمة 

2 � جنسه ونوعه : ملك رصف  
3 � ح�دوده واوصاف�ه يقع عى ش�ارع 

فرعي قرب سور النجف 
4 � مشتمالته تبيع مديرية تنفيذ النجف 
س�هام املدي�ن بي�ان رزاق لوت�ي البالغة 
2 س�هم م�ن اص�ل 15 س�هم يف العق�ار 
املرقم 627 حويش والتي تس�اوي تسعة 
وخمس�ون ملي�ون وس�بعمائة وثالث�ة 
وخمس�ون الف دينار وكانت مش�تمالته 
مكونة م�ن مدخل عدد اثنان واس�تقبال 
وغرفتني  مجاورتان لالس�تقبال وساحة 
وس�طية مفتوح�ة تحيطه�ا ثالثة غرف 
ن�وم ومطب�خ ومجموع�ة صحي�ة ع�دد 
2 وسداب وطاب�ق عل�وي مؤل�ف م�ن 
ثالثة غ�رف نوم وان العقار مس�قف من 
الش�يلمان واالرضي�ة بال�كايش املوزاييك 
وتوجد صحي�ات يف الطاب�ق العلوي عدد 
واحد وان درجة عمران العقار متوسطة 

5 �مساحته  236,37م2
6 �  درجة العمران  متوسطة  

7 � الشاغل  عيل بيان رزاق يرغب  بالبقاء 
بصفة مستاجر بعد البيع 

8 � القيم�ة املق�درة : للحص�ة املدي�ن يف 
العق�ار البالغ تس�عة وخمس�ون مليون 

وسبعمائة وثالثة وخمسون الف دينار

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2002/ب2021/5
التاريخ 2021/9/1

اىل / املدعى عليهم )عصمه محمد عيل 
عطية  (  

اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 
 2021/7/15 يف  2002/ب2021/5  
ش�يوع  بازال�ة  الحك�م  واملتضم�ن 
العقاري�ن املرقم�ني 24 و25 مقاطعة 
20 بح�ر النج�ف بيع�ا وتوزي�ع  صايف 
الثم�ن عى الرشكاء كل حس�ب حصته 
من�ه   ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار الحويش حس�ن هادي شريوزة  
لذا تقرر تبليغك اعالن�ا بالقرار املذكور 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك حق 
الطعن ع�ى القرار املذك�ور خالل املدة 
املق�ررة بكافة طرق الطع�ن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذك�ور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد 338/ب/2021
التاريخ 2021/8/22

اىل املطل�وب اع�ادة الق�وة التنفيذي�ة  ضده عبود 
هادي عرب 

اعالن
اق�ام طالب اعادة القوة التنفيذية  ابراهيم راش�د 
حران الدعوى املرقم�ة 338/ب/2021 املتضمنه 
طلبه اع�ادة الق�وة التنفيذية للق�رار املرقم 38/ 

ب/1987 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ  وتاييد مختار املنطقة عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني رس�ميتني 
يوميت�ني محليت�ني واس�عتي االنتش�ار للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافع�ة املصادف 
2021/9/9 الساعة الثامنة صباحا ويف حال عدم 
حضورك او ارس�ال  من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى

رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / حجة وفاة / 2386
التاريخ / 8 / 7 / 2021

اىل / املدعو ) صفاء رشيد دارا (
م / اعالن 

قدم طالب حجة الوفاة ) حليمة محي فاضل طلباً 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بح�ق املدعو ) صفاء رش�يد دارا ( قررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 
سيتم النظر بالطلب وفق القانون .                                                                                    

القايض
عيل جبار الخزعيل

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/6548
التاريخ 2021/8/31

بن�اء عى طلب املواط�ن  )جمال نعم�ان محمد (  
الذي يروم في�ه تبديل لقبه وجعل�ه )الحلو ( بدال 
من  )الزام�يل( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قانون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2020/28

التاريخ : 2021/9/2
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الرميثة سهام املدينة يف العقار 
املرق�م 1410/1 م24 املصولب�ة الواقع يف الرميثة 
الس�هام  العائ�دة للمدينة س�ليمة حميد جاس�م  
البالغ�ة 9,830,000 تس�عة مالي�ني وثمانمائ�ة 
وثالث�ون الف دينار  فعى الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالث�ون  يوم�ا تبدأ من 
الي�وم الت�ايل للن�رش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة من املائ�ة  من القيم�ة املقدرة 
)10%(  وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م 

التسجيل والداللية عى املشرتي  
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : الرميثة  املصولبة  1410/1 
م 24 املصولبة   

2 � جنسه ونوعه: ارض زراعية
3 � حدوده واوصافه : ثالثة غرف ومطبخ وحمام 

وساحة مسكوفة 
4 � مش�تمالته : ثالث�ة غ�رف ومطب�خ وحم�ام 

وساحة مسكوفة  
5 � مس�احته :  س�هام املدينة 1 س�هم من االصل 

االعتيادي ملجموع السهام البالغ 8 سهم 
6 � درجة العمران : متوسطة

7 � الشاغل : كفاء حميد ونعيمة حميد 
8 � القيم�ة املقدرة : س�هام املدينة 10,000,000 

عرشة ماليني دينار  
�����������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / عدي جبار حسني 

اقتىض حضورك اىل بلدية الشعلة لغرض استخراج 
اجازة بناء للقطعة املرقمة 9503 م 22 صابيات.

الرشيك 
ضياء حسن مهدي 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/6538
التاريخ 2021/8/30

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي  )رفاء 
حس�ن حسني (  طلبا لغرض تبديل اسمها  املجرد 
وجعل�ه )رف�اه ( ب�دل م�ن  )رف�اء( فم�ن لدي�ه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام امل�ادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

العدد /2794
التاريخ 2021/9/4

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقع المدة المساحة  الرقم  نوع الملك ت
امام سوق القصابين سنتان 20م2 95 محل تجاري 1
خلف سوق القصابين سنتان 8م2  475 محل تجاري 2

سوق القصابين سنتان 13م2 122 محل تجاري 3
سوق القصابين سنتان 13م2 123 محل تجاري 4

داخل علوة المخضرات سنتان 24م2 69 محل تجاري 5
سوق القصابين سنتان 8م2 137 محل تجاري 6
سوق القصابين سنتان 8م2 163 محل تجاري 7
سوق القصابين سنتان 8م2 164 محل تجاري 8
الحي الصناعي سنة واحدة  100م2 274 ورشة تصليح  9

العدد : 12459
التاريخ : 2021/9/2

السعر 
للدونم

مواصفات 
االرض المقاطعة القطعة  المساحة 

/دونم ت

 1000
دينار

وهي ارض 
صحراوية ال 

تتوفر لها الحصة 
المائية علما ان 
المساحة خالية 
من المغروسات 

والمنشات 
االخرى

1/الشبكة  جزء 
من 2  1,000 1

العدد : 12358
التاريخ : 2021/8/31

السعر 
للدونم

مواصفات 
االرض المقاطعة القطعة  المساحة 

/دونم ت

 1000
دينار

وهي 
ارض 

صحراوية 
ال تتوفر 

لها الحصة 
المائية 

وخالية من 
االستغالل 
حاليا وال 
يوجد فيها 
مغروسات 
ومنشئات 

ثابتة

4/جزيرة 
النجف

جزء من 
108413/3

 544
دونم 1
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يج�ب عليك حس�اب خطوات�ك التالي�ة بعناية 
وع�دم الت�رع يف اتخ�اذ أي ق�رارات يف الفرتة 
القادمة ، حتى ال تقع يف مشاكل كثرية يف عملك 

، كما يجب عليك تحسني عالقتك بزمالئك.
تحت�اج إىل االس�تماع إىل رشي�كك واالس�تماع 

جيًدا 

يج�ب أن ت�رب امل�اء أثن�اء النه�ار ، وتجنب 
املروبات غري الصحي�ة ، حفاًظا عىل صحتك 
، وم�ن ناحي�ة أخرى ، أبحث ع�ن نظام غذائي 
مفيد لك. خالل الفرتة القادمة ، س�يتعني عليه 
تجن�ب الخالف�ات مع زمالئ�ه والس�عي دائًما 

لتحسني عالقاته مع اآلخرين

عليك أن تتعلم لغات أجنبية جديدة ملس�اعدتك 
ع�ىل تطوير مس�تواك املهني ، وعلي�ك أن تهتم 
بعمل�ك وت�رى كل م�ا ه�و جدي�د ومختلف يف 
مجال�ك. ال تت�رع يف عالقة عاطفي�ة جديدة 
وحاول دائًما البحث عن رشيك الحياة املناسب 

لك

ال تف�رط يف تن�اول األطعم�ة الدهني�ة ، وذل�ك 
لتجنب املش�اكل الصحي�ة ، واحرص دائًما عىل 
تنوي�ع األطعم�ة ، وتن�اول الخض�ار والفواكه 
املفي�دة لصحتك. ال تناقش الخطأ وتعرتف به ، 
وحاول إصالحه يف األيام القليلة القادمة ، أثناء 

تجديد أدواتك يف العمل 

ح�اول تحس�ني عالقت�ك بزمالئك وع�دم إثارة 
القضاي�ا والنزاع�ات معهم ، حت�ى تتمكن من 
العم�ل يف بيئ�ة هادئة وس�لمية تس�اعدك عىل 

ابتكار أفكار جديدة ومختلفة.
ال تتعم�د انتقاد رشيكك أمام اآلخرين ، س�واء 

أكانوا أصدقاءك أو أقاربك

يجب تناول حفنة من املكرات بشكل يومي ، 
لالستفادة من مغذياتها ، والحفاظ عىل صحة 
جس�مك ، والش�عور بالحيوية والنشاط خالل 
الفرتة املقبلة. صفحة جدي�دة بها الحياة ، وال 
تحاول أن تتذكر ش�يًئا سيًئا حدث له يف املايض 

، حتى يشعر بالسعادة.

قد تت�اح لك فرصة الس�فر التي كن�ت تريدها 
لف�رتة طويلة ، فال ت�رتدد يف قبولها ، ومحاولة 
ترتيب أمورك قبل الس�فر ، وكن مس�تعًدا لبذل 
املزي�د م�ن الجه�د يف الف�رتة القادم�ة ، وتأكد 
م�ن أن هذه الفرصة سيحس�ن دخل�ك املادي 

ووضعك املستقبيل.

عليك أن تقنع حبيبك بفرصة السفر املتاحة لك 
، خاصة أنه يرفض الس�فر خ�الل هذه الفرتة 
، فح�اول أن تجعل�ه يفه�م أن ه�ذه الخطوة 
رضوري�ة ملس�تقبلكما مًع�ا ، فق�د يحتاج إىل 
رعاية ما لديه. املستقبل معك ، ويمكنك التفكري 

يف اتخاذ خطوة رسمية قبل السفر.

لق�د بذل�ت مجه�وًدا ط�وال الف�رتة املاضية يف 
محاولت�ك لفق�دان ال�وزن ، لكنها ل�م تنجح ، 
بس�بب كثرة تناول الحلويات ، وقلة ممارس�ة 

الرياضة باإلضافة إىل النظام الغذائي.

كنت مش�غوالً مع أرستك خالل الفرتة املاضية 
، بس�بب مخاوف�ك يف العم�ل ، اح�رص ع�ىل 
تخصيص الوقت لهم ، خاصة وأنك عىل وش�ك 
الس�فر ، وتأكد من أن جلوس�ك معهم يمنحك 

املزيد من الطاقة اإليجابية.

لدي�ك فرص�ة رائع�ة للتعبري ع�ن مش�اعرك جيًدا 
لتقريب املسافات بينك وبني من تحب ، وسوء الفهم 
الذي نشأ بينك وبينه لبعض الوقت نتيجة الكشف 
ع�ن عالقت�ك وفهمه�ا. يف األماكن العام�ة ، يجب 
عليك الحف�اظ عىل قدًرا معقوالً م�ن الخصوصية 

وعدم تقديم حياتك وتفاصيلك لآلخرين.

تأك�د من أن غرف�ة نومك نظيف�ة قبل الذهاب 
للن�وم ، فإهم�ال غرف�ة نوم�ك لف�رتة طويلة 
يعرضك للتوتر والقلق وقلة ساعات النوم ، كما 
يمكن أن يسبب لك الكوابيس ، لذا فإن الحفاظ 

عىل غرفة النوم وتشغيلها أمر صعب.

العذراء

احلوت

عادة يومية قد تتسبب بالسكتة الدماغية
 حّذرت دارسة صادرة عن جمعية القلب 
األمريكي�ة، م�ن أن األش�خاص الذي�ن 
يجلس�ون 8 س�اعات متواصلة بش�كل 
يوم�ي دون ح�راك وأعماره�م تقل عن 
60 عام�اً، معرّضون لإلصابة بالس�كتة 

الدماغية.
وأوضحت الدراسة وفقاً ل� »يس إن إن«، 
أن هؤالء األش�خاص معرضون أكثر من 
غريهم ملخاطر اإلصابة بالس�كتة، أكثر 

بسبع مرات من الذين يمارسون نشاطاً 
بدنياً.

وأش�ارت إىل أن السكتة الدماغية تحدث 
عندما ينس�د الريان ال�ذي يمد الدماغ 
بال��دم، وإذا لم تعال�ج برعة فقد تبدأ 
خالي�ا املخ بتلك املنطقة يف املوت بس�بب 

نقص األوكسجني.
ري�ايض  نش�اط  بممارس�ة  ونصح�ت 
كامل�ي أو رك�وب الدراج�ات الهوائي�ة 

بشكل مستمر عىل فرتات ال تقل عن 10 
دقائق للمرة الواحدة، حيث إن األنشطة 
الرياضي�ة تكف�ي لرفع مع�دل رضبات 

القلب والتعرق.
وبينت كذلك إىل أهمية اتباع نظام غذائي 
صحي واإلقالع عن التدخني وتش�خيص 
وع�الج ح�االت ارتف�اع ضغ�ط ال��دم 
والس�كري، للتقلي�ل من خط�ر اإلصابة 

بالسكتة الدماغية.

»تيك توك« ستتيح التبضع مبارشة من منصتها
س�تتيح ش�بكة »تيك توك« عّما قريب 
ملستخدميها أن يش�رتوا مبارشة سلعا 
معروضة م�ن منتج�ي محتويات عىل 
املنّص�ة، يف خطوة جدي�دة تعّزز جهود 
إنش�اء منظوم�ة متكامل�ة ع�ىل ه�ذا 

التطبيق.
ويأت�ي ه�ذا اإلعالن يف س�ياق الراكة 
التي أطلق�ت يف تري�ن األول/أكتوبر 
2020 م�ع »ش�وبيفاي« الت�ي تخ�ّول 
أنش�طة  إط�الق  تجاري�ة  عالم�ات 
إلكرتوني�ة. ويف ب�ادئ األم�ر، كان هذا 
االتفاق يتيح ملس�تخدمي »شوبيفاي« 
الكندي�ة الرتويج ملنتجاته�م عىل »تيك 

توك«.
وسيصبح يف وسع البائعني إنشاء متجر 
مصّغر عىل »تيك ت�وك« وإدراج روابط 
تحيل مب�ارشة إىل املنتج�ات يف أرشطة 
الفيدي�و املنش�ورة ع�ىل املنّص�ة التي 
تضّم أكثر من مئة مليون مس�تخدم يف 

الواليات املتحدة ال غري.
وس�تكون نجمة تلفزيون الواقع كاييل 
جينري التي أطلقت ماركة ملستحرضات 
التجمي�ل بات�ت قيمته�ا تق�ّدر بمئات 
مالي�ني الدوالرات من بني التجار األوائل 
الذي�ن سيتس�ّنى لهم اس�تخدام هذه 
الخدمات الجديدة، وفق بيان صادر عن 

»شوبيفاي«.
قس�م  رئي�س  تش�انديل  بالي�ك  وق�ال 
مشاريع األعمال يف »تيك توك« يف البيان 
إن هذه األخرية »تتمّتع بموقع فريد ما 
بني املحتويات والتجارة. وتس�ّهل هذه 
اإلمكانيات الجديدة ع�ىل الركات، أّيا 
كان حجمه�ا، إنتاج محتوي�ات جّذابة 
تش�ّد املس�تهلكني إىل نق�اط البيع عىل 

اإلنرتنت«.
وتأّخ�رت »تيك ت�وك« التابعة ملجموعة 
»بايت دانس« الصينية يف جني عائدات 
مالية من محتوياتها، بالرغم من النمّو 

الكبري الذي تشهده منذ سنتني.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املكوّنات:
قطعة دجاج - 2 حبات قرعة خرضاء - 2 حبات جزر - 2 حبات بطاطا - حبة 

بصل - ربطة قسربة - ½ كاس حمص منفخ - 3 مالعق كبرية قوارط
التوابل:

م ص فلفل اسود
م ص زنجبيل - م ص كركم

م ص قرفة - م ص كبابة
ملح

ملعقةكبرية طماطم
الخطوات:

نغسل الخرض و نقطعها مكعبات نضعها يف طنجرة نع دجاج و ربطة قسربة 
و 2مالع�ق زي�ت و نخليهم يتقالو جي�دا ثم نضيف التواب�ل و طماطم و قليل 
من ماء و نخليهم يتقالو ثم نضيف الحمص و نمرق باملاء الس�اخن و عندما 
ينضج الدجاج ننزعه و نطحن الخرض ثم نضيف قوارط نخبيها تغيل 5 دقايق 

و نطفي عليها

شوربة قوارط نتاع الغرب

فوائد لتناول األناناس
إضافة إىل طعمها اللذيذ؛ فإن 
فاكهة األناناس تضم العديد 
من العنارص املفيدة ونس�بة 
عالية من مضادات األكسدة.
ع�ىل  األنان�اس  ويحت�وي 
نس�بة عالي�ة م�ن فيتامني 
»يس«، والحديد والبوتاسيوم 
والفسفور واملنجنيز، إضافة 
إىل إنزيمات هاضمة لها دور 
يف هضم الربوتني مما يسهل 

عمليات الهضم.
ولألنان�اس فوائ�د عديد من 

أبرزها:
تقوية العظام

تناول األنان�اس يقلل من فرص اإلصابة بهشاش�ة العظام، 
الحتوائ�ه عىل نس�بة عالية م�ن عنرص املنجني�ز، وفيتامني 

يس.
يخفف آالم العضالت

يعترب عنرص البوتاسيوم املوجود يف األناناس فعاالً يف تخفيف 

آالم العض�الت وتش�نجاتها، 
فهو يس�اعد يف تعزيز عملية 
ش�فاء العضالت خاصة بعد 

التمارين الرياضية الشاقة.
 يحسن عملية الهضم

يعترب األنان�اس مصدرا غنيا 
باأللي�اف وامل�اء، إضاف�ة إىل 
األنزيم�ات الهاضم�ة لذل�ك 
يس�اعد يف تحس�ني عملي�ة 
الهض�م، ويس�اهم يف تنظيم 
وتقلي�ل  األمع�اء  حرك�ة 

الغازات واالنتفاخ.
الوقاية من الرطان

مضادات األكسدة ومضادات االلتهابات املوجودة يف األناناس 
تجعل�ه م�ن الفواك�ه التي تس�اهم يف تقليل ف�رص اإلصابة 

بمرض الرطان.
 السيطرة عىل ضغط الّدم

احتواء األناناس عىل نس�بة عالية من البوتاسيوم يجعل منه 
حال مثاليا يف السيطرة عىل ارتفاع ضغط الّدم.

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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املسابقات متنح األندية العراقية أحقية التعاقد 
مع »6« حمرتفني

             المستقبل العراقي/ متابعة

منحت لجن�ة املس�ابقات العراقي�ة، األندية 
املش�اركة يف الدوري املمت�از، أحقية التعاقد 
مع 6 محرتفني أجانب يف قائمة الفريق، عىل 

أن يتواجد 5 منهم فقط داخل امللعب.
وقال رئيس لجنة املس�ابقات الدكتور حيدر 
ع�ويف: »اللجن�ة أتاح�ت الفرص�ة لألندي�ة، 
للتعاقد مع 6 محرتفني عىل أن يشرتك خمسة 
منهم داخل امللعب، كي يعوضوا غياب العبي 

املنتخب«.
وأض�اف: »كم�ا ق�ررت اللجنة اس�تمرارية 
املنافس�ة وع�دم تأجي�ل أي مب�اراة بس�بب 

مباريات املنتخب العراقي«.

وأش�ار إىل أن اللجن�ة منحت فرص�ة لألندية 
إلضاف�ة 40 العًب�ا ضمن قائمتها يف املوس�م 
املقب�ل حتى ال يتأث�ر أي ناٍد، بغي�اب العبيه 

املرتبطني باملنتخب.
وأردف قائ�ا: »ال يوج�د م�رر لتأجي�ل أي 
يضم�ن  وه�ذا  املقب�ل،  املوس�م  يف  مب�اراة 

انسيابية الدوري املمتاز«.
وأوضح أن موعد انطاق منافسات الدوري، 
س�يكون ي�وم 20 من الش�هر الج�اري عىل 
أن تك�ون قرع�ة املس�ابقة، إم�ا الخمي�س 
أوالجمع�ة املقبلني.يش�ار إىل أن قرار هبوط 
األندي�ة )أربع�ة أو اثنني( س�يكون مرهوًنا 
بقرار االتحاد الجديد الذي سينتخب يف الرابع 

عرش من الشهر املقبل.

لوكاكو: إنرت انتشلني 
من حفرة يونايتد القذرة

فقري: هذا الشخص أفشل 
انضاممي لليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى روميل�و لوكاك�و إىل اس�رتضاء جماه�ر اإلن�رت 
الغاضبة، بس�بب قرار الاعب مغادرة إيطاليا إىل تشيليس 
هذا الصيف، حيث اعرتف بأن بطل الدوري اإليطايل، أنقذه 

من الجحيم الذي عاشه مع مانشسرت يونايتد.
 وعررّ مشجعو إنرت عن غضبهم من لوكاكو بعد عودته إىل 
»س�تامفورد بريدج«، خصوصا وأن الن�ادي منح املهاجم 
البلجيكي طوق نجاة عام 2019، بعد وضع بائس عاش�ه 
»أولد ترافورد«، ويش�عر املش�جعون بالضي�ق ألن الاعب 

البالغ من العمر 28 عاًما لم يرد لهم إيمانهم به.
 وق�ام أنص�ار العم�اق اإليطايل بتش�ويه لوح�ة جدارية 
للوكاكو الش�هر املايض بعبارة »بيع خائن«، مع استمرار 
خيبة أمل أنصاره ألنه اختار الرحيل عىل الرغم من تأكيده 

سابقا أنه سيبقى.
 وس�عى لوكاك�و إىل نزع فتيل التوت�رات بينه وبني أنصار 
إنرت، من خال اإلرصار عىل أنه ممتن للفرصة التي قدمها 
له إنرت قبل عامني، لكن اهتمام تشيليس به كان أمرا مثرا 
لاهتم�ام. وق�ال لوكاك�و يف ترصيحات نقلته�ا صحيفة 
»دي�ي مي�ل«: »لق�د أدركت فق�ط أن تش�يليس كان جاًدا 
عندم�ا قدموا عرضهم الثال�ث، لم أكن أريد أن أغادر خلف 
ظه�ر اإلنرت. لقد أخرجوني من الحفرة القذرة التي عانيت 

منها يف مانشسرت يونايتد«.

بكاء وعناق.. كواليس اجتامع أومتيتي مع البورتا

ريال مدريد حيارص مبايب بعرض فلكي

              المستقبل العراقي/ متابعة

إس�باني،  صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
كوالي�س اجتماع الفرن�يس صامويل 
أومتيت�ي مدافع برش�لونة، مع إدارة 
ح�ول  للحدي�ث  الكتالون�ي،  الن�ادي 

مستقبله.
وحاول برشلونة التخلص من أومتيتي 
خ�ال املركات�و املنتهي، لك�ن باءت 
كل املح�اوالت بالفش�ل، وقرر الاعب 
التمس�ك بالبقاء حتى نهاية عقده يف 

صيف 2023.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، فإن الفرن�يس يريد إثبات 
جدارته مع البارس�ا م�ن جديد، حيث 

أنف�ق األموال للعمل م�ع مدرب بدني 
بشكل خاص.

وعرض برشلونة عىل أومتيتي الرحيل 
مجان�ا والحص�ول ع�ىل مكاف�أة من 
الن�ادي، لك�ن الفرنيس رفض بش�كل 

قاطع وأكد تمسكه بعقده.
وأشار أومتيتي، إىل أنه أصبح لديه أداء 
بدني جي�د جًدا، وحصل ع�ىل تقارير 

من الطبيب تفيد بذلك.
وأضاف�ت الصحيف�ة: »بعدم�ا رشح 
أومتيتي املوقف لرئيس برشلونة خوان 
البورتا، أكد األخر أنه مقتنع برضورة 

حصول الفرنيس عىل الفرصة«.
وتابعت: »بدأ أومتيتي بالبكاء، وعانق 
الرئيس الاعب، وأخره أنه سيتحدث 

م�ع املدرب كوم�ان، وأصبحت األمور 
بي�د الفرن�يس إلثب�ات أنه ق�ادر عىل 

القوي�ة  الع�روض  تقدي�م  مواصل�ة 
بقميص البارسا«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م يفقد نادي ري�ال مدريد، األم�ل يف التعاقد مع كيليان 
مبابي مهاجم باريس س�ان جرمان.وكش�فت صحيفة 
ABC، تفاصي�ل ع�رض يجهزه امللكي لض�م مبابي عند 
التف�اوض مع الاعب مب�ارشة، اعتباًرا م�ن أول يناير/

كانون ثان املقبل، مستغًا انتهاء تعاقد الاعب مع ناديه 
بنهاية املوسم الجاري.

وأش�ارت إىل أن النادي املدريدي يجهز ملبابي، عقًدا مدته 
6 مواس�م، يمتد حتى صيف 2028، براتب سنوي يرتاوح 
بني 34 إىل 40 مليون يورو.وأوضحت أن فلورنتينو بريز 
رئيس ري�ال مدريد، يجهز راتًبا س�نوًيا ملبابي قيمته 30 

ملي�ون يورو، وس�يتصاعد م�ع الوقت بخ�اف مكافأة 
توقيع يتقاس�مها مع والده ووكي�ل أعماله، ترتاوح بني 

60 إىل 80 مليون يورو.
ولفت�ت الصحيفة إىل أن بريز يريد أن يكون مبابي، رأس 
املرشوع الجديد لري�ال مدريد، والذي يجهز له منذ رحيل 

كريستيانو رونالدو.

مشاركتي يف أوملبياد طوكيو كانت حمط إعجاب اجلميع
املعلق الرياضي عالء عبد اهلل لـ »املستقبل«:

            حوار / عمار العبودي 

معلق ريايض من الطراز األول إستطاع أن يمتلك 
أدوات نجاح�ه ليك�ون معلق�ا مبدع�ا ومحلا 

ناجحا يف القنوات الرياضية.
انفرد باملشاركة بقناة bein سبورت الرياضية 
بع�د إطاعه�ا ع�ىل تجارب�ه الس�ابقة يف قناة 
ال�كأس الرياضية وقبل التح�دي وعمل كمحلل 
ألكثر من رياضة ملا يمتلك من خزين معلوماتي 
كبر  ليحقق بصمة نج�اح عراقية كبرة. علرّق 
يف اوملبياد طوكيو مؤخرا السعر الجميع ل ) 11 

( فعالية رياضية . 
ي�رى أن التعلي�ق ع�ىل ك�رة القدم ل�م يعد كما 
كان س�ابقا ألن الجميع يري�د أن يصبح معلقا 
يف الوق�ت الح�ارض و األغلبية إستس�هلت هذا 

املوضوع .
يتمن�ى أن تتك�رر ه�ذه التجارب يف املس�تقبل 
القريب فهناك مناس�بات أوملبي�ة مهمة قادمة 

وهو مستعد من اآلن لخوض هذه التجارب. 
ي�رى بأن هن�اك حاجة فعلي�ة ألن  يكون هناك 
دعم واهتمام حكومي وم�ن الجهات املختصة 
للتعليق الريايض واملش�اركات العراقية فيه  ... 
إن�ه املعلق الري�ايض املبدع عاء عب�د الله الذي 

كان لنا معه هذا الحوار 

* هل لك ان تحدثنا عن مش�اركتك يف التحليل و 
التعليق  عىل االلعاب االوملبية االخرة يف طوكيو 

مع قناة beIN سبورت ؟
يف البداية فاتحتني القناة عر احد مدرائها قبل 
اكث�ر من 6 اش�هر، بعد إطاعه�م عىل تجربتي 
م�ع قن�اة ال�كأس 2018 يف االلعاب االس�يوية 
التي جرت يف جاكارتا... وبالطبع قبلت التحدي 
beIN الذي جمعني باس�اتذة االعام العربي يف

سبورت. 
كما كلفتني القناة متمثلة باالستاذ فارس زكي 
واالس�تاذ بول فاضل  بعد االطاع عىل الس�رة 
الذاتية بالتواجد يف االستوديو، كمحلل الكثر من 
رياض�ة، وعىل وج�ه الخصوص ك�رة الطاولة، 
وبالفع�ل كان�ت هن�اك س�اعة مخصصة يل يف 
االس�توديو التحليي، الذي يستمر مايقرب من 

تسع ساعات متواصلة تبدأ يف الساعة السادسة 
صباحا و بشكل يومي مع مقدمي الرامج اسيا 
عبدالله وباس�ل طب�ال او اريج س�ليم ومحمد 
كي�دان، وقد نلت من الثناء واالش�ادة ماجعلني 
اش�عر بالفخر كوني كنت ممثا وحيدا للعراق 
يف ه�ذا املجال ، فيما كان�ت باقي الدول العربية 
وخصوصا مرص وتونس ولبنان، تتمتع بوجود 
مكثف م�ن املعلقني واملحلل�ني، وقد اعتمدت يف 
ذلك ع�ىل تجاربي الغنية الس�ابقة، والتي تمتد 

الربعة عرش عاما  .

* وماذا عن التعليق يف االوملبياد وكيف شاهدت 
املنافسة هناك.؟

بخص�وص التعليق  خ�ال االوملبياد فقد علقت 
ع�ىل 11فعالية هي كرة الطاولة والجمناس�تك 
الفني  والريشة الطائرة والرتامبولني والسباحة 
واملصارع�ة وكرة الطائرة  ورف�ع االثقال وكرة 

املاء وزوارق الكاياك والكانو وكرة اليد ، وكانت 
الصعوبة يف التوقيت، حيث تتقدم اليابان بست 
ساعات عن الدوحة، اذ تنطلق الفعاليات الساعة 
الواحدة بع�د منتصف الليل، كما ان الحضور يف 
غرف التعليق  يكون قبل س�اعة ومن املمكن ان 
يستمر املعلق حتى س�ت او سبع ساعات، بعد 
ذل�ك عليك كمحل�ل ان تكون مس�تعدا للدخول 

اىل االس�توديو التحلي�ي. والحقيق�ة انها كانت 
تجربة غنية  كشفت لنا املستوى االحرتايف الذي  
يج�ب ان يكون عليه املعل�ق واالعامي بصورة 

عامة. 
وبخص�وص املنافس�ة فق�د كان�ت يف القم�ة  
وبالتحديد من الش�بان الذي�ن كانوا يخوضون 
اول تجرب�ة له�م وايض�ا م�ن معلق�ي القن�اة 
املقيمني بالدوحة وهم من املختصني ،وقد كنت 
حريصا عىل تقديم افض�ل مالدي الن املوضوع 
يتعل�ق بالتواج�د يف اه�م فناة رياضي�ة عربية 

وواحدة من اهم القنوات العاملية املتخصصة.

* وماذا عن كرة القدم هل تخليت عنها ؟
يف الحقيقة التعليق ع�ىل كرة القدم لم يعد كما 
كان، الن الكل يري�د ان يصبح معلقا ،واالغلبية 
استسهلت هذا املوضوع، بعض القنوات اخذت 
تس�مح ملن لم يتخطى 20عام�ا بالتعليق وهذا 
خط�ا كب�ر. فالتعلي�ق يختل�ف عن الغن�اء،اذ 
اليحتاج املغن�ي اال لصوت جميل،ام�ا الكلمات 
وااللحان فتاتي�ه جاهزة وحتى عندما يخطأ يف 
الغن�اء او الخروج عن النوتة املوس�يقية  اثناء 
التس�جيل فمن املمكن ان يعيد التسجيل  ،بينما 
التعلي�ق مختل�ف، فانت تحتاج لك�م هائل من 
املعرف�ة والتجرب�ة والقدرة ع�ىل االرتجال لكي 
تك�ون معلق، وهذا غ�ر متاح ملن ل�م يتخطى 
حاجز 30عاما عىل االقل وانت تش�اهد القنوات 
الرصينة تعتمد عىل معلقني تخظوا 50عاما بل 

واكثر من ذلك بكثر.
لذلك فضل�ت الخوض يف مجال أصعب يس�مح 
باس�تعراض ما املكه من رصيد مرتاكم يف هذا 
املجال، ولحس�ن الحظ ف�ان تواجدي يف اوملبياد 
لندن 2012 واوملبياد ريو دي جانرو 2016،ويف 
االوملبي�اد الخاص بق�ارة اورب�ا يف باكو 2015 

وكذل�ك التعليق عىل آس�ياد جاكارتا 2018 مع 
قن�اة ال�كاس، جعلن�ي اتوف�ر ع�ىل خزين من 

املعلومات التي سمحت يل ان ادخل هذا امليدان 
للمنافسة مع االسماء املهمة يف الوطن العربي. 
وبالنس�بة لكرة القدم فانا مس�تمر يف التعليق 
كلم�ا كانت هناك فرصة جي�دة ،وقد عدت بعد 
غياب من خال قناة الش�باب، حيث علقت عىل 
عدد الباس به من املباريات قبل االلتحاق بقناة

beIN سبورت للتعليق عىل اوملبياد طوكيو.

* هل ستتكرر هذه التجربة يف املستقبل ؟
اتمن�ى واطمح لذل�ك فهناك مناس�بات اوملبية 
مهمة قادم�ة والحقيقة اني اس�تعد من االن..

وه�ذا يتطلب متابعة متواصلة ل�كل الفعاليات 
التي تكون متاحة كنقل تلفزيوني ، ويف مختلف 

االلعاب.

* هل من كلمة اخرة ؟
يف الحقيقة اس�تغرب من ع�دم اهتمام االعام 
املحي بمشاركتي علما ان القايص والداني،كان 
يشاهدني كل يوم يف االستوديو التحليي، يف هذا 
الحدث االكر رياضيا عىل الكرة االرضية.رغم ان 
السوشل ميديا كان يتناول هذا املوضوع بصورة 
اعطتني الطاقة االيجابية لاستمرار ، باالضافة 
ملحارب�ة الدخ�اء عىل االع�ام، له�ذه التجربة 
ومحاول�ة عرقل�ة س�فري ب�كل الطرق،وه�ذا 
ماكش�ف جهلهم حت�ى باختصاصه�م،  وهنا 
يج�ب ان اش�كر صحيفتك�م املوقرة ع�ىل هذا 
االهتمام الذي يفصح ع�ن مدى متابعتكم لكل 
صغ�رة وكبرة،واس�مح يل ان اوج�ه الش�كر 
واالمتنان لاس�تاذ فارس زكي ال�ذي كان خر 
 beIN مع�ني يل ولكل الزماء العرب الذين دخلوا

سبورت الول مرة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الاعب الفرن�يس، نبيل فقر، تفاصي�ل مفاوضاته مع 
ليفربول يف 2018، حيث ادعى نجم ريال بيتيس أن مشكلة مع 
وكيله تسببت يف انهيار هذه الصفقة، التي كانت تقدر قيمتها 
ب�53 مليون جنيه إس�رتليني. ورصح فق�ر بأنه عاش »وقتا 
مظلما« يف تلك الفرتة، وأن فشل االتنقال لم يكن بسبب إصابة 
يف الركبة لم يتم اإلباغ عنها س�ابًقا، كما أشيع يف ذلك الوقت. 
وقال فقر، يف ترصيحات لصحيفة »تايمز«: »رأيت الكثر من 
األشياء التي لم تكن صحيحة.. قيل إن مشكلة الركبة منعتني 
من الذهاب إىل ليفرب�ول، لكن هذا لم يكن صحيًحا«. وأضاف: 
»ذهب�ت إىل كلرفونت�ني )مرك�ز تدري�ب االتح�اد الفرن�يس(، 
وقدم�وا هناك كل األدل�ة الطبية عىل أن ركبتي ع�ىل ما يرام.. 
كانت لدي مش�كلة مع وكيل أعمايل، مستشاري.. كان الوكيل 
مس�ؤوال عن عدم تنفيذ الصفقة«. وأوضح أنه كان متحمسا 
للعم�ل مع م�درب الريدز، يورجن كل�وب، بعدم�ا التقيا أثناء 
املفاوض�ات، حي�ث ق�ال: »بالطبع ش�عرت بخيبة أم�ل لعدم 
الذه�اب إىل ليفرب�ول، ألنه ناد رائ�ع.. التقيت امل�درب يورجن 
كلوب، وسارت األمور عىل ما يرام«.وأردف: »بعد مقابلته كنت 
أرغب يف االنضمام إىل ليفربول أكثر، إنه شخص جيد.. كان من 
الصع�ب حًقا التعامل م�ع األمر، ألنني أردت حًق�ا الذهاب إىل 

ليفربول.. لم تكن لحظة سهلة بالنسبة يل«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

رسميًا.. فالكاو يعود إىل الليجا
            المستقبل العراقي/ متابعة

وقع النجم الكولومبي املخرضم، راداميل فالكاو، عقد 
انضمامه إىل رايو فايكانو.

 وأكد فايكانو عودة الاعب، البالغ من العمر 35 عاما، 
إىل كرة القدم اإلسبانية، حيث لعب سابًقا مع أتلتيكو 

مدريد بني 2011 و2013.
 ووق�ع فال�كاو ملوناك�و يف 2013، وظ�ل مرتبط�ا به 

حت�ى 2019، علما بأنه ق�ى فرتتي إعارة يف صفوف 
مانشسرت يونايتد وتشيليس. وانضم فالكاو بعد ذلك إىل 
جالطة رساي، حيث س�جل له 20 هدًفا يف 43 مباراة، 

قبل أن ينهي عقده مع النادي الرتكي بالرتايض.
 وخ�ر راي�و فايكانو، الصاعد حديًث�ا إىل الليجا، أول 
مباراتني يف الدوري هذا املوس�م، ضد إش�بيلية وريال 
سوس�يداد، لكنه ف�از 4-0 ع�ىل غرناط�ة يف مباراته 

األخرة، قبل فرتة التوقف الدولية.

نفط الوسط يتعاقد مع أمري غانم
             المستقبل العراقي/ متابعة

تعاقدت الهيئ�ة اإلدارية لنادي نفط 
الوس�ط، مع العب الكرخ الس�ابق، 
أمر غانم، لتمثيل الفريق يف املوسم 

املقبل.
وقال مدير نفط الوسط، نبيل عباس 
»أمر غانم التحق بمعس�كر الفريق 
يف السليمانية، وانخرط يف التدريبات 

الجماعية«.
وأضاف لك�ووورة »أم�ر غانم من 
املواه�ب املمي�زة، وقدم مس�تويات 
طيب�ة املوس�م امل�ايض م�ع فريقه 

السابق الكرخ«.
وأوض�ح أن نف�ط الوس�ط يواصل 
معس�كره التدريب�ي، حي�ث يأم�ل 
امل�درب، اكتمال صفوف الفريق بعد 

التح�اق عم�ر املنص�وري، وانتظ�ار قدوم 
فلورنت ديدر.

يش�ار إىل أن نف�ط الوس�ط احت�ل املرك�ز 
الخام�س يف نهاية املوس�م امل�ايض، تحت 

إرشاف املدرب عبد الغني شهد.

 عملت في قناة bein سبورت 
بعد إطالعهم على سيرتي 

ومشاركاتي الرياضية 

ندعوا الجهات المختصة 
لتقديم الدعم واإلهتمام 

بالتعليق الرياضي
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الغام ستحرق أفغانستانبرنامج حكومي سويدي 

د. فاضل البدرانياسعد عبدالله عبدعلي

بس�بب حج�م الخيبة الكب�رة التي يعيش�ها الش�عب العراقي من 
الكيانات السياس�ية الكبرة، والتي فش�لت يف ادارة البلد، وافسدت 
مؤسس�ات الدول�ة، وضيعت امل�ال العام، كان يج�ب ان يقابل فعل 
الشعب بيشء من االحرتام والتقدير من قبل األحزاب، وفعل الشعب 
ه�و االلتزام بخيار الديمقراطي�ة وصناديق االقرتاع، لكن كان دوما 
الحصاد ثمار فاس�دة. فاألحزاب الفاس�دة ال تنت�ج مالئكة، بل كل 
ما يخرج منها ش�ياطني وابالس�ة! وكما قي�ل: »ال يخرج الحق من 
حنج�رة الباطل«، فال يمك�ن ان نتأمل خرا من اح�زاب كربت عىل 

الحرام والباطل. 
يف هذه السطور سأطر بكم نحو العالم االخر حيث السويد، لنلقي 
نظرة عىل عاملها الس�يايس، وس�تحصل مقارنة تلقائية، س�نطرح 
عموميات الربامج السياس�ية ألحد االحزاب السويدية، عن برنامج 
الحزب االش�رتاكي الديمقراطي، كي يتض�ح حجم الفارق بني جنة 
احزاب السويد وجحيم احزاب العراق، وهذا بعض ما يمثله الربنامج 

السيايس للحزب االشرتاكي الديمقراطي، ونفصله بنقاط:
1- يعد الحزب الناخبني بمزيد من األعمال وبمدارس أفضل، ولكنهم 
ينتق�دون زيادة عدد امل�دارس الحرة التي تجن�ي األرباح من تقديم 

خدمات التعليم، ويعد الحزب بإصالح يف املنظومة التعليمية.
اوال: نالحظ الفرق الشاس�ع بني احزاب العراق والسويد، فالساسة 
الس�ويديون يجعلون التعليم اولوية ويهتمون بتطويره واصالحه، 
بعك�س م�ا موجود حيث ه�م يعملون ع�ىل نرش الجه�ل وتحطيم 
املنظوم�ة التعليمية، حتى تدحرج اس�م العراق يف س�لم الجامعات 

لنخرج اخرا من التصنيف العاملي! 
ثاني�ا: االح�زاب يف الس�ويد تنتقد ازدي�اد ظاهرة امل�دارس االهلية، 
وتح�اول الحد من ه�ذه الظاهرة، اما يف الع�راق فاألحزاب هي من 
تفتح مدارس اهلية! وهي من تسهل الطرق ملن يرغب بفتح مدرسة 
مقاب�ل ان يدفع لهم، وحتى الجامعات االهلية لألحزاب نصيب كبر 

فيها، أي ان االحزاب تعمل كدودة االرضة يف جذع الشجرة!
2- أما يف مجال العمل فيعد الحزب برصد 40 مليار كرون تستهدف 
م�ن بني ما تس�تهدف خلق ف�رص عمل جديدة وأن تك�ون البطالة 

األدنى يف دول أوروبا وتوفر الرفاه االجتماعي للناس.
مبادرة اساس�ية للحزب الس�ويدي يف جعل محاربة البطالة قضية 
وهدف أس�ايس، وهذا غر موج�ود يف جميع احزاب الع�راق، والتي 
عمدت عىل تجاهل ازمة البطالة كأنها ال تهمها، فالهدف االس�ايس 
يف برامج ساس�ة العراق هو كيفية قضم املوازنة وتحويلها اىل جيب 
الحزب واصنامه! هنا يتضح حجم الفارق بني ساسة تعمل ملصلحة 

شعبها، وساسة هدفهم تدمر املجتمع. 
3- ويع�د الح�زب بزي�ادة مقداره�ا 100 ك�رون ش�هريا يف نقدية 
األطفال. وزيادة قدرها 50 كرونا يف قيمة املس�اعدة املدرس�ية التي 
يحص�ل عليه�ا التالميذ بعد إكمالهم الخامس�ة عرشة، بما يش�كل 

دعما ملداخيل األرس ذات األطفال، خاصة ذات الدخل املتدني.
يف الس�ويد هنال�ك رواتب ش�هرية لألطفال لحماي�ة الطفل وتوفر 
م�ا يحتاجه، ودعم لكي يكمل طالب املدارس دراس�تهم، وهو عون 
كبر للعائل�ة، وهنا يتضح كيف تكون الحكوم�ات بصفة الرحمة، 
وليس النقمة كما نجده يف بلدنا، فأحزابنا مع كل ازمة مالية ترسع 
اىل افعال مش�ينة: اما اس�تقطاع الرواتب، او رفع س�عر الدوالر، او 
رفع حجم الرضائب، ففكرتهم االساس�ية هي: »ليذهب املجتمع اىل 

الجحيم« فاالهم عند ساستنا ان تستمر مكاسبهم املالية! 
4-  يعد الحزب االشرتاكي الديمقراطي بآالف املنازل الجديدة، حيث 
وعد الحزب االش�رتاكي الديمقراطي بتأمني 250 ألف وحدة سكنية 

خالل السنة االوىل.
يفهم الساس�ة الس�ويديون اهمية ايجاد الس�كن املالئ�م، فكرامة 
املواطن الس�ويدي يشء مقدس عندهم، لذلك كل الطبقة السياسية 
الس�ويدية تهتم كثرا يف توفر السكن لشعبهم، ومن خالل السكن 
يمك�ن للمواطن ان يبدع وينطل�ق ويخدم البلد، اما يف جحيم العراق 
فالساسة اهملوا عن قصد ازمة السكن حتى انفجرت، ثم يحاولون 
التكس�ب منها، عرب افتتاح مشاريع سكنية لكن بأرقام فلكية، فال 
ينال الس�كن اال االغنياء واللصوص واملزورين وابناء األحزاب، ولهم 
عن هذه االعمال نسبهم وحصصهم، مع ان املرشوع يقال للشعب، 
لكنهم س�خروه لخدمة اهدافهم القذرة، أي انهم ابش�ع من ابليس 

اللعني يف مكرهم وخداعهم ونفاقهم.
دعوة للساسة للتعلم من التجربة السياسية السويدية، كيف يكون 

السيايس وطنيا بالفعل والعمل، وليس بالكالم والشعارات.

فرضيات عدة تطرح نفس�ها عىل بس�اط النقاش والتحليل املتعلق باالنسحاب 
األمركي العسكري من أفغانستان واإلنهيار الرسيع للقوات األفغانية، وإحكام 
س�يطرة حرك�ة طالبان عىل مقاليد الحك�م، فقد يكون ذل�ك انتصار ناجم عن 
صم�ود الحركة الت�ي تنتهج األس�لوب الجه�ادي، أو تص�دع يف التحالف الدويل 
ال�ذي تزعمته الوالي�ات املتحدة األمركي�ة ضد حركة طالبان من�ذ عام 2001، 
وقد يندرج ضمن أولويات اس�رتاتيجية أمركية جديدة باختالق العقبات بوجه 
التنني الصيني يف لحظة صعوده املخيف، وإحباط مرشوع الحزام والطريق، ويف 

جميع الحاالت، فالوضع يبعث عىل القلق لدى الجميع وال يبرش باإلستقرار.
جملة سيناريوهات تنسجم مع نظرية االحتمالية عندما نفكك عقدة االنسحاب 
األمركي املفاجيء من أفغانستان، لتتحول طالبان يف لحظة ما لعنوان موضوع 
مس�تحدث، وواقع حال سواء كان معد له، أو مفروض عىل األمركيني الجلوس 
والتعامل معها، كطرف قوي يتفاوض بقوة عقيدته وتأثر سالحه، بل املجتمع 
ال�دويل كله أخذ يتعام�ل مع حركة طالبان كواقع حال، تل�ك القوة الجبارة عىل 
الرغ�م من مخ�اوف الجميع، بأنها ق�د تمارس نهجها املتط�رف الذي ال يراعي 
ق�درا للحق�وق املدنية، ويعي�د األمور اىل ما كان�ت عليه أفغانس�تان قبل الغزو 
األمرك�ي الدويل لها يف 2001. أنها اإلش�كالية التي تجع�ل جملة آراء متعارضة 
مع بعضها حول املرسحية الجديدة يف أفغانس�تان، وإن حس�بت بكونها لحظة 
انكس�ار تأريخية سجلت عىل األمركيني يف عهد الرئيس جوبايدن، كما حصلت 
لها يف فيتنام وأجربت الرئيس األس�بق ريتش�ارد نيكس�ون بعقد اتفاقية سالم 
ع�ام 1973، قبل االنس�حاب يف 1975. فرضيات بعضها يعزو توجه واش�نطن 
هذا لتخفيض نفقاتها عىل مش�كالت بلدان الرشق األوسط بعدما شعرت بأنها 
تخوض حروب استنزاف مكلفة دون جدوى، وأخرى تحسب موضوع اإلنسحاب 
ع�ىل أنه مكيدة وضعتها واش�نطن لخل�ق االرباك بوجه الص�ني والحيلولة دون 
تحقي�ق حل�م االنفتاح ع�ىل منطقة الرشق األوس�ط وتنفيذ م�رشوع )الحزام 
والطري�ق( وال�ذي يجع�ل أفغانس�تان منطقة وس�طية يمر به�ا املرشوع ذي 
الج�دوى االقتصادية والث�روات الهائل�ة، ويمكنها من اخرتاق ال�رشق بإتجاه 
أوروب�ا، ومن وجهة النظر ه�ذه فاالتفاقية التي وقعت بني واش�نطن وحركة 
طالب�ان يف العاصمة القطرية الدوحة يف ش�باط 2020 تبل�ورت بنودها باتجاه 
تأزيم الوضع بوجه الصني بل وحتى روسيا، مقابل أن تسلم األوىل الحكم للثانية 
بأفغانس�تان، لكن هناك فرضية قد تبدو واقعا حقيقيا سيش�هده العالم ليس 
ببعي�د، ويحقق مآرب واش�نطن يف مأزق الصني، وهو أن تت�وىل الحركة الحكم 
لكنها س�تكون بمواجهة ساخنة مع داعش أفغانس�تان، أو) داعش k( بمعنى 
)خراس�ان( وهي النس�خة األكث�ر تعصبا للتنظي�م، وقد ظهرت ب�وادر ذلك يف 
تفج�ر مطار كابل املزوج، يف الخميس  26 آب الح�ايل، وذهب ضحيته عرشات 
القت�ىل والجرحى. فطالبان بعد االنس�حاب األمركي، بات�ت أضعف مما كانت 
عليه قبل أن تتس�لم الحكم، فأي خالفات مع إدارة جوبايدن، والغرب س�يدفع 
لف�رض عقوبات اقتصادية وسياس�ية دولية عىل الحرك�ة ونظامها، وتجعلها 
دول�ة معزولة تزيد من نفور الش�عب ضدها، ذلك يرتبط م�ع الفرضية األخرة 
برغبة وتش�جيع واشنطن احداث حالة انفالت أمني يف كابول، ذلك من شأنه أن 
يهدد اس�تقرار بلدان متصارعة معها مثل ايران وروسيا، وال استبعد أن يتعدى 

املوضوع، ليشمل الباكستان وتركمانستان وأوزبكستان. 

ح�ذر علم�اء صينيون م�ن اإلفراط 
بتن�اول س�كر الفركت�وز، ألن�ه قد 
ي�ؤدي إىل خل�ل يف مس�ارات عملية 
التمثي�ل الغذائي، و يس�بب أمراضا 
 Chinese مختلف�ة. وتش�ر مجل�ة
ه�ذه  أن  إىل   ،  Medical Journal
الدراسة، مكرسة لدراسة استقالب 
الفركت�وز يف الجس�م. ألن الناس يف 
الوقت الحارض يستهلكون الفركتوز 
بكمي�ات كب�رة، م�ن خ�الل تناول 
واملرشوب�ات  الرسيع�ة  املأك�والت 
الجاه�زة والعديد من املنتجات التي 
يدخ�ل يف مكوناته�ا. ويصب�ح هذا 
الس�كر يف نمط الحياة الخامل، أحد 
عوامل الخطر لالضطرابات األيضية 
وم�رض الس�كري وم�رض الكب�د 

الدهني وأمراض القلب.
ويقول الربوفيسور تشانغ وي بينغ 
م�ن جامعة تيانجني الطبية، »تقدم 
ه�ذه الدراس�ة معلوم�ات ش�املة 
الجوان�ب  دراس�ة  يف  التق�دم  ع�ن 
الجزيئية والخلوي�ة لعملية التمثيل 
الغذائي للفركتوز، ودورها يف تطور 
األم�راض املرتبطة به�ذه العملية. 
وستساعد هذه النتائج عىل تطوير 

والوقاية  التش�خيص  اسرتاتيجيات 
وعالج أمراض التمثيل الغذائي«.

ويذك�ر أن الخالي�ا املبطن�ة لألمعاء 
تمت�ص الجزء األكرب م�ن الفركتوز 
وتح�دد  الجس�م.  إىل  يدخ�ل  ال�ذي 
ش�دة االمتصاص بواس�طة ناقالت 
الربوتني GLUT5 و GLUT2 اللذين 
تع�رب عنهما خالي�ا األمع�اء، حيث 
تنش�ط هذه املس�تقبالت استجابًة 
ملس�تويات الفركت�وز - أي أنه كلما 
أو  للس�كر  الش�خص  تن�اول  زاد 
الفركت�وز ، زاد ش�غفه بالحلويات. 
 GLUT5 ويمك�ن أن ي�ؤدي نق�ص
امتص�اص  ضع�ف  إىل   GLUT2 و 

الفركتوز وخلل يف األمعاء.
وتتحك�م الكىل والكبد، أهم مركزين 
يف عملية التمثيل الغذائي، بمستوى 
الفركتوز بعد امتصاصه ووصوله إىل 
مجرى الدم. هنا يف هذين العضوين 
يحول الفركتوز إىل الغلوكوز بعملية 
تس�مى اس�تحداث الس�كر. ولك�ن 
هذه العملية تتطلب تدمر جزيئات 
املرك�ب العض�وي أدينوس�ني ثالثي 
الفوسفات )ATP( التي هي مصدر 

الطاقة الرئييس يف الخاليا.

العلامء حيذرون من تناول الفركتوز: 
يسبب أمراضًا خمتلفة

خلصت دراس�ة أجراها باحثون يف جامعة أوميو الس�ويدية إىل أن الرجال والنس�اء 
ممن تناولوا مضادات االلتهاب أكثر من س�تة أش�هر ارتفعت عندهم نسبة اإلصابة 
برسطان القولون الصاعد بواقع 17 يف املئة. وأجرى الباحثون الدراس�ة عىل 40 ألف 
مصاب بمرض رسطان القولون لتبيان العالقة بني اإلصابة بهذا النوع من الرسطان 
وتن�اول املضادات الحيوي�ة، وكانت النتائج قريبة مما خرجت به دراس�ة بريطانية 
سابقة أصغر حجما، حيث بدا أنه ينبغي تقييد تناول مضادات االلتهاب، ليس لقدرة 
البكتري�ا يف تطوير مقاومة لها فحس�ب، بل ألنها ترفع أيضاً م�ن مخاطر اإلصابة 
برسط�ان القولون، بحس�ب نصيحة الباحثة صوفيا هارليد. ولم تس�جل الدراس�ة 
زي�ادة يف مخاط�ر اإلصابة بمرض رسطان املس�تقيم لدى الرجال، غر أنها س�جلت 
انخفاض�اً طفيف�اً يف اإلصاب�ة بهذا النوع األخر م�ن الرسطان لدى النس�اء اللواتي 
تناول�ن املض�ادات الحيوية. وخرجت الدراس�ة بنتيج�ة مفادها أن تأث�ر املضادات 
الحيوي�ة عىل امليكروبيوم املعوي، وهو مجموع امليكروبات املوجود يف األمعاء، يرفع 

مخاطر اإلصابة برسطان القولون.

هل تسبب املضادات احليوية
 رسطان القولون؟

دراسة تكشف عن فوائد خارقة للشاي
كشفت نتائج دراس�ة صينية حديثة عن أن 
رشب كوب من الش�اي يس�بب فوائد خارقة 

لإلنسان.
وأك�د الباحثون من جامع�ة بكني تجارب أن 
رشب الشاي يعزز القدرات العقلية، كما أنه 

يحسن األداء يف املهام اإلبداعية.
 وملعرف�ة ذل�ك، أج�روا تج�ارب م�ا إذا كان 
رشب الش�اي قد يحس�ن قدرة اإلنسان عىل 
أداء ما يس�مى بالتفكر املتقارب، وهو الذي 
يس�تخدم من أجل حل املشكالت التي يمكن 
من خاللها اس�تنتاج الحل، من خالل تطبيق 
سلس�لة من القواعد املح�ددة جيدا والتفكر 

املنطقي.
 وتش�ر نتائج الدراس�ة املنش�ورة يف دورية 
»Food Quality and Preference« العلمي�ة 

إىل أن رشب الش�اي املعت�اد قد يأت�ي بفوائد 
معرفية، إىل جانب مزايا صحية تشمل حياة 
أط�ول.  وأوض�ح مع�د الدكت�ور يل وانغ من 
جامعة بكني: »تش�ر نتائجنا إىل أن الش�اي 
يمكن أن يساعد يف تحسني األداء العقيل عند 

مواجهة مهمة صعبة بشكل خاص«.
وأض�اف أن الش�اي »يس�اعد الن�اس أيضا 
عىل االس�تمرار يف هذه املهمة دون الش�عور 

بإرهاق«. 
كما لفتت الدراسة إىل أن من يرشبون الشاي 
بش�كل معتاد يتمتعون بفوائد معرفية أكرب 
باملقارنة مع من يرشبونه يف بعض األوقات.

 ويف الدراس�ة، قام الباحثون بإجراء تجارب 
عىل 100 فرد كلفوهم جميعا إما باستكمال 
مه�ام ربط الكلمات أو حل األلغاز، والتي تم 

تحديدها بدرجات متفاوتة من الصعوبة.
 وت�م من�ح كل متط�وع يف التج�ارب خيارا 
ب�رشب ك�وب م�ن امل�اء أو كوب من ش�اي 
ليبتون األسود، وتم تسخني كالهما إىل درجة 

حرارة 42 درجة مئوية.

 س�يتوقف تطبي�ق »واتس�اب« ع�ن العم�ل ع�ىل 
مجموع�ة من الهوات�ف الذكية القديم�ة يف غضون 
ش�هرين، مما يرتك ماليني األش�خاص غر قادرين 
عىل رؤية رس�ائلهم. وابتداء من أول نوفمرب القادم، 
س�يوقف »واتس�اب« الدعم ملجموعة م�ن طرازات 
الهواتف الذكية القديم�ة، العاملة بنظام »آندرويد« 
و«آي أو إس«. وحس�بما ذك�رت صحيفة »ذا صن« 

الربيطاني�ة، ف�إن الهوات�ف الت�ي تعم�ل باإلصدار 
»4.0.4« م�ن »آندرويد« وما قبله، لن تعود متوافقة 
مع متطلبات »واتس�اب«، وهو ما ينطبق أيضا عىل 

األجهزة العاملة بنظام »آي أو إس 9« وما سبقه.
سامس�ونغ  م�ن:  كال  الهوات�ف  قائم�ة  وتش�مل 
 »II بإص�دارات »غاالك�يس إس 3 مين�ي« و«ترين�د
و«تريند الي�ت« و«ك�ور« و«إيس 2«. أما بالنس�بة 

لهوات�ف »إل ج�ي«، فستش�مل القائم�ة الطرازات 
»أوبتيم�س إف 7« و«إف 5« و«إل II 3 دوال« و«إف 
II 7 » و«إف II 5«. ولن يعمل »واتساب« عىل هاتف 
س�وني »إكس�بريا«، وكذلك األمر بالنسبة لهواوي 
»أس�يند مي�ت« و«أس�يند دي 2«. وأخ�را لن تكون 
هواتف »آيفون« م�ن الطرازات »إس إي« و«6 إس« 

و«6 إس بالس«، قادرة عىل تشغيل التطبيق أيضا.

واتساب يودع ماليني اهلواتف لألبد

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

مدير عام املوارد البرشية يوجه جلنة خاصة ملتابعة إنجاز 
املجالس التحقيقية واملعامالت التقاعدية يف رشطة كربالء

املستقبل العراقي / احمد املوايل 

يف اط�ار االهتمام الكبر الذي يوليه 
وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانم�ي 
ورعاية وكيل الوزارة االقدم حسني 

العوادي.
امل�وارد  ادارة  ع�ام  مدي�ر  وج�ه   
البرشي�ة الل�واء الحقوقي حس�ني 
سبهان الساعدي بإعطاء موضوع 
الشهداء والجرحى اولويه قصوى . 
حيث اوعز سيادته املبارشة بالعمل 
امليداني لزيارة مديريات الرشطة يف 
املحافظ�ات  حيث س�يكون تواجد 
اللجن�ة الخاص�ة بمتابع�ة إنج�از 
واملعام�الت  التحقيقي�ة  املجال�س 
والجرح�ى  للش�هداء  التقاعدي�ة 
وغره�ا  واملتوف�ني  واملفقودي�ن 
م�ن املخاطب�ات يف مديرية رشطة 
امل����قدس�ة  كرب�الء  محافظ�ة 
واملنش�ات للف�رته م�ن ي�وم األحد 
ي�وم  إىل   2021/  9  /  5 املص�ادف 

األربعاء 8 / 9 /2021.
كم�ا اكد الس�اعدي ع�ىل ان اللجنة 
باق�ي  يف  ج�والت   له�ا  س�تكون 
وتثمين�اً  اكرام�اً  املحافظ�ات 
لتضحيات ابناء الوزارة من الشهداء 
والجرحى ومراعاًة لذوي الشهداء .

حي�ث نوه س�يادته بامكان االخوة 
تبلي�غ اي ش�خص لديه اج�راء او 
ش�كوى او موضوع غر محس�وم  

يخص عمل مديرية التقاعد من كل 
صن�وف وزارتنا .الحض�ور  ملقابلة 
اللجنة وتقديم طلب وفق الضوابط 
والسياقات .وعىل الراغبني بمقابلة 
مدير ع�ام امل�وارد البرشي�ة اللواء 
الساعدي  الحقوقي حسني سبهان 
 : ادن�اه  الراب�ط  ع�رب  التقدي�م 
https://moi-jobs.iq/order.  

php?id=66

اتصاالت ذي قار تبحث تقديم الدعم اللوجستي 
ملكاتب مفوضية االنتخابات يف املحافظة 

اس�تنادا إىل توجيه�ات مع�ايل وزي�ر االتص�االت 
املهن�دس أركان ش�هاب احمد الش�يباني، ومدير 
ع�ام الرشك�ة العام�ة لالتص�االت واملعلوماتي�ة 
املهندس أسامة جهاد قاسم الهمايش، واملتضمنة 
رضورة قيام منتس�بو الرشكة العامة لالتصاالت 

واملعلوماتي�ة بتقديم الدعم الالزم ملالكات 
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات يف 
بغ�داد وكاف�ة املحافظات، ق�ام املهندس 
اتص�االت  مدي�ر  حس�ن  حس�ني  ع�يل 
مق�ر  إىل  بزي�ارة  ق�ار  ذي  ومعلوماتي�ة 
مفوضي�ة االنتخابات يف املحافظة، لبحث 
تنسيق الجهود بني الطرفني، وبما يضمن 
إنجاح االنتخابات النيابية التي س�تجري 

يف العارش من ترشين األول القادم. 
وتم اإلتفاق عىل قي�ام مديرية االتصاالت 
بتوفر كادر فن�ي يتواجد يوم االنتخابات 
يف مراك�ز االقرتاع إلج�راء أعمال الصيانة 
املوقعي�ة عىل أجه�زة االق�رتاع واالجهزة 
االخ�رى يف حال�ة ح�دوث اي خل�ل فيها، 
وايض�ا توف�ر العجالت الالزم�ة لتنقلهم 
يف يوم االنتخابات. من جانبه اثنى الس�يد 

مدي�ر مكتب مفوضية ذي قار ع�ىل هذه املبادرة، 
ش�اكرا االدارة العلي�ا يف وزارة االتصاالت والرشكة 
العام�ة لالتصاالت واملعلوماتي�ة عىل هذه املبادرة 
وااللتفاتة، التي من ش�أنها تس�هيل عمل مالكات 

مفوضية االنتخابات وانجاح العملية االنتخابية.


