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تنتظير الربمليان الجديد جملة قوانين تحتاج اىل 
ترشيعات حتى ترى النور والسيما الخالفية منها 
التي ظلت مركونة يف رفوف املجلس لسنوات من 
دون أن تجد مخرجاً يجعلها نافذة، ومنها قانون 

النفط والغاز وقانون مكافحة العنف.
وإذا كانيت األنظيار تتجيه صيوب حسيم ملف 
قانيون املوازنة لعام 2022 فيإن خرباء قانونين 
تحدثيوا عن قوانن أخرى ظليت معطلة وتنتظر 
التوافقيات بن الكتل السياسيية لتمريرها تحت 

قبة الربملان.
وقيال أسيتاذ القانون اليدويل والخبير القانوني 
الدكتور لؤي الحمداني، إن »من أولويات الربملان 
الجديد هي ترشيع عدد من القوانن ذات العالقة 
بالواقع االقتصيادي، من ضمنهيا القوانن التي 
تتعليق بالصناعية والزراعية واالسيتثمار، التي 
ترتتيب عليهيا رفع الواقيع االقتصيادي بصورة 
عامة، وتنعكس ايجابياً عيى الواقع االقتصادي 

للفرد العراقي«.
وتابيع أنه »من أهيم هذه القوانين هو ترشيع 
قانيون ينظيم القطياع الخاص، لكي نسيتطيع 
ان نضمين توفر فيرص عمل لكل ابناء الشيعب 
العراقي، من الخريجين وغر الخريجن وحملة 
الشيهادات العيييييلييا، ألن البطالية هيي آفة 
تهيدد كل املجتمعيات، ونسيتطيع القيييول إن 
أغلب املشياكل عندما نحللها تحليياًل دقيقاً نجد 
أن سيببها البطالية سيواء كانت جرائيم تتعلق 

باإلرهاب أو بالرسقة«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

حذرت منظمة العفو الدولية، أمس الثالثاء، املجتمع الدويل 
مين أن جائحة فيروس كورونا باتت تهيدد حرية التعبر 
والتقارير اإلعالمية املسيتقلة. وقالت املنظمة إن »الحق يف 
حرية التعبر تعرض للهجوم عى الصعيد العاملي يف سياق 

جائحة كوفيد-19«.
وأضافت املنظمة أن »حرية التعبر تحظى بأهمية حيوية 
ألن التدفق الحر للمعلومات الدقيقة واملستندة إىل األدلة ويف 
الوقت املناسب يزيد من الوعي باملخاطر الصحية وكيفية 
الوقايية منهيا والتعاميل معهيا«. وأوضحيت أنيه نتيجة 

للتدابير الحكوميية القمعية، ُترك العديد من األشيخاص 
دون الحصيول عى معلومات عن فروس كورونا، وبالتايل 

ال يعرفون كيفية حماية أنفسهم ومن حولهم.
وخيّص التقرير بالذكر تقييد الصين للمعلومات املتعلقة 
بالفيروس كمثيال مصري بشيكل خاص. ففيي كانون 
األول 2019، حياول طاقيم طّبيي وصحفييون يف مدينية 
ووهيان الصينية لفت االنتباه إىل تفيي املرض الذي كان 
مجهوال آنذاك. وذكر التقريير أنه بدال من االلتفات إليهم، 
تمت معاقبتهم وتطرق التقرير إىل قضية الطبيب الصيني 
تشيانغ تشيان الذي حوكم بأربيع سينوات بعدما فضح 

معلومات حول انتشار فروس كورونا يف الصن.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس 
الثالثاء، أن العراق يتبنى سياسية انفتاح 
متوازنية، وذلك خالل اسيتقباله عدداً من 
السيفراء. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أنه 
»تسيلّم رئيس الجمهوريية برهم صالح، 

الييوم الثالثاء 19 ترشيين األول 2021 يف 
قرص السالم ببغداد، أوراق اعتماد سفراء 
كلٍّ من جمهورية املانيا االتحادية السييد 
مارتين ياغير، وجمهوريية التشييك بيرت 
شيتيبانيك«.  وقيال رئييس الجمهورية، 
خالل اسيتقباله السيفرين كالً عى حدة 
وفيق البييان، إن »العراق يتبنى سياسية 
انفتياح متوازنية ترتكيز عيى التعياون 

ملواجهية  واإلقليميي  اليدويل  والتنسييق 
الفسياد  ومكافحية  اإلرهياب  تحدييات 
والعمل املناخي املشيرتك لحماية البيئة«.  
وأضياف صاليح، أن »إجيراء االنتخابات 
خطيوة مهمة نحو تشيكيل مجلس نواب 
وحكومة فاعلة تسيتجيب لالستحقاقات 
التي تنتظر البلد، تلبيًة لتطلعات العراقين 
بحيياة حيرّة كريمية، وتعزييز العالقات 

االقتصادية والتجارية ودعم االسيتثمار، 
حييث يتطلع العراق نحو تعزيز متطلبات 
اإلعمار والتنميية يف البلد«.  وعرّب الرئيس 
عين »أمنياته للسيفرين بالنجياح يف أداء 
مهامهميا الجديدة، بما يسيهم يف توطيد 
عالقيات الصداقية والتعاون بين العراق 

وبلديهما«.  
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مستشار حكومي يكشف عن التعيينات يف موازنة 2022
     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�د املستش�ار املايل واالقتصادي لرئي�س مجلس الوزراء مظه�ر محمد صالح، 
أم�س الثالث�اء، أن التعيين�ات الحكومية يف م�روع قانون املوازن�ة االتحادية 
لس�نة 2022، ستكون محدودة حس�ب الحاجة الفعلية، وتوفر السيولة املالية. 
وق�ال صالح إن »املوازنات العامة للبلد مثقلة بأع�داد املوظفني الكبرية ومن ثم 
الدول�ة بحاجة إىل تفعي�ل القطاع الخاص ودعمه بش�كل حقيقي وصحيح من 
أجل استقطاب العاطلني عن العمل«. وأضاف أن »تفعيل القطاع الخاص سيوفر 
االف فرص العمل بالتايل يس�تقطب ما نس�بته 50% م�ن العاطلني عن العمل«، 
مبين�ا أن »مثقل�ة برواتب املوظفني واألجراء والعق�ود واملتقاعدين باإلضافة إىل 
املس�تفيدين من ش�بكة الرعاية االجتماعية«. وبني أن »م�روع قانون موازنة 
2022 س�يتضمن عدد محدود من الدرجات الوظيفي�ة تحدده الحاجة الفعلية، 

وكذلك توفر السيولة النقدية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تنتظ�ر الربملان الجدي�د جملة قوان�ني تحتاج اىل 
تريعات حتى ترى النور والسيما الخالفية منها 
التي ظلت مركونة يف رفوف املجلس لس�نوات من 
دون أن تجد مخرجاً يجعلها نافذة، ومنها قانون 

النفط والغاز وقانون مكافحة العنف.
وإذا كانت األنظار تتجه صوب حسم ملف قانون 
املوازنة لعام 2022 فإن خ�رباء قانونيني تحدثوا 
عن قوانني أخرى ظلت معطلة وتنتظر التوافقات 
بني الكتل السياسية لتمريرها تحت قبة الربملان.

وق�ال أس�تاذ القانون ال�دويل والخب�ري القانوني 
الدكتور لؤي الحمداني، إن »من أولويات الربملان 
الجديد هي تريع عدد من القوانني ذات العالقة 
بالواق�ع االقتص�ادي، من ضمنه�ا القوانني التي 
تتعل�ق بالصناع�ة والزراع�ة واالس�تثمار، التي 
ترتت�ب عليها رف�ع الواق�ع االقتص�ادي بصورة 
عام�ة، وتنعكس ايجابياً ع�ى الواقع االقتصادي 

للفرد العراقي«.
وتاب�ع أن�ه »من أهم ه�ذه القوان�ني هو تريع 
قان�ون ينظ�م القطاع الخ�اص، لكي نس�تطيع 
ان نضم�ن توفر ف�رص عمل لكل ابناء الش�عب 
العراق�ي، من الخريجني وغ�ري الخريجني وحملة 
الش�هادات العلي�ا، ألن البطالة ه�ي آفة تهدد كل 

املجتمع�ات، ونس�تطيع القول إن أغلب املش�اكل عندما 
نحللها تحليالً دقيقاً نجد أن س�ببها البطالة سواء كانت 

جرائم تتعلق باإلرهاب أو بالرسقة«.
ولفت إىل أن »معظم املش�اكل العائلية س�ببها البطالة، 
لذل�ك فإن م�ن أولوي�ات الربمل�ان الجدي�د، الرتكيز عى 
الجانب االقتص�ادي، ودعم الس�لطة القضائية دعماً ال 
محدوداً بحيث يكون القضاء مستقالً، فضالً عن تريع 
مجموع�ة من القوان�ني تعالج الواقع اإلداري للس�لطة 
القضائية«.م�ن جانب�ه، ذك�ر أس�تاذ القان�ون املدن�ي 
بكلية القانون جامعة ميس�ان الدكت�ور ماجد مجباس 
حس�ن أن »من أولويات الربملان الحايل وقبل حسم ملف 
القوانني املعطلة هو اختيار الرئاسات الثالث والتصويت 

عى الحكومة ومن املرجح أن يحس�م هذا األمر بصفقة 
واحدة كما جرت العادة«.

وأكد أن »املجالس التريعية السابقة اخفقت بمالمسة 
هم�وم الناس، لذل�ك يجب تعديل القوانني بما يتناس�ب 
والحاج�ة الفعلي�ة للناس، له�ذا نعقد آمالن�ا باملجلس 
النواب الحايل، إلحداث ثورة بتعديل منظومة التريعات 

العراقية«. 
واقرتح حس�ن »تش�كيل هيأة اصالح النظام التريعي 
يف العراق، باالس�تناد اىل املادة 108 من الدس�تور وتتوىل 
ه�ذه الهيأة تعدي�ل التريعات من حي�ث االفكار ومن 
حي�ث الصياغ�ة وتكون راص�دة رصداً دقيق�اً ملنظومة 
التريع�ات«.  ب�دوره، ق�ال الخبري القانون�ي الدكتور 
س�عود عواد العكييل، إنه »بعد م�رور أكثر من 17 عاماً 

ع�ى التغي�ري الس�يايس يف الع�راق من النظام الش�مويل 
وغ�ري  املنفت�ح  الديمقراط�ي  النظ�ام  اىل  االس�تبدادي 
املح�دود، وإف�رازات االنتخابات االخرية، وما ملس�ته من 
قف�زة نوعية يف آلية التصويت، لذل�ك آن األوان أن يكون 
الشغل الشاغل للربملان الحايل والهدف األهم عى االطالق 
هو إعادة الثقة اىل الش�عب والجماه�ري بعد ميض هذه 

السنوات العجاف«.
ش�وك  ك�رس  يتحم�ل  الجدي�د  »الربمل�ان  أن  وأض�اف 
التخندق�ات االقليمي�ة املميتة، وأن األم�ر منوط برتكيز 
الحكومة املقبلة والتناغم الس�يايس ب�ني الكتل الفائزة، 
وبالتايل فإن إنتاج الربملان لهذه التريعات يعتمد قطعاً 
ع�ى التوافقات السياس�ية ومدى العمل ب�روح الفريق 
الواحد«.وش�دد العكييل ع�ى »رضورة ح�دوث تغريات 

ع�ى القوانني الخالفية، وكذلك تلك القوانني التي 
فرسه�ا كل ط�رف لصالح�ه، م�ا أدى اىل تدمري 
املنظومة السياس�ية وجعل خ�ريات البلد عرضة 

للنهب«.
اىل ذلك، أش�ار املستشار القانوني هاتف الركابي 
اىل أن »من أهم أولويات الربملان الحايل الجديد أال 
يفصل التريع عن الرقابة، وأن من أهم عوامل 
الرقاب�ة أو الدور الرقابي هو مكافحة الفس�اد، 
لذل�ك البد من تريع قان�ون املجلس الوطني او 
الهيئ�ة العليا ملكافحة الفس�اد يف العراق، وكذلك 

تفعيل دور االدعاء العام من خالل الربملان«.
وأكد أنه »من خالل الرقابة الصارمة س�يتخلص 
الع�راق من الفس�اد، ما س�يؤدي اىل اس�تقراره 
وتقديم الخدمات«، مبيناً أن »هنالك كتالً برملانية 
جدي�دة صع�دت إىل قب�ة الربمل�ان س�يكون لها 
ال�دور االكرب يف ذلك، إن اتخ�ذت جانب املعارضة 
الربملاني�ة، وس�يكون له�ا دور أك�رب يف مكافحة 

ومراقبة الفساد من خالل الدور الرقابي«.  
وش�دد عى »الربمل�ان الجدي�د تري�ع القوانني 
املهمة الخالفية، التي تحولت من الدورة السابقة 
اىل الدورة الحالية، وينبغي إكمال سلطات الدولة 
ومن ضمنها مجل�س االتحاد الذي يكون الغرفة 
التريعية الثانية ملجلس النواب، وبدونه ستكون 
السلطة التريعية ناقصة، وكذلك قانون النفط 
والغ�از الذي يعد مرك�ز الصداع والرصاع م�ا بني املركز 
واالقلي�م، إضافة إىل تريع قان�ون الضمان االجتماعي 
الش�امل وقانون العمال الذي يحقق العدالة االجتماعية 
والعدال�ة االنتقالي�ة يف العراق، فضالً ع�ن قوانني مهمة 

اخرى«.
ولف�ت إىل أن »هنال�ك قوان�ني كث�رية ليس�ت بحاج�ة 
للتعديل، لكن بحاجة اىل الغائها، وتريع قوانني جديدة، 
منها قانون مجلس االعم�ار الذي ينبغي أن يرع، ألنه 
سيحقق قفزة كبرية يف املشاريع الخدمية، وكذلك قانون 
العش�وائيات الذي سينظم عملية التجاوزات عى أرايض 
الدول�ة وعق�ارات الدولة، لذل�ك ينبغي أن تك�ون هنالك 

قوانني جديدة ومهمة جداً«.

تشريعات القطاع اخلاص حباجة إىل تعديل.. و »ضبط العنف« يلزم النواب بالعمل مع الفاعلني االجتماعيني

الربملان اجلديد أمام تركة القوانني اخلالفية
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      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الجمهورية بره�م صالح، أمس 
الثالث�اء، أن الع�راق يتبنى سياس�ة انفتاح 
متوازن�ة، وذل�ك خالل اس�تقباله ع�دداً من 
الس�فراء. وذكر بي�ان لرئاس�ة الجمهورية 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه 

»تس�لّم رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح، 
اليوم الثالثاء 19 ترين األول 2021 يف قرص 
الس�الم ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كلٍّ من 
جمهوري�ة املاني�ا االتحادية الس�يد مارتن 
ياغر، وجمهورية التشيك بيرت شتيبانيك«.  

وق�ال رئي�س الجمهورية، خالل اس�تقباله 
الس�فريين كالً ع�ى ح�دة وفق البي�ان، إن 

»العراق يتبنى سياسة انفتاح متوازنة ترتكز 
ع�ى التع�اون والتنس�يق ال�دويل واإلقليمي 
ملواجهة تحديات اإلرهاب ومكافحة الفساد 

والعمل املناخي املشرتك لحماية البيئة«.  
وأضاف صالح، أن »إجراء االنتخابات خطوة 
مهمة نحو تش�كيل مجل�س نواب وحكومة 
فاعلة تستجيب لالس�تحقاقات التي تنتظر 

البل�د، تلبي�ًة لتطلع�ات العراقي�ني بحي�اة 
ح�رّة كريمة، وتعزيز العالق�ات االقتصادية 
والتجاري�ة ودع�م االس�تثمار، حيث يتطلع 
اإلعم�ار  متطلب�ات  تعزي�ز  نح�و  الع�راق 

والتنمية يف البلد«.  
للس�فرين  »أمنيات�ه  ع�ن  الرئي�س  وع�رّب 
بالنج�اح يف أداء مهامهم�ا الجدي�دة، بم�ا 

يس�هم يف توطيد عالقات الصداقة والتعاون 
بني العراق وبلديهما«.  

وختم البيان، »من جانبيهما، قّدم السفريان 
شكرهما لرئيس الجمهورية، مؤكدين دعم 
بلديهما الس�تقرار الع�راق والتطلع لتطوير 
العالق�ات الثنائي�ة يف مختلف املج�االت بما 

يعزز األوارص املشرتكة«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

أتف�ق الع�راق وإي�ران، أمس الثالث�اء، عى 
إنش�اء مركز للتحكيم ال�دويل بالتعاون مع 

دول الجوار.
وذك�ر بيان ل�وزارة الع�دل تلقت املس�تقبل 

س�االر  الوزي�ر  ان  من�ه  نس�خة  العراق�ي 
عبدالس�تار محمد والوفد املرافق له بحث يف 
طهران مع مساعد الرئيس االيراني للشؤون 
القانوني�ة محمد دهق�ان مخرجات مؤتمر 
االموال املنهوب�ة الذي عقد يف العراق برعاية 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي«. 

ودع�ا وزير الع�دل املس�ؤول االيراني »إبرام 
مذك�رة تع�اون ب�ني الع�راق واي�ران به�ذا 

الخصوص«. 
وأض�اف البي�ان »كم�ا اتف�ق الطرفان عى 
انش�اء مركز للتحكيم ال�دويل بالتعاون مع 

دول الجوار االقليمي«. 

وألتق�ى وزير الع�دل نظ�ريه اإليراني أمني 
حس�ني »واس�تعرضا العدي�د م�ن القضايا 
املهمه منها ملف نقل الس�جناء املحكومني 
ب�ني البلدي�ن وتفعي�ل االتفاقي�ات املربم�ة 

ومذكرات التعاون بني البلدين«. 
وتط�رق الجانبان اىل »رفع تأش�رية الدخول 

بني البلدين الجارين حس�ب م�ا تم االتفاق 
عليه«. 

وأكد وزي�ر الع�دل »دعم ورغب�ة الكاظمي 
بإقام�ة عالق�ات وطي�دة مع الج�ارة ايران 
مبني�ة عى التعاون وحس�ن الج�وار ملا فيه 

الخري والرفاه للشعبني الجارين«.

رئيس اجلمهورية خالل لقاء عدد من السفراء: العراق يتبنى سياسة متوازنة

العراق وايران يتفقان عىل إنشاء مركز للتحكيم الدويل بالتعاون مع دول اجلوار

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املرشح الفائز عن البرصة عدي 
ع�واد، أم�س الثالث�اء، ان محافظ 
البرصة اس�عد العيداني هو االوفر 
رئي�س  ملنص�ب  للرتش�يح  حظ�ا 

الوزراء املقبل.
وقال عواد، يف ترصيح صحفي، ان 
رئاس�ة الوزراء اس�تحقاق برصي 
وبرهم صالح حرم البرصة من هذا 

االستحقاق.
واضاف »قدم�ت دعوى ضد رئيس 
الجمهوري�ة وبعد يومني س�تصدر 
ولك�ن  متأخ�را  كان  وان  قراره�ا 
ليثبت احقية البرصة بذلك املنصب 

واس�عد العيدان�ي اآلن ه�و االوفر 
حظا وعليه التحرك باتجاهني االول 
تج�اه املس�تقلني وتش�كيل كتل�ة 

واالخر تجاه الكتل السياسية«.
الجماه�ري  ع�ى  ان  اىل  واش�ار 
البرصية التحشيد والدعم العيداني 
ألنه افض�ل خيار للكت�ل املتناحرة 
واالس�لم والش�عب العراق�ي الذي 
ينتظر حكومة اعم�ال وخدمات ال 

حكومة رصاعات.
وتاب�ع ان ع�ى الع�����يدان�ي ان 
ال يتن�ازل ع�ن ح�ق الب�رصة بهذا 
ب���ق�وة  يتص�دى  وان  املنص�ب 
وب�ال خجل وعى جمي�ع العراقيني 

الرفاء دعم هذا املطلب.

حمافظ البرصة يعود إىل الواجهة مرشحًا 
لرئاسة الوزراء: األوفر حظًا بني اجلميع

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزي�ر الداخلية عثمان الغانمي، أم�س الثالثاء، باتخاذ 
اإلج�راءات القانونية الالزمة بح�ق متهمني اثنني عنفا صبياً 
يف الديواني�ة. وذكرت ال�وزارة بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه أن«مديرية حماي�ة األرسة والطف�ل والرطة 

املجتمعي�ة يف دائرة العالق�ات واإلعالم وب�ارشت بإجراءاتها 
وف�ق أحكام امل�ادة 413 أوالً من قانون العقوب�ات العراقي، 
وإلقاء القبض عى والد الصبي بعد قيامه بتعنيفه، وإحالته 
أمام السيد قايض التحقيق، فيما تجري قوات الرطة عملية 
تح�ٍر عن عم الصبي للقب�ض عليه«.  وأضاف البيان أن »قوة 
الرط�ة رافقت الصبي املعنف اىل املستش�فى لإلرشاف عى 

عالج�ه، وتوفري جمي�ع احتياجات�ه، واالس�تماع اىل األطباء 
لالطمئن�ان ع�ى صحته«. وأك�د الغانمي حس�ب البيان عى 
»االس�تمرار بمتابعة هذه الحالة ومعرفة جميع املالبس�ات، 
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني، فضالً عن متابعة 
الحاالت املش�ابهة والتحرك الرسيع من قب�ل الجهات املعنية 

للحد من الظواهر والحاالت الدخيلة عى املجتمع العراقي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الثقاف�ة، املتحدث باس�م مجلس 
ال�وزراء، أمس الثالثاء، أن جميع من ش�ارك 

باالنتخابات هدفهم خدمة العراق.
وقال ناظ�م، عقب جلس�ة مجل�س الوزراء 
نتائ�ج  ع�ى  االعرتاض�ات  إن  األس�بوعية، 

االنتخابات حق مكفول للجميع ضمن األطر 
القانونية املحددة.

وأض�اف املتحدث باس�م الحكومة أن رئيس 
ال�وزراء أك�د أحقية الجمي�ع يف االعرتاضات 
أن  إىل  وأش�ار  القانوني�ة.   البيئ�ة  ضم�ن 
الحكومة تعمل حتى اللحظة عى دعم املسار 
الديمقراط�ي يف البلد.  وأردف قائالً إن جهاز 

املخابرات العراقي ب�ذل جهداً كبرياً بالقبض 
ع�ى املجرم غزوان الزوبعي، فيما لفت إىل أن 
الكاظمي أرشف بش�كل مب�ارش عى عملية 

اعتقال املجرم غزوان الزوبعي. 
وبش�أن قرارات الجلس�ة، أكد وزير الثقافة 
أن مجلس الوزراء صوت عى إقرار توصيات 
اللجن�ة العلي�ا لبن�اء امل�دارس.  وأوضح أن 

اللجن�ة العلي�ا لبن�اء املدارس أق�رت توصية 
إلحال�ة تنفي�ذ بن�اء امل�دارس إىل ال�ركات 
األجنبية املعتربة.  وأضاف أن مجلس الوزراء 
اتخذ قراراً جدياً إلق�رار التوصيات والروع 
بتنفي�ذ بن�اء امل�دارس.  وأك�د تخصي�ص 3 
مليارات دينار إىل مديريات املاء يف املحافظات 

لتأمني مادة الكلور.  

ب�ارشاف ومتابع�ة ش�خصية م�ن قب�ل الفريق 
عم�اد محم�د محم�ود وكي�ل وزارة الداخلي�ة 
لشؤون الرطة، اعلنت املديرية العامة ملكافحة 
املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة، أم�س الثالث�اء، 
القبض ع�ى )9( متهمني بحي�ازة املواد املخدرة 

يف ع�دد من املحافظات. وذك�رت املديرية يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان مفارزها، 
الق�ت القب�ض ع�ى )9( متهم�ني يف محافظات 
)البرصة، وذي قار، وواسط، وبابل(، وبحوزتهم 
م�ادة الكريس�تال وحب�وب مخ�درة عدده�ا ) 

1220 ( حب�ة، إضاف�ة إىل أدوات التعاط�ي وآلة 
جارحة وس�الح نوع مس�دس.  واضاف البيان، 
»تم�ت إحالتهم إىل القضاء وف�ق أحكام املادتني 
القانونيتني )28 و 32 مخدرات(«.  وتابع البيان، 
أن ه�ذا الواجب�ات ج�اءت بن�اًء ع�ن املعلومات 

االس�تخبارية التي حصلت عليها مفارز املديرية 
املنت�رة يف املحافظات وكان للتعاون املس�تمر 
واملثم�ر م�ع املواطنني الذي�ن يقوم�ون باالدالء 
بمعلوماتهم عرب الخط الس�اخن)178( املجاني 

الدور املهم يف ذلك.

نف�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات، أم�س 
الثالث�اء، االنباء ع�ن رد الطعون عى 

نتائج االنتخابات الربملانية.
وق�ال عض�و اع�الم املفوضي�ة عماد 
جميل انه »ال صحة النباء رد الطعون 
النها مس�تمرة لنهاية الدوام الرسمي 

ليوم الثالثاء«. 
وأضاف ان »ما أشيع هو فهم خاطئ 

من قبل وسائل االعالم«. 
وكان�ت أنباء ت�رددت ب�ان مفوضية 
االنتخابات أعلن�ت رد جميع الطعون 

املقدمة عى النتائج األولية. 
دائ�����رة  م��دي���ر  ان  اىل  يش�ار 
واالت��ص���ال  االع�����الم 
حس�ن  املفوضي�ة  يف  الجماه�ريي 
س�لمان قال يف ترصيح صحفي نر 
عن�ه الي�وم إن »ع��دد الطع�ون عى 
اإلع��الن األول للنتائج ال��ذي ج��اء 
ب�ع�د أق��ل م��ن 24 س��اع�ة عى 
انته�اء التصوي�ت الع�ام بل�غ 1360 
طعناً«، مش�رياً إىل أنَّ »الطعون رفعت 
جميعه�ا إىل الهيئ�ة القضائي�ة التي 

قامت بدورها بردها بشكل كامل«.

وزير الداخلية يوجه باختاذ إجراءات قانونية بحق متهمني عنفا صبيًا يف الديوانية

جملس الوزراء يقر مرشوع بناء املدارس وخيصص 3 مليارات ملديريات املاء

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة : مكافحة املخدرات تطيح بـ )9( متهمني يف أربع حمافظات

مفوضية االنتخابات: 
ال صحـة لـرد الطـعــون 

ومستمرون باستالمها 

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر مطلع، أم�س الثالثاء، بأن ق�رار العفو الخ�اص الصادر عن 
رئاس�ة الجمهورية ال يشمل املحكومني باإلرهاب والفساد واستغالل املال 
العام. وأوضح املصدر ان العفو »تم إصداره بتوصية من مجلس الوزراء يف 
جلس�ته بتاريخ 30 أيلول 2021 وترشيح من وزارة العدل ويشمل الفئات 

من النساء واالحداث دون سن 18 سنة حرصاً«. 
وكان رئي�س الحكومة املنتهي�ة واليته مصطفى الكاظم�ي، أوىص يف 30 
أيل�ول امل�ايض مجلس النواب الس�ابق بإص�دار عفو خاص ع�ن األحداث 

والنساء باستثناء قضايا اإلرهاب والفساد واستغالل املال العام. 
وقال الكاظمي خالل جلس�ة س�ابقة ملجل�س الوزراء يف بغ�داد: »أوصينا 
اليوم بالعفو الخاص عن األحداث )دون سن 18 عاما( والنساء، باستثناء 

قضايا اإلرهاب، والفساد، واستغالل املال العام« . 
ول�م يخض يف تفاصيل أكثر بش�أن العف�و الخاص، الذي ينص الدس�تور 
العراقي عى أن رئيس الجمهورية هو من يملك صالحية إصداره بناًء عى 

توصية من رئيس الوزراء.

        بغداد / المستقبل العراقي

هن�أت الس�فارة األمريكي�ة يف بغ�داد، أمس الثالث�اء، الحكوم�ة العراقية 
والقوات األمنية باعتقال املدبر لتفجري الكرادة ببغداد عام 2016.    

وذك�رت الس�فارة يف تدوينة، »ُتهن�ئ الواليات املتحدة الحكوم�ة العراقية 
وقواتها األمنية عى اعتقال املش�تبه به يف تفج�ري مجمع الليث يف الكرادة 

عام 2016«.  
واض�اف البي�ان انه » قبل خمس س�نوات أدى ه�ذا الهج�وم اإلرهابي يف 

الكرادة إىل مقتل وجرح املئات من املدنيني األبرياء«.  
وختمت الس�فارة »نقف إجالالً إلحياء ذك�رى ضحايا هذا العمل اإلرهابي 
الش�نيع، وإن االعتق�ال ال�ذي حدث ي�وم أمس ما هو إال خطوة حاس�مة 
إىل األم�ام يف تقدي�م املجرمني إىل العدالة يخطوها العراق يف قتاله املس�تمر 

لضمان هزيمة داعش دون هوادة«.  

مصدر: العفو الرئايس ال يشمل حمكومني 
باإلرهاب والفساد 

السفارة األمريكية تشيد بجهود احلكومة 
يف اعتقال العقل املدّبر لتفجري الكرادة

        بغداد / المستقبل العراقي

حدد تحالف الفت�ح، أمس الثالثاء، 
موقف�ه  ع�ن  بالتعب�ري  املخول�ني 

الرسمي
تلق�ت  بي�ان  يف  التحال�ف  وذك�ر 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
ان »املع�رب ع�ن املوق�ف الرس�مي 
لتحالف الفت�ح هو رئيس التحالف 
ه�ادي العامري والناطق الرس�مي 
للتحال�ف احم�د االس�دي واعضاء 

هم�ام  الش�يخ  القيادي�ة  الهيئ�ة 
حمودي والشيخ الخزعيل«. 

م�ن  مايص�در  »كل  ان  واض�اف، 
او بيان�ات م�ن غ�ري  ترصيح�ات 
الش�خصيات الت�ي يحدده�ا ه�ذا 
البي�ان ال تمث�ل راي تحالف الفتح 

وليس له اي عالقة بها«. 
ونوه التحالف انه »يمكنكم الرجوع 
اىل املنصات الرسمية لتحالف الفتح 
ألخ�ذ املوق�ف الرس�مي، واملواقف 

الصادرة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اف�ادت قيادة عملي�ات بغداد، أمس 
14مطلوب�اً  باعتق�ال  الثالث�اء، 
للقض�اء، بينهم مته�م باإلرهاب يف 
العاصمة بغداد وذكر اعالم القيادة يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، ان »األجهزة األمنية والوكاالت 
االس�تخبارية تواص�ل جهوده�ا يف 
مالحق�ة فل�ول عصاب�ات داع�ش 
اإلرهابية، والخارجني عن القانون، 
وف�رض هيب�ة الدول�ة، وبتنس�يق 
عال املس�توى مع استخبارات وأمن 
عملي�ات بغ�داد، إذ تمكن�ت كتيبة 

االس�تطالع يف فرقة املشاة الحادية 
عرة من الق�اء القبض عى متهم 
بع�د  إره�اب   )1/4( امل�ادة  وف�ق 
كم�ني محكم نصب له ضمن قاطع 
الرصافة. فيم�ا تمكنت قطعاتنا يف 
الفرق�ة نفس�ها من اعتق�ال )11( 
متهماً وفق مواد قانونية مختلفة«.   
يف حني تمكنت قطعات الفرقة األوىل 
رشطة اتحادية من اعتقال متهمني 
ضب�ط  املخ�درات  برتوي�ج  اثن�ني 
بحوزته�م م�واد مخ�درة، وأجهزة 
تعاطي، فيما تم العثور عى قنربتي 
هاون، خ�الل ممارس�اتهم األمنية 

ضمن قواطع املسؤولية. 

حتالف الفتح حيدد املخولني بالتعبري
 عن موقفه الرسمي

عمليات بغداد تطيح بـ 14 مطلوبًا للقضاء 
بينهم ارهابيون 
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    بغداد / عامر عبدالعزيز 

واص�ل فرع الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب يف واس�ط 
تجهيز مطحنة املتنبي الحكومية 

بالحص�ة املقررة م�ن الحنطة املخصص�ة لدعم البطاقة 
التموينية ، فيما انهت فروع الرشكة يف بابل واملثنى و ذي 
قار  من تجهيز مطاح�ن محافظاتها بالحصص املقررة 
من الحنط�ة للحصة الثامنة بالكام�ل، اكد ذلك املهندس 

باس�م نعي�م العكييل مدير ع�ام الرشكة العام�ة لتجارة 
الحبوب.وقال إن مالكاتنا العاملة يف سايلو الكوت جهزت 

مطحنة املتنبي الحكومية بكمية ) ١٨٣،٣٦٠ (  طن.
واض�اف ان عملية م�داورة الحنطة مس�تمرة   يف معمل 

السايلو الغراض تجهيز املطاحن.
وب�ن ان س�ايلو خان بني س�عد واصل تجهي�ز مطحنه 
املق�داد الحكومي�ه س�لفة ) ٥٠% (  الثانيه م�ن الحصه 

الثامنه بكمية )١٣٨.٢٤٠( طن بواقع )٥( سيارات .

» العكييل » اش�ار اىل فرع دي�اىل جهز املطحنة الحكومية 
الثاني�ة  الوجب�ة  الثامن�ة  الحص�ة  املحلي�ة  بالحنط�ة 
بكمية)٢٧٨.٣٠٠(   طن بوقع) ١٦ ( س�يارة من الحنطة 

املحليه املقررة لدعم مفردات البطاقة التموينية . 
واس�تعرض العكي�يل موقف س�ايلو الوائلي�ة ليوم امس 
مبينن�ا اىل كمي�ة الحنطة  درجة أوىل الواردة  من س�ايلو 
س�امراء بلغ�ت )٨٣9.٣٦٠( ط�ن بواقع )١9( ش�احنة 
ليصبح اجمايل الكمية  الوارد من سامراء )١99٤.٧٤٠( ، 

و واصل املوقع تجهيز مطاحن محافظة دهوك بالحنطة 
املقررة وبلغت الكمي�ة املجهزة لهذا اليوم  )١٢١٣.٢٢٠( 
ط�ن وليكون اجمايل املجهز لده�وك )٢٤٠٢.١٤٠ ( طن ، 
كما وتم تجهيز مطاحن نينوى بكمية ) ٧٨٦.٢٤٠ ( طن 
و اصبح اجمايل التجهيز اليومي )١999.٤٦٠( طن بواقع 

)٤9( سيارة. 
واختتم اىل ان فرع كركوك جهز مطاحن املحافظة  بكمية 

)١٧٦،9٤٠( طن وبواقع )٦( سيارات .

جتارة احلبوب: سايلو الوائلية جيهز مطاحن حمافظتني باحلنطة املقررة للحصة الثامنة
سايلو الكوت جهز مطحنة املتنيب احلكومية

    بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ذرت وزارة الصح�ة، أم�س الثالث�اء، من 
موجة وبائية رابعة تدخل البالد.

وق����ال م��دي���ر ت�ع�زي��ز ال�ص�ح�ة 
وع�ض��و اإلع�الم الطب�ي يف ال�وزارة هيث�م 
العبي�دي يف ترصي�ح صحف�ي »العم�ل ع�ى 
إص�دار البطاق�ة الصحي�ة جاء لك�ي تعتمد 
كوثيقة رس�مية يف الس�فر، رغم أنها مازالت 
غري معمول بها كون نسبة امللقحن يف العراق 
ليس�ت كبرية، ومازالت النسب قليلة تصل اىل 

.»%١٥

وب�ن أن »أهمية البطاق�ة الصحية تكمن يف 
إثب�ات أن حامله�ا أخذ جرعتن م�ن اللقاح، 
وعندم�ا يصل العراق اىل تلقيح بنس�بة ٧٠ % 
تتحقق املناعة املجتمعية وسيتم االعتماد عى 
البطاقة كوثيقة ف�ي دول ال�ع�ال�م ب��دون 
م�س��ح�ة، وحت�ى اآلن املس�افر العراق�ي 

يعتمد سفره عى نتيجة امل�س�ح�ة«.
وأض���اف أن »فح�ص BCR ه�و الفح�ص 
الس�اري املعمول ب�ه داخل الع�راق ويف أغلب 

دول العالم«.
م���ن  ال��ع��ب��ي���دي  وح�����ذر 
ل�ف�ي��روس  راب��ع���ة  »م��وج���ة 

ك�ورون�ا ل��م تصل ال�ى ال�ع��راق حالياً«، 
وأكد أن »الحالة الوحيدة ملقاومة هذه املوجة 

املقبلة هي التلقيح«.
وأعرب ع��ن أم�ل�ه أن��ه »ع�ن�د ن�ه�اي�ة 
م��ن   %  ٥٠ س�يتلقح  ال�س��ن�ة  ه���ذه 
ال�ش��ع�ب ال�ع�راق��ي، وإذا ل��م ن�ص�ل 
ال����ى ه���ذه ال�ن�س��ب�ة م��ن التلقيح 
قوي�ة  ال�راب�ع��ة  امل�وج��ة  س��ت�ك�ون 
وم�ؤث��رة ج�داً يف الش�عب العراقي، لكن إذا 
م�ا تجاوزنا نس�بة التلقيح س�يكون وق��ع 
ه���ذه امل��وج���ة خ�ف�ي�ف��ا وغ�ي��ر 

م�ؤث�ر بشكل سلبي«.

الصحة حتذر من املوجة الرابعة: ستكون مؤثرة جدًا 
عىل الشعب 

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
أم�س الثالث�اء، عن نتائج تعديل ترش�يح 
للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٢ وقبول طلبة 
السنة الس�ابقة.وذكر بيان للوزارة تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان قوائم 
القناة العامة املنش�ورة يف بوابة الدراسات 
www.dirasat-gate. والتخطيط واملتابعة
org، ضم�ت ٦٣٢٧ طالب�ا ضم�ن تعدي�ل 
الرتش�يح، فيما تم قبول ٧٠١ من خريجي 
الس�نة الدراسية السابقة وتضمنت قوائم 
تعديل الرتشيح ل�)ذوي ضحايا العمليات 
العس�كرية والعمليات  الحربية واالخطاء 
اإلرهابية( قب�ول ٢١٠ طالب، فيما ضمت 
قوائ�م تعديل الرتش�يح ل�)ذوي ش�هداء 

الحشد الشعبي( 9 طالب وبلغ عدد الطلبة 
ضم�ن قن�اة تعدي�ل الرتش�يح ل��)ذوي 
شهداء ضحايا جرائم حزب البعث املنحل( 
٣٧ طالبا.واضاف البيان، انه يف هذا الصدد 
تضمنت قوائم الطلبة من خريجي الس�نة 
الدراسية السابقة لذوي ضحايا العمليات 
العس�كرية والعمليات  الحربية واألخطاء 
اإلرهابية ٥٨ طالبا، وتم قبول ٤ طالب من 
ذوي ش�هداء ضحايا جرائ�م حزب البعث 
املنحل.وتاب�ع البي�ان، انه يف هذا الس�ياق 
تؤكد دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة 
أن الطال�ب يمك�ن ل�ه الع�ودة إىل قبول�ه 
املركزي خالل ثالثة أي�ام من إعالن نتائج 
تعديل الرتش�يح عى أن يكون مس�جال يف 
الكلية أو املعهد املقبول فيه مركزيا للسنة 

الدراسية السابقة.

التعليم تعلن نتائج تعديل الرتشيح 
وقبول طلبة السنة السابقة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

نها من ضبط  كشفت هيئة النزاهة االتحادية عن تمكُّ
ُمعام�الت رهٍن عقاريٍّ غري أصوليٍَّة، فيما أش�ارت إىل 
إص�دار القضاء أوامر قبض بحق املُتَّهمن املس�ؤولن 

َفت بموجب تلك املُعامالت. عن إنجاز قروض ُصِ
 واشارت دائ�رة التحقي�قات يف الهيئ�ة، بحسب بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان »العمليَّ�ة، 
رٍة قضائيَّ�ٍة، أفادت بتلقيها  �َذت بموجب ُمذكَّ التي ُنفِّ
معلوم�ات ع�ن وج�ود معامالت ره�ٍن عق�اريٍّ غري 
أصوليَّ�ٍة صادرٍة عن  مالحظيَّة التس�جيل العقاري يف 
ة للتجهيزات  )راوه( وُمروَّجٍة عن طريق الرشكة العامَّ

الزراعيَّة يف األنبار«.  
ونوَّه�ت الدائ�رة »بتأليفه�ا فري�ق عم�ٍل ُمؤلَّ�ٍف من 
مالكات مكت�ب تحقيق الهيئ�ة يف املُحافظة انتقل إىل 
مق�ّر الرشك�ة، وضب�ط )١٦( معاملة ره�ٍن عقارّي 
صادرة عن مالحظيَّة التس�جيل العق�اري يف )راوه(، 
إذ ق�ادت تحّريات�ه إىل أنَّ تلك املعامالت ت�مَّ بموجبها 
وضع إشارة حجٍز عى عقاراٍت ال وجود لها عى أرض 
ة صدور كتب  الواق�ع وأنَّ املُعامالت التي أيَّ��دت صحَّ
رة  الحج�ز واألوليَّ��ات املُتعلقة باملوض�وع كانت ُمزوَّ
وُمعنون�ة بكت�ٍب ت�مَّ بموجبه�ا منح ق�روٍض بمبلغ 

)٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ملياري ديناٍر«. 
«عمليَّ�ة الضبط أفض�ت إىل تنظيم مالكات  وبيَّن�ت أنَّ
املكت�ب محرض ضب�ط أص�ويل بامل�رزات املضبوطة 
وعرضها عى قايض التحقيق املُختّص الذي قرَّر إصدار 
أوام�ر قبٍض بح�قِّ املُتَّهمن الس�بعة املس�ؤولن عن 
فن وُمستفيدين(؛ استناداً  إنجاز تلك القروض )ُموظَّ

إىل أحكام املادَّة )٣١٨( من قانون العقوبات«.  
وكان�ت الهيئة قد ضبطت يف تموز املايض حاالت هدٍر 
كبرٍي يف املال العام رافقت عمليَّة اس�تمالك عقارين يف 
املحافظة قاربت أقيامها )٢9,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( مليار 

ديناٍر.

النزاهة تضبط معامالت 
عقارية مزيفة رصف بمـوجبها 

ملياران و400 مليون دينار

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم الحكوم�ي تنفي�ذ عملية نوعي�ة بإحباط 
محاولة تهريب يف ميناء أم قرص الشمايل بمحافظة البرصة.

وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
»هيئ�ة املناف�ذ الحدودية نف�ذت عملية نوعية بإحب�اط محاولة 
تهري�ب يف مين�اء أم قرص الش�مايل بمحافظة الب�رصة، بإرشاف 

ومتابعة مبارشة من قبل رئيس الهيئة، اللواء عمر الوائيل«.
وأضاف�ت أن »ه�ذه العملي�ة إضاف�ة جدي�دة تضاف إىل س�جل 
إنجازاته�ا يف محاربة الغ�ش والتالعب ومن�ع التهريب؛ حيث تم 

ضبط )١١( حاوية مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد«.
وتابع�ت أن »من خالل الكش�ف والتدقيق تبن وج�ود )دراجات 

نارية مستعملة( ممنوعة من االسترياد ومعدة للتهريب«.
وأوضح�ت أن »عى الفور تم تش�كيل لجنة من الجهات املختصة 
وتنظي�م مح�رض الضبط األص�ويل واإلحال�ة إىل القض�اء التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفن«.
وكان�ت الهيئة قد ضبط�ت )9( حاويات يف وقت س�ابق من هذا 
اليوم، ليصبح العدد الكيل للحاويات املخالفة املضبوطة هذا اليوم 

)٢٠( حاوية.

بيان حكومي يرشح تفاصيل »عملية 
نوعية« يف ميناء أم قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن املعم�ار ع�الء معن تحقيق نس�بة انج�از بلغ�ت اكثر من 
)٧٠%( يف اعمال تطوير املرحلة االوىل من ش�ارع الفالح بمدينة 
الصدر .وذكر بيان لالمانة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان » ام�ن بغداد اطلع خالل جول�ة ميدانية له عى مراحل العمل 
يف املرشوع ونس�ب االنجاز وابدى توجيهاته ومالحظاته للكوادر 

الهندسية املرشفة عى التنفيذ«.
واضاف ان »نسبة انجاز بلغت اكثر من )٧٠%( يف اعمال تطوير 
املرحل�ة االوىل التي تتضم�ن ازالة التجاوزات واملش�وهات وعمل 
التخ�رصات ومد القال�ب الجانب�ي ورصف االرصف�ة باملقرنص 
وزراع�ة النخيل وعمل كابات زراعية واالكس�اء بطبقة اس�فلت 
ونصب اعم�دة االنارة«.ودعا امن بغداد خ�الل جولته املواطنن 
للتع�اون مع ك�وادر امان�ة بغداد وع�دم التجاوز ع�ى االرصفة 
والحف�اظ عى ما ت�م انجازه من اعمال ليك�ون انموذجاً ناجحاً 

لتغيري واقع مدينة الصدر«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أّضب العرشات م�ن عمال النظافة يف الديواني�ة، أمس الثالثاء، 
ع�ن العم�ل، احتجاجاً عى تأخ�ر رواتبه�م وطالب�وا بتحويلهم 
إىل عقود.وق�ال وس�ائل إعالم إن العرشات من عم�ال النظافة يف 
بلدي�ة الديواني�ة، خرجوا الي�وم، يف تظاه�رة احتجاجي�ة، أمام 
مبنى البلدي�ة، واضبوا عن العمل احتجاجا ع�ى تأخر رواتبهم 

وللمطالبة بتحويلهم لعقود.

    بغداد / المستقبل العراقي

تعت�زم وزارة الثقاف�ة خالل امل�دَّة املقبلة إطالق ثالثة مش�اريع 
اسرتاتيجيَّة بعيدة املدى، خاصة بحفظ ورقمنة ارشيف العراق.

وق�ال رئيس الهيئة العامة لالث�ار والرتاث يف الوزارة الدكتور ليث 
 IQ مجي�د حس�ن، يف ترصيح لجري�دة »الصباح«، تابع�ه موقع
NEWS، ع�ى هامش ندوة اقامتها الهيئة بمناس�بة يوم الوثيقة 
العربية يف قاعة املتحف العراق�ي امس: إنَّ »الدائرة تعتزم اطالق 
ثالثة مش�اريع اس�رتاتيجية بعيدة املدى لحفظ ورقمنة ارشيف 
العراق«.وأضاف حس�ن أن »هذه املش�اريع تعتم�د آلية علمية 

واكاديمية تلتزم املعايري الدولية الرصينة لالرشفة الرقمية«.

أمني بغداد يعلن حتقيق نسب انجاز 
متقدمة بتطوير شارع الفالح

عامل النظافة يف الديوانية يرضبون 
عن العمل: رواتبنا تأخرت

الثقافة تعتزم اطالق 3 مشاريع خاصة 
بحفظ ورقمنة أرشيف العراق

    نينوى/ مروان ناظم

رشعت بلدية املوصل، أمس الثالثاء، بتنفيذ مشاريع خدمية يف املوصل القديمة ضمن املرحلة 
الثاني�ة التي اطلقتها لجنة االعمار .وقال مدير بلدية املوصل املهندس عبد الس�تار الحبو ان 
»بلدية املوصل رشعت اليوم بتنفيذ مشاريع داخل املوصل القديمة ح من بينها تبليط واكساء 
الشوارع و مد انابيب مياه صف صحي جديدة وانشاء جزرات وسطية واعادة املحال املدمرة 

يف سوق البورصة القديمة الفتا اىل ان« العمل سيستمر نحو )ثمانية (أشهر«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الزراع�ة ومصادر املياه يف حكومة اقليم كردس�تان انه�ا ووزارة التخطيط يف 
حكومة االقليم قررتا بناء 9 سدود جديدة يف االقليم.وقالت وزيرة الزراعة الكردستانية بيگرد 
طالباني، انها »قررت بالتعاون مع وزارة التخطيط يف حكومة االقليم بناء 9 س�دود جديدة 
».واضاف�ت، إن »بن�اء واكمال هذه الس�دود س�تتوازى مع عملية تقيي�م طلبات الرشكات 
االستثمارية الستثمار وبناء السدود ومشاريع الري وخصوصا للسدود االسرتاتيجية التسعة 

يف اقليم كردستان وفقا لنظام )ppp( الذي سترشف عليها وزارة الزراعة الول مرة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة عن احباط 
محاولة تهريب ش�احنة تحتوي عى أدوية 
زرباطي�ة  منف�ذ  يف  طبي�ة  ومس�تلزمات 
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  الحدودي.وقال�ت 
املستقبل العراقي نسخة منه »بعد الكشف 
والتدقيق تبن وجود محاولة لتهريب )أدوية 

برشية متنوعة ومس�تلزمات طبية( مخبأة 
تش�كل خطر عى صحة وسالمة املواطنن 
كونها مخالفة لرشوط وضوابط االس�ترياد 
وممنوع�ة م�ن الدخ�ول للبالد ع�ر املنفذ 
الحدودي.واضاف : انه تم تشكيل لجنة من 
الدوائ�ر ذات العالقة وتنظيم محرض ضبط 
أص�ويل بذلك واحالته�ا اىل القض�اء التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفن.

بلدية املوصل تبارش بانشاء 
مشاريع خدمية باملدينة القديمة

كردستان تقرر بناء 9 سدود ملعاجلة 
مشكلة شح املياه

إحباط حماولة هتريب أدوية ومستلزمات 
طبية يف منفذ زرباطية احلدودي

املرور تعلن نفاد مليون لوحة: 
كميات أخرى ستصلنا قريبًا

تالقح فكري ومعريف بني جامعتي 
ميسان وميزوري االمريكية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية املرور العامة، أمس الثالث�اء، عن نفاد مليون لوحة مرورية 
خالل الفرتة السابقة.

وق�ال اعالم املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »مدير 
امل�رور العام  اللواء طارق الربيعي ومنذ تس�امه املنصب قام بتأمن مليون 
لوحة مرورية تم توزيعها عى مجمعات التسجيل يف بغداد واملحافظات وقد 
نفدت جميعها كون مجمعاتنا املرورية  بارشت بطباعة لوحات التس�جيل 
لجمي�ع املركبات التي كان�ت التحمل لوحات س�ابقاً باالضاف�ة اىل االعداد 

الهائلة من املركبات التي تم تسجيلها خالل هذه الفرتة«. 
وأش�ار اىل ان »مدي�ر املرور متابع لهذا املوضوع م�ع الجهات العليا لغرض 
تأم�ن  جميع اللوحات وتوفريها حيث س�تصلنا قريب�اً كمية من اللوحات 
الكافي�ة وس�يتم طباعته�ا ودع�وة أصح�اب املركب�ات الس�تالم لوح�ات 

مركباتهم«.
وكانت وزارة التخطيط كش�فت يف وقت س�ابق ان عدد السيارات واملركبات 

يف العراق وصلت اىل ٧ مالين و٥٠٠ الف سيارة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اج�رت جامعة ميس�ان مع جامعة 
مي�زوري االمريكية تالقح�ًا فكرياً 
ضم�ن الخط�ة االس�رتاتيجية التي 
اقرته�ا الجامع�ة لهذا الع�ام والتي 
تش�مل االنفت�اح ع�ى املؤسس�ات 
والدولي�ة  املحلي�ة  التعليمي�ة 
ومنظم�ات القط�اع الخ�اص، من 
أجل تبادل الخ�رات العلمية وإبداء 
لتنمي�ة  معه�ا  الفك�ري  التالق�ح 
املهارات البحثية لألساتذة والباحثن 

والطلبة«.
وقال مساعد رئيس جامعة ميسان 
للش�ؤون العلمية والدراسات العليا 
»ع�ادل مانع داخ�ل« ان من ضمن 
أولويات التالقح الفكري هو العمل 

عى توفري الزماالت الدراسية سنوياً 
لجامع�ة ميس�ان وكذل�ك متابع�ة 
البح�وث املش�رتكة ب�ن أس�اتذتها 
الدولي�ة  الجامع�ات  يف  واآلخري�ن 
وال�ذي س�يعمل عى رف�ع تصنيف 
جامعة ميس�ان ضمن املستوعبات 

العاملية لسكوباس وكالريفيت«.
واض�اف :« تم االتف�اق مبدئياً عى 
إج�راء مناظرات علمية وبحثية مع 
اس�اتذة جامعة ميزوري األمريكية 
، مش�رياً اىل ان هذا النش�اط ضمن 
مجموع�ة نش�اطات تقدم�ت به�ا 
جامع�ة ميس�ان م�ن خ�الل عق�د 
االجتماع�ات اإللكرتوني�ة ع�ن بعد 
مع جامعات الصف االول يف امريكا 
والعالم لالنخراط مع مسار التعليم 

العاملي«.

افتتاح اجلناح العراقي املشارك بمعرض 
اكسبو ديب

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح وزير الخارجية فؤاد حس�ن، ووزير 
الدولة للش�ؤون الخارجية يف دولة االمارات 
العربي�ة املتح�دة خليف�ة ش�اهن الجن�اح 
العراق�ي املش�ارك يف مع�رض اكس�بو دبي 
٢٠٢٠، بحض�ور رئي�س هيئ�ة االس�تثمار 
العراق�ي س�هى النج�ار وع�دد م�ن وكالء 
الوزارات وسفراء الدول واملسؤولن ورجال 

االعمال.
د وزير الخارجية فؤاد حس�ن، يف كلمة  وأكَّ
باملُناس�بة بأن هذا امللتقى العاملي »سيكون 
فرصًة لتحقيق املزيِد من التعاون يف مختلف 

املجاالت بن العراق واإلمارات، وبما يخدم الش�عبن 
ويع�����ود بالفائ�دة عى دولن�ا والعال�م أجمع«، 
ُمضيف�اً اننا نتطل�ُع اليوم إىل »رشاك�ة حقيقية مع 

دول العال�م بالتنمية واالس�تثمار، لتحقي�ق النمو، 
واضعن نصب اعُيننا املصالح املُشرتَكة«.

 من جانبه أوضح مدير عام رشكة املعارض التجارية 
العراقية همام احمد عب�د الجبار، ان »جناح العراق 

املشارك يف اكسبو دبي والذي تبلغ مساحته 
١٦٠٠ م�رت مربع تقريبا يس�لط الضوء عى 
الفرص االس�تثمارية وعى إنجازات العراق 
املتمي�زة يف امل�ايض والح�اض«، موضح�ًا 
ان »مع�رض أكس�بو دب�ي يش�كل نقط�ة 
التق�اء رئيس�ية للعال�م لتب�ادل االبتكارات 
واألف�كار والحل�ول للقضاي�ا العاملي�ة ذات 
الصلة باالقتصاد والتطورات املستدامة من 
أجل مس�تقبل أفضل عى املس�توين املحيل 
والعاملي«.  واش�ار عبد الجب�ار ان »الثقافة 
العراقية تجس�دت يف اكسبو دبي من خالل 
م�ا يع�رض فيه م�ن لوحات وأعم�ال فنية 
مختلفة تعر عن ثقافة البالد«.هذا وش�هد 
حف�ل افتتاح الجن�اح العراق�ي حضور املوس�يقار 
نصري ش�مه اضاف�ة اىل اقامة العديد م�ن العروض 

الفنية والغنائية واملوسيقية.

مبيعات البنك املركزي من الدوالر 
تتجاوز 138 مليون دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع�ت مبيعات البن�ك املركزي العراقي 
من العملة الصعبة، أمس الثالثاء، لتسجل 

أكثر من ١٣٨ مليون دوالر.
وش�هد مزاد البن�ك املرك�زي لبيع ورشاء 
ارتفاع�ا يف  الي�وم،  االجنبي�ة،  العم�الت 
مبيعاته بنس�بة ١٦٥.٣٨% لتصل إىل ١٣٨ 
مليون�اً، و٥١ الف�ا و٨9٨ دوالرا أمريكي�ا 
غطاه�ا البنك بس�عر صف اس�اس بلغ 

١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وذهب�ت املش�رتيات البالغ�ة ٧٤ مليون�اً 
و٤٥١ الف�ا و٨9٨ دوالرا لتعزيز األرصدة 
يف الخارج عى شكل حواالت واعتمادات، 
فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٦٣ مليوناً 

و٦٠٠ ألف دوالر بشكل نقدي.
هذا وقام ١٢ مرصفاً بتلبية طلبات تعزيز 
االرص�دة يف الخ�ارج، و٧ مصارف أخرى 

لتلبي�ة الطلب�ات النقدي�ة، إضافة اىل ١٦ 
رشكة توسط.
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اعالن
تعلن الرشكة العامة لتسويق االدوية 
واملسلتلزمات الطبيلة علن اعلان 
ملحق رقلم )1( للمناقصة املرقمة 
يتضملن  واللذي   95/2021/57
تمديد املفاتحة اسبوعني من تاريخ 
الغللق 2021/10/20 واللذي تلم 

االعان عنها عىل موقعنا:
www.kimadia.iq

اعتذار
نتقلدم بخالص االعتذار اىل ) الرشكة العامة 
لتسلويق االدويلة واملسلتلزمات الطبيلة / 
كيماديلا( لعدم نلرش االعلان ) ملحق رقم 
  )95/2021/57  ( املرقملة  للمناقصلة   1
يف علدد الصحيفلة املرقلم ) 2470 بتاريلخ 
2021/7/19( وذلك بسبب خلل فني خارج 
عن ارادتنا وعليله تم نرشه يف العدد )2471 
 )  2021/10/20 املوافلق  االربعلاء  لليلوم 
راجلني تفضلكم بقبلول اعتذارنا شلاكرين 

ومقدرين تفهمكم. مع التقدير.

ادارة صحيفة املستقبل العراقي

وزارة الصحة البيئة
دائرة صحة الكرخ

اعالنشعبة االعالم
مناقصة رقم ) 5 ( لسنة 2021

 Operating table وجهاز Ceiling Light  جتهيز ونصب وتشغيل جهاز
تعللن دائرة صحة بغلداد الكرخ عن اعان مناقصة رقم )5( لسلنة 2021 وفلق تعليمات تنفيذ 
العقلود الحكوميلة رقم )2( لسلنة 2014 ووفق الوثائق القياسلية )وثائلق مناقصة  نموذجية 
 Ceiling لقطاعلات تخصصية لرشاء االجهزة الطبية ( والخاصة بتجهز ونصب وتشلغيل جهاز
Light بروجكلر سلقفي عدد )6( وجهاز Operating table رسيلر العمليات الجراحي عدد )5( 
فعلىل الراغبني ملن املكاتب العلمية واللرشكات العراقية ملن ذوي االختصلاص مراجعة مركز 
الدائرة / شعبة العقود الكائن  يف الكاظمية / ساحة عدن لغرض رشاء مستندات املناقصة لقاء 
مبلغ قدره )مائة وخمسون الف دينار فقط( غري قابل للرد عىل ان تقدم العروض بظرف مغلق 
ومختلوم مع تثبيت العنوان الكامل عىل العطاء واسلم املناقصة ورقمها والعنوان بشلكل كامل 
وان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االحد املصادف 2021/10/31 السلاعة الثانية عرش ظهرا 
) ويكون فتح العطاءات يف نفس يوم الغلق او يف اليوم الذي يليه ( عىل ان يتم االلتزام  بالرشوط 

العامة املدرجه ادناه 
الرشوط العامة :

1 ل ان الدائلرة غلري ملزمة بقبول اوطأ العطلاءات كما لها الحق بالغلاء املناقصة دون تعويض 
مقدمي العطاء

2 ل يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعان وكذلك الرسوم والرضائب واي مصاريف تنص 
عليها التعليمات النافذة

3 ل يجب تقديم التامينات املطلوبة )بنسبة1%( من قيمة العطاء املقدم عىل شكل خطاب ضمان 
او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد )بمدة نفاذية 90 يوم( 

4 ل تكون االجهزة ذات منشا اوربي رصني 
5 ل مدة تنفيذ العقد )60( يوم

6 ل تستبعد العطاءات التي لم ترفق بها التامينات االولية املطلوبة 
7 ل بامكان جميع السلادة املشلركني يف املناقصة الحضور اىل جلسة فتح العطاءات يف يوم غلق 

املناقصة

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري 
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسلط عن تاجري االماك املدرجة اوصافها 
يف ادنلاه والعائلدة اىل مديرية بلدية الشلحيمية وفق  الحكام امللادة 12 الفقرة )ثالثا أ( 
ملن قانون بيع وايجلار اموال الدولة رقم )21( لسلنة 2013 فعىل الراغبني باالشلراك 
يف املزايلدة العلنيلة مراجعلة مديرية بلدية بلدية الشلحيمية   خال فرة )15( خمسلة 
عرش يوما  تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار 
وسلتجري املزايلدة يف اليوم االخري من مدة االعان يف مقر مديريلة البلدية اعاه يف تمام 
السلاعة )العارشة صباحا( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يف اليوم 
الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان وكافة املصاريف االخرى 
وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |2656 |2021
التاريخ/2021/10/19 

أعان 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسلل 3/10 م 
27 السواده  الواقع يف ألكوت العائدة للمدينة)شوعه 
حسني مخيف( املحجوز لقاء طلب الدائن )احمد عبد 
فضل زياد(البالغ )اربعة مايني دينار (  فعىل الراغب 
باللرشاء مراجعة هذه املديريلة خال مدة )30يوم ( 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنسية العراقية وان رسلم التسجيل والداللية عىل 

املشري .
املنفذ العدل

كريم أبراهيم عنكود
املواصفات 

1-وقعلة ورقمه :- الكوت/ يقلع يف منطقة الحكيم 
قرب من الجرس الحويل  املرقم 3/10 م27 السواده  

و  دار  لداريلن  ارض مفلروزة   : ونوعله  2-جنسله 
محات  

3-حدوده واوصافه : 
4-مشتماته :-  ارض خالية من الشواغل

5-مسلاحتة :- 99سهم من مجموع السهام البالغة 
792سهم

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8–القيملة املقلدرة :  4,900,000 اربعلة مايلني و 
تسعمائة الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 376/ب/2020

التاريخ  :2021/10/19
اعان

بنلاءا عىل القرار الصلادر من هذه املحكمة بازالة شليوع 
العقار تسلسل )   (محلة يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
علن بيع العقلار  املذكور اعلاه واملبينه اوصافله وقيمته 
ادناه فعىل الراغبني باللرشاء مراجعة هذه املحكمة خال 
)ثاثلون( يوما من اليلوم التايل لنرش االعان مسلتصحبا 
معه التامينلات القانونية البالغة 10% ملن القيمة املقدرة  
بموجلب صك مصلدق المر  هلذه املحكمة بلداءة الكوفة 
وصلادر من مرصف الرافدين فرع مسللم بن عقيل )ع( يف 
الكوفة  وسلتجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش 
من اليوم االخري من االعان يف قاعة املحكمة وعىل املشري 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصلاف : تبيلع محكملة بلداءة الكوفلة  العقلار املرقم 
15503/3 م 4 جزيرة النجف وهو عبارة عن عقار مقسم 
اىل قسلمني بصلورة غري رسلمية االول عبلارة عن عرصة 
مسلقفة بالجينكو مسلتخدم مخزن ومسلاحته 100م2 
الثانلي فهو عبلارة عن دار سلكنية تشلتمل عىل سلاحة 
اماميلة وصحيلات خارجيلة وداخلية ومطبخ واسلتقبال 
وصاللة وغرفة نوم يف الطابلق االريض امام الطابق العلوي 
فيوجد غرفتان للنوم وصالة ومسلقف بالشليلمان وتبلغ 
مسلاحته 140 م2 وان درجلة عمرانله متوسلطة القيمة 
املقدرة 150,000,000 مائة وخمسون مليون دينار غراقي 

فقط

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |74|2021
التاريخ/2021/10/19 

أعان 
التسلسلل  العقلار  الكلوت  سلدة  تنفيلذ  مديريلة  تبيلع 
املرقلم 792/3 م 38 الخاجيلة  الواقلع يف ألكلوت العائدة 
للمدينه)مجيلده داخل عطية( املحجلوز لقاء طلب الدائن 
)أمال شلهاب دعيس(الباللغ )10,000,000(مليون دينار 
فعلىل الراغب باللرشاء مراجعة هلذه املديريلة خال مدة 
)30يلوم ( تبلدأ من اليلوم التلايل للنرش مسلتصحبا معه 
التأمينلات القانونية علرشة من املائة ملن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسلية العراقية وان رسم التسلجيل والداللية 

عىل املشري .
املنفذ العدل

رساج منري يوسف
املواصفات 

1-موقعلة ورقمه :-  العقار املرقلم  792/3م38 الخاجية  
قرب مؤسسة الشهداء يف الكوت 

2-جنسله ونوعله : بسلتان مللك رصف مسلجل باعتبار 
52000سلهم منهلا 957سلهم اىل املدينة )مجيلده داخل 
عطيلة( مع تبقية الرشكاء ارض تقلع يف منطقة الخاجية 
قرب مؤسسلة الشلهداء يف الكوت فيها بستان ملك رصف 
مشليد عليها  عدد من الدور السلكنية املتناثره و القطعة 
موضوع االضبارة خاليه من املشيدات وقت اجراء الكشف 

3-حدوده واوصافه : 
4-مشتماته :-   

5-مساحتة :-  مساحتها 5دونم
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :-  الرشكاء
8– القيملة املقدرة : 38,260,000  ثمانية و ثاثون مليون 

و مائتان و ستون الف دينار

فقدان 
فقدت مني هوية الطالب رضغام قاسلم صاحب الصادرة 
ملن الكليلة الربويلة املفتوحة فلرع املثنى قسلم الربية 

الرياضية من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعان 
قدمت املواطنة ) هدى محمد عيل سلمان (  الدعوى لتبديل 
) اللقلب ( وجعلله ) العبيدي ( بدال ملن ) الفريجي( فمن 
لديه حلق االعراض عىل ذلك مراجعة هلذه املديرية خال 
مدة اقصاها خمسلة عرش يوما وفق امللادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين
محكمة بداءة بلد

العدد/687/ب/2021
التاريخ/2021/10/17

اعان
اىل املدعلى عليله/ حسلني طارق جاسلم/ مجهلول محل 

االقامة
للدعوى املقامة من قبل املدعي منتظر موفق مجيد املرقمة 
687/ب/2021 والتلي يطللب فيهلا اعادة حال السليارة 
املرقملة 83302 بغلداد- خصويص من نوع كيا سلورينتو 
موديل 2014 وملجهولية محل اقامتكم قررت هذه املحكمة 
تبليغلك بصحيفتني محليتني يوميتني لغرض حضورك يوم 
املرافعة املصلادف 2021/10/26 ويف حالة عدم حضورك 
او حضلور ملن ينلوب عنك قانونا سلوف تجلري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول.
القايض

مكي حسن سعيد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعان بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 2 /91
املحللة او رقم واسلم املقاطعة : م2 حلدود بلدية النجف / 

حي االمري 
الجنس: دار 

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 660 م2 
املشلتمات : - دار يقلع علىل شلارع )30 ( شلارع الكلية 
طابقلني االريض اسلتقبال _ هول _ مطبلخ و غرفتني نوم 

وحديقة كبرية  ط1 / غفتني نوم وصالة ومطبخ
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : صاحب العاقة
مقدار البيع : 700000000 دينار  سبعمائة مليون دينار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية يف املزايدة 
العلنيلة العقلار املوصلوف اعلاه العائد للراهلن ) مهدي 
ملرداس حسلني ( لقلاء طللب الدائلن املرتهلن ) مرصف 
املنصلور لألسلتثمار( الباللغ                     ) 543842000( 
خمسلمائة وثاثلة واربعلون مليلون وثمانمائلة واثنلان 
واربعون الف ديناراً فعىل الراغب يف االشلراك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خال )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعان مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفاللة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة ) 700000000( سبعمائة مليون ديناراً وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري 
تعللن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسلط عن تاجري االماك املدرجة اوصافها يف ادناه 
والعائلدة اىل مديريلة بلديلة تاج الدين  وفلق  الحكام امللادة 12 الفقرة )ثالثا أ( ملن قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21( لسلنة 2013 فعىل الراغبني باالشلراك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديريلة بلدية بلدية تاج الدين  خال فرة )15( خمسلة علرش يوما  تبدأ من اليوم التايل لنرشها 
يف الصحف اليومية مسلتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية 
بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان يف مقر 
مديرية البلدية اعاه يف تمام السلاعة )العارشة صباحا( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسلمية 
تكلون املزايدة يف اليلوم الذي يليه ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة اجور النلرش واالعان وكافة 
املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد 
الرشوط : يلتزم املستاجر بوضع كامرات مراقبة

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري 
تعللن لجنلة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسلط عن تاجري االماك املدرجلة اوصافها يف ادناه والعائدة 
اىل مديريلة بلديلة الزبيدية وفلق  الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيلع وايجار اموال الدولة رقم 
)21( لسلنة 2013 فعلىل الراغبني باالشلراك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديلة بلدية الزبيدية خال 
فرة )15( خمسة عرش يوما  تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف 
اليوم االخري من مدة االعان يف مقر مديرية البلدية اعاه يف تمام الساعة )العارشة صباحا( واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان 
وكافة املصاريف االخرى وعىل املسلتأجر جللب هوية االحوال املدنية مصورة واصليلة ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد 
الرشوط : يلتزم املسلتاجر بوضع كامرات مراقبة  بخصوص تسلسل  5 )حديقة( 1 ل يسمح بانشاء غرفة 

ادارة 4*5 مع صحيات 2 ل تعود املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء مدة االيجار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد/610/ش/2021

التاريخ/2021/10/17
اىل املدعى عليه/ مصعب خالد رشيد

م/ تبليغ بقرار الحكم الغيابي
اقامت املدعية بيداء رعد احمد ضدكم 
610/ش/2021  املرقملة  الدعلوى 
املام هلذه املحكملة وصلدر القرار 
غيابلي بحقلك فيهلا بالعلدد 610/

ش/2021 واملتضمن الزامك بتصديق 
الطاق الخارجي ولعدم معرفة محل 
تبليغكلم  املحكملة  قلررت  اقامتلك 
اعانا بواسلطة صحيفتلني محليتني 
وعنلد عدم اعراضك عىل القرار يعترب 
القرار مكتسبا الدرجة القطعية وفقا 

للقانون.
القايض

معد نجم عبيد

العدد : 91475
التاريخ : 2021/10/19

الدكتور
جاسب لطيف عيل

مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ
العدد /3209

التاريخ 2021/10/13
العدد /3358

التاريخ 2021/10/16

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة  مركز الناحية 296,99م2 41 ساحة لبيع المواد 
االنشائية 3 1

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة  الحفرية 300م2 194 قطعة ارض )مراد تأجيرها 
مخزن مؤقت(  1

سنتان الحفرية 15م2 153 محل 2

العدد /3476
التاريخ 2021/10/19

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت
سنة واحدة  حي دجلة  500 480/2م12 ط.غ ساحة وقوف سيارات 1
سنة واحدة  السوق العصري 16م2 78 حانوت 2
سنة واحدة  السوق العصري 16م2 79 حانوت 3
سنة واحدة  السوق العصري 16م2 82 حانوت 4
سنة واحدة  1 شواطىء دجلة 5600م2 113 حديقة 5

سنة واحدة  مقابل مدرسة 
القيروان 583م2 جزء من القطعة المرقمة 

)359/3م12 ط.غ( منطقة خضراء 204 6
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 020-SC-21-EBS 
Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled Tubing & N2 Service for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 

Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 

Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled Tubing & N2 Service for EBS Oilfield 

Tender No.: 020-SC-21-EBS 

Tender Information:  

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

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

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

below. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek One Contractor who has enough experience and ability to carry out the Project 

Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled Tubing & N2 Service for EBS Oilfield 

Note: For more details, please refer to ITB document. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Miss 

baoxiaofang@ebspetroleum.com  & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

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

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

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

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

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately on or before 

the tender submission deadline 04:00 PM, 14th Nov 2021 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 

before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

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

compiled). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 

strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 

should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 

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

Contact Person: Miss Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com  . 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.  

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.  

حمكمة بداءة الزبري
اعالن

اىل املدعى عليه / عدنان عذافه مزيد شغله / مدير مفوض لرشكة اهوار 
السعد للتجارة العامة املحدودة يسكن / البرصة شارع االستقالل

اقام املدع�ي / مدير عام رشكة مصايف الجنوب اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقم�ة 406/ب/2021 ام�ام ه�ذه املحكمة والتي يطل�ب فيها الزامك 
بتس�جيل السيارة املرقمة 10083 نوع تويوتا هايس باسمه بعد رشائها 
من�ك بمبلغ اثنان واربعون مليون دينار واس�تلمت مبلغ ثمانية وثالثون 
ملي�ون دينار وعند اجراء تبليغك فقد وردت الينا التباليغ مرشوحا عليها 

من قبل القائم بالتبليغ يف مركز رشطة االمام عيل   
 بان�ك مرتح�ل اىل جهة مجهولة واملؤيد برشح مختار منطقة العش�ار /

ش�ارع االس�تقالل لذا وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك عن 
طريق النرش يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة يف  2021/10/25 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا او ابدائك معذرة مرشوعة 

فستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : 810/ش/2021
التاريخ 2021/10/13

اعالن
اىل املدعى عليه / فالح حسن جاسم 

س�بق وان اقامت املدعية سعاد صاحب جبار ضدك الدعوى 
املرقمة 810/ش/2021 وقد اصدرت هذه املحكمة قرارها 
امل�ؤرخ 2021/9/12 واملتضم�ن الزام�ك بتس�ليم املدعية 
سعاد صاحب جبار ابنها حسن فالح حسن لغرض رعايته 
واملحافظة عليه وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مخت�ار  واختيارية قضاء الكوفة منطقة 
حي السفري تقرر تبليغك بالقرار اعاله بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض خالل مدة ثالثون يوما 

من تاريخ النرش
القايض

سجاد محمد اسماعيل
����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة  
العدد 781/ ش/ 2021

التاريخ 17/ 10 / 2021
 اعالن

إىل املدعى عليها عقيلة براك حنون مجهول محل االقامة 
اعالن

اص�درت هذه املحكمة قراره�ا املرقم 781/ ش/ 2021  يف 
22/ 9/ 2021 وموضوع�ه قطع اجرة حضانة املدعي فيها 
حي�در عبادي ريكان وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني يوميتني ويف حالة 
عدم حضورك خالل ثالثون يوما من تاريخ صدور القرار يف 
2021/9/22 ويس�قط حق االعرتاض ع�ىل الحكم الغيابي 
وان قرار الحكم يكتسب بعد ثالثون يوما من تاريخ تبلغك 

القايض
باسم يوسف الزيادي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 7463/ش2021/3
التاريخ 2021/10/19

اعالن
اىل املدعى عليه / عامر جالوي صكبان

اقام�ت املدعي�ة )س�ندس حميد حاك�م ( الدع�وى بالعدد 
7463/ش2021/3 ام�ام هذه املحكم�ة والتي يطلب فيها 
تفري�ق للهج�ر   وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار منطقة  حي العس�كري /

النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بموض�وع الدعوى وبموعد 
املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق 
يوم 2021/11/7 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

����������������������������������������������
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 14 / 12 

2020 /
لتسجيل تمام  العقار  تسلسل 91 الرشق 

 باسم ) ضويه عبد الحسني سالم  ( مجددا باعتبار حائزا له 
بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 
) 43 ( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل من يدعي 
بجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه 
م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ني يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لنرش هذا االع�الن وكذلك الحضور يف موقع 
العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من الي�وم التايل النتهاء 
م�دة االعالن وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
مطرش نعيم صرب

مالحظية التسجيل العقاري غماس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1483/ب2021/1

التاريخ :2021/10/17
اعالن

اىل املدعى عليه / ظافر محسن عيل
اقام املدعي ) الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف اضافة لوظيفته 
( الدع�وى البدائية املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها الحكم 
)بابطال كافة قيود العقار املرقم 3/43369 الغري  واعادة 
تس�جيله باس�م  دائرة املدعي اعاله  ونظرا ملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي و اش�عار مختار حي 
الغري / 2 كاظم محمود االسدي  عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا  بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور يف 
موع�د  املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2021/11/2 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية 

الهيئة االستئنافية 
العدد / 477/س/2021

التاريخ 2021/10/17
اىل / املستأنف عليه /نجم عبد زيدان  

تبليغ
تحية طيبة ..

لالس�تئناف املق�دم امام ه�ذه املحكمة من قبل املس�تأنف 
مدي�ر بلدية النجف اضافة اىل وظيفت�ه  عىل القرار الصادر 
م�ن محكم�ة ب�داءة النج�ف املرق�م 636 /ب /2019  و 
ملجهولي�ة اقامتك حس�ب رشح القائ�م  بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار املنطق�ة  علي�ه  تقرر تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املصادف 2021/10/26 الس�اعة الثامنة والنصف 
صباح�ا ويف حال�ة عدم  حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 2741/ش2021/1
التاريخ 2021/10/19

اعالن 
اىل / املدعى عليه )مروه مالك حاتم( 

اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالدع�وى املرقمة 2741/
ش2021/1 يف 2021/9/22 غيابي�ا بحق�ك والقايض ضم 
حضانة الطفل محمد للمدعي مهند قاسم كريم  وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
محل�ة الجدي�دة / النجف  ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالقرار 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميت�ني ولك حق االعرتاض 
عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتسب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

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

محكمة استئناف النجف االتحادية 
الهيئة االستئنافية 

العدد / 477/س/2021
التاريخ 2021/10/17

اىل / املستأنف عليه /نجيده حسني نارص 
تبليغ

تحية طيبة ..
لالس�تئناف املق�دم امام ه�ذه املحكمة من قبل املس�تأنف 
مدي�ر بلدية النجف اضافة اىل وظيفت�ه  عىل القرار الصادر 
م�ن محكم�ة ب�داءة النج�ف املرق�م 636 /ب /2019  و 
ملجهولي�ة اقامتك حس�ب رشح القائ�م  بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار املنطق�ة  علي�ه  تقرر تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املصادف 2021/10/26 الس�اعة الثامنة والنصف 
صباح�ا ويف حال�ة عدم  حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

مرصف الرافدين 
فرع املشخاب 133

العدد 2697
التاريخ 2021/8/30

تبليغ مدين / جالل حسني علوان
بعد التحية 

اش�ارة اىل كتاب دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة بالعدد 
4698 يف 2021/8/26 قررت هذه املديرية تبليغه بواسطة 
الجريدة الرسمية كونك تتخفى عن االنضار ومجهول محل 
االقامة وذلك لغرض الس�ري باجراءات بيع العقار العائد لك 

واملرقم 74/1 املشخاب هذا ولكم الشكر والتقدير
مرصف الرافدين املشخاب 133

املدير سعدية كريم حسني
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 4080/ب2021/1 
التاريخ : 2021/10/12 

اعالن
اىل / املدعى عليه )صفاء محمود سالم( 

اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م 4080/ب2021/1 
يف 2021/8/31 واملتضم�ن الحكم ب )بال�زام املدعى عليه 
صف�اء محمود س�الم بتاديته مبلغا وق�دره ثمانية ماليني 
دينار للمدعي حس�ني جليل حم�د   ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار الغري 
3 حس�ني علوان املعموري   لذا تق�رر تبليغك اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك ح�ق الطعن 
ع�ىل القرار املذكور خالل املدة املق�ررة بطافة طرق الطعن 
القانونية وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور درجة البتات  

وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 539/ب/2021
التاريخ 2021/10/12

اىل / املطلوب اعادة القوة التنفيذية حسني وره عبث وعبود 
هادي عرب 

م / تبليغ 
تحية طيبة 

اقام�ة طالب القوة التنفيذية ابراهيم راش�د حران الدعوى 
املرقم�ة 539/ب/2021 والت�ي يطل�ب فيها اع�ادة القوة 
التنفيذية للقرار املرق�م 1987/38 والخاص باتمام عملية 
البيع للقطعتني املرقمتني 188 و236 مقاطعة 13 الربكات 
وتس�جيلها باسمه وملجهولية محل اقامتكما  حسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتاييد مخت�ار املنطقة علي�ه قررت هذه 
املحكمة تبليغكما اعالنا بصحيفتني رسميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املص�ادف 2021/10/24 
الس�اعة الثامنة صباحا ويف حال عدم حضوركما او ارسال 
م�ن ينوب  عنكم�ا قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقكما 

غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية 

الهيئة االستئنافية 
العدد / 477/س/2021

التاريخ 2021/10/17
اىل / املستأنف عليه / وفاء عيل صالح 

تبليغ
تحية طيبة ..

لالس�تئناف املق�دم امام ه�ذه املحكمة من قبل املس�تأنف 
مدي�ر بلدية النجف اضافة اىل وظيفت�ه  عىل القرار الصادر 
م�ن محكم�ة ب�داءة النج�ف املرق�م 636 /ب /2019  و 
ملجهولي�ة اقامتك حس�ب رشح القائ�م  بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار املنطق�ة  علي�ه  تقرر تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املصادف 2021/10/26 الس�اعة الثامنة والنصف 
صباح�ا ويف حال�ة عدم  حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

اعالن 
اىل الرشيك / سعد فياض مصلح 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الستخراج اجازة بناء عىل 
العقار املرقم 7043 / سبع البور .

الرشيك 
احمد حميد عبد الكريم 

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

اىل الرشيكة / رسل صالح غني 
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الستخراج اجازة بناء عىل 

العقار املرقم 9850 / سبع البور .
الرشيك 

حيدر هاشم لفته 
����������������������������������������������

اعالن 
قدم املواطن ) كريم عزاوي رشيد (  الدعوى لتبديل ) اللقب 
( وجعل�ه ) الرشيف الحس�ني ( ب�دال م�ن ) مركبن( فمن 
لدي�ه حق االع�رتاض عىل ذلك مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

قدمت املواطنة ) هبه محمد عيل س�لمان (  الدعوى لتبديل 
) اللق�ب ( وجعل�ه ) العبي�دي ( بدال م�ن ) الفريجي( فمن 
لدي�ه حق االع�رتاض عىل ذلك مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

قدمت املواطنة ) ارساء محمد عيل سلمان (  الدعوى لتبديل 
) اللق�ب ( وجعل�ه ) العبي�دي ( بدال م�ن ) الفريجي( فمن 
لدي�ه حق االع�رتاض عىل ذلك مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

ق�دم املواط�ن ) ليث محمد عيل س�لمان (  الدع�وى لتبديل 
) اللق�ب ( وجعل�ه ) العبي�دي ( بدال م�ن ) الفريجي( فمن 
لدي�ه حق االع�رتاض عىل ذلك مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

قدم املواطن ) استربق محمد عيل سلمان (  الدعوى لتبديل 
) اللق�ب ( وجعل�ه ) العبي�دي ( بدال م�ن ) الفريجي( فمن 
لدي�ه حق االع�رتاض عىل ذلك مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

اىل الرشيك/ قاسم حسني فليفل
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي/ بلد والدجيل 
الكائ�ن يف قضاء بلد / يف بناي�ة قائمقامية قضاء بلد وذلك 
لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد )س�اهر 
موفق عبد املس�لم( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة )478/77( مقاطع�ة )45 بن�ي س�عد( لغ�رض 
تسليفه قرض االسكان . وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
ي�وم داخل العراق وش�هر خارج العراق م�ن تاريخ االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

إىل الرشيك صباح ش�عالن ظاهر توج�ب عليك الحضور 
إىل صندوق االس�كان العراقي ف�رع النجف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك حيدر خالد جليل بالبناء 
عىل حصته املش�اعه يف القطع�ه املرقمه 12927/3 حي 
صدام خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
����������������������������������������������

اعالن 
إىل الرشيك امري عالوي صالح 

اقت�ىض حضورك إىل مديرية بلدي�ة النجف وذلك القرارك 
باملوافقة عىل صدور إجازة بناء والخاصة بالعقار املرقم 
86141/ 3 حي النداء مناصفة مع الرشيك وسام تركي 
عطي�ة خالل مدة أقصاها عرشة أيام وبعكس�ه س�وف 

تصدر اإلجازة وفقا للضوابط الالزمة
����������������������������������������������

فقدان 
فقدت الوثيقة ذات الرقم 326703 والصادرة من مدرسة 
الضف�اف للبن�ات للعام ال�درايس 2010/ 2011 باس�م 
الطالبة زهراء محمود عبد الله والصادرة بتاريخ 10/ 8 

/ 2021 فمن يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
����������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2018/1892
التاريخ : 2021/10/17

اىل / املنفذ عليه / جالل كاظم عودة
لقد تحق�ق لهذه املديرية من جه�ة ذات اختصاص انك 
مجه�ول محل االقام�ه وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
اومخت�ار يمك�ن اجراء التبلي�غ عليه , واس�تناداً للمادة 
)27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفي�ذ الكوت خالل عرشة يوماً تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 
التنفي�ذ الجربي وف�ق القانون : لذا تق�رر تبليغ بمذكرة 
االخبار التنفيذ لالموال الغري منقوله عىل اس�هام املدين 
يف العق�ار املرقم 7/2 م28 الريميل�ة و الدبية لقاء طلب 
الدائن عمار عبد الحس�ني لفته البالغ تس�عة و تسعون 
مليون و ثمانمائة الف دينار يجب عليك دفع املبلغ خالل 
عرشة ايام من اليوم التايل للتبليغ بهذه االخبار و اال فان 
االمول املحجوزة بموجب هذا القرار ستباع وفق  للقانون 

و كذالك استنادا للمادة )69( من قانون التنفيذ
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

دار القضاء يف حي الشعب 
محكمة بداءة الشعب 

العدد : 839 / ب / 2021 
التاريخ : 17 / 10 / 2021 

اىل / املدعى عليه ) نجوان ناجي جبار ( 
م / اعالن تبليغ 

اقام املدعي كفاح جبار م�وىس الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله واملتضمنة مطالبتك بتس�ديد مبلغ مقداره ثالثة 
ماليني وس�بعمائة وخمسون الف دينار عن الكمبيالتني 
املرقمت�ني ) 13282 و 13283 ( يف 13 / 10 / 2018 
وملجهولي�ة محل االقامة وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد مختار محلة 348 وتاييد مديرية ناحية الفحامة 
– عليه قررت املحكمة نرش التبليغ بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور امام املحكمة يف يوم املرافعة املصادف 
27 / 10 / 2021 الس�اعة الثامن�ة والنص�ف صباح�ا 
وعند عدم حضوركم او من ينوب عنكم قانونا س�تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

اخالص عبد االمري اسماعيل 
قايض محكمة بداءة الشعب

العدد : 406/ب/2021
التاريخ 2021/1/26

القايض
اهياب حممود زبون



www.almustakbalpaper.net اعداد: ايهاب فاضل محمد استراحة6

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يوم غ�ر تقليدي، س�تحاول أن تق�وم ببعض 
االعم�ال الجدي�دة، أو تح�اول التواص�ل م�ع 
التغي�ر،  أج�ل  م�ن  فق�ط  قدام�ى  اصدق�اء 
شخصيتك الجديدة تعجب الكثرون حولك بما 

فيهم الرشيك.

تتعرض لضغط نفيس ش�ديد ق�د يجعلك تفقد 
أعصابك، حاول السيطرة عليها قدر املستطاع، 
وحاول التزام الصمت عند بعض التعليقات التي 

تغضبك حتى ال تزعج أشخاص أن تحبهم.

األوض�اع يف املنزل وم�ع العائلة ليس�ت جيدة، 
تش�عر أن�ك  أصبح�ت منهك م�ع كل الضغوط 
يف العم�ل واملنزل، أنت بحاج�ة لبعض التغير، 
والتف�اؤل بالرغ�م الظ�روف الحالي�ة الق�ادم 

افضل

سيشهد اليوم مشاحنات مع عدد من االصدقاء، 
يجب عليك االبتعاد عن الكس�ل يف الفرتة املقبلة 
فه�ي فرتة حاس�مة وخاصة يف مج�ال العمل، 

هناك استقرار عىل الصعيد العاطفي.

تدخ�ل يف نق�اش حاد م�ع احد االش�خاص يف 
النهاي�ة س�تكون انت عىل حق، ف�رتة جيدة يف 
العمل ال س�يما بعد مرورك بعدد من املش�اكل 
م�ع مديرك، يج�ب عليك التواص�ل مع الرشيك 

وسماع ما يفكر به

حدث جميل ومفاجئ سيس�عدك اليوم، تدخل 
يف تجربة عملية جديدة تس�اعدك عىل الخروج 
من حالة امللل الوظيفي التي عش�تها يف األشهر 

املاضية، مرشوع سفر تستعد له قريبا.

يف بداي�ة اليوم تصادفك بعض املش�اكل إال أنها 
تحل برسعة تدريجًيا ومع نهاية اليوم تتحسن 
األم�ور، تتلقى خ�ر جيد من مدي�رك يف العمل 

حول ترقية أو زيادة مالية

تتلق�ى خ�ر س�عيد س�يقلب يوم�ك وايام�ك 
القادمة، مرحلة جديدة يف حياتك تحمل عنوان 
الس�عادة والتغي�ر، وع�ىل املس�توى العاطفي 

االمور يف تحسن الفرتة املقبلة.

تحق�ق نج�اح يف املج�ال العلم�ي أو تدخ�ل يف 
ارتباط ش�خيص، بكل االح�وال تتلقى التهاني 
م�ن أصدقائك وعائلتك، ه�ي فرتة جديدة عليك 

كلًيا اال انك تشعر بسعادة بالغة بسببها.

بالرغ�م من بع�ض التحس�ينات االيجابية عىل 
صعي�د العمل وامل�ال إال أن الناحي�ة العاطفية 
تش�هد انتكاس�ة صادمة لك، حيث ان املشاكل 

مع الرشيك تتفاقم وتصل لطريق مسدود.

مناوش�ات بس�يطة يف مجال العمل، تعمل عىل 
حلها رسيًعا حيث ال تس�بب لك بعض املشاكل، 
خ�ر عائ�ي يصل�ك يجعلك تش�عر بالس�عادة 

والرضا، الرشيك بحاجة إليك.

فرتة مليئة بالنشاطات االجتماعية، الكثر من 
املناسبات التي يجب عليك التواجد بها من أجل 
دع�م اصدقاء مقرب�ن أو اش�خاص بالعائلة، 
تش�عر أنك بحاج�ة للبق�اء يف املن�زل لكنك لن 

تتمكن خالل الفرتة املقبلة.

العذراء

احلوت

تناول األطعمة املاحلة قبل النوم يسبب األرق
كش�فت دراس�ة طبي�ة حديث�ة أجراها 
باحث�ون أمريكيون، أن تن�اول األطعمة 
املالحة مثل البيت�زا أو البطاطس املقلية 

قبل النوم مبارشًة قد تسبب األرق.
وأش�ارت الدراس�ة التي نرشه�ا موقع 

»medscape« الطب�ي املتخصص، إىل أن 
الكمي�ات الكب�رة من املل�ح يف األطعمة 
 »Endothelin« تعك�س عم�ل حم�ض 
املس�ؤول ع�ن نش�اط الدم�اغ واملرتبط 

بالساعة البيولوجية لإلنسان.

كم�ا خُل�ص الباحثون إىل أن االس�تثارة 
العصبية يف اللي�ل نتيجة تناول األطعمة 
املعبأة والجاهزة الغنية بامللح، يمكن أن 
تعطل الس�اعة البيولوجية وتجعل النوم 

أكثر صعوبة.

كيف نعزز من صحتنا النفسية؟
يف ال�10 من أكتوبر م�ن كل عام، تحتفي 
منظم�ة الصحة العاملي�ة بالي�وم العاملي 
بأهمي�ة  والتوعي�ة  النفس�ية،  للصح�ة 
الحف�اظ عىل الصح�ة النفس�ية، خاصة 
بعدم�ا أثبتت الدراس�ات أن م�ا يقرب من 
مليار ش�خص عاملًيا يعان�ي االضطرابات 

العقلية.
ووفًق�ا لإلحص�اءات، ف�إن كل 40 ثاني�ة 
يموت ش�خص ما بس�بب االنتحار، الذي 
يك�ون املس�بب الرئيس له ه�و االكتئاب، 
ولذلك اختارت املنظمة هذا العام موضوع 

»منع االنتحار« كعنوان لليوم.

الصح�ة  ع�ىل  للمحافظ�ة  نصائ�ح   -
النفسية

حافظ عىل نشاطك البدني
تنشط ممارس�ة التمارين الرياضية املواد 
الكيميائية يف الدم�اغ، ما يرفع من الحالة 
املزاجية ويحس�ن وضع القل�ب والرئتن، 
وتساعد عىل الرتكيز وتحسن النوم، وتقلل 
30 دقيق�ة م�ن امل�ي االكتئ�اب بنس�بة 

.%36
طعام صحي

يؤثر م�ا تتناول�ه من طعام ع�ىل صحتك 
الجسدية والنفسية، فعليك تناول وجبات 

للفواك�ه  إضاف�ة  ومتوازن�ة،  منتظم�ة 
والخرضاوات، واألسماك.

النوم الجيد
يؤثر اضطراب النوم أو األرق عىل مستويات 
الهرمون�ات والوظائف العصبية يف الدماغ، 
ما يضع�ف التفك�ر والتنظي�م العاطفي 

ويسبب االنفعال والتعب أثناء النهار.
معالجة التوتر

مهما كانت أس�باب التوتر عليك تعلم الحد 
م�ن حدوث�ه، ومعالجت�ه، ل�و كان س�بب 
التوتر نابًعا من العمل عليك أخذ اس�رتاحة 

من الروتن، مشاركة الطعام مع الزمالء.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- معكرون�ة : عب�وة - - زي�ت الزيت�ون : ملعق�ة كبرة - - الهلي�ون : 2 كوب 
)طازج ومس�لوق ومصفى( - البصل : 1 حبة )مفروم ناعم( - الثوم : فّصان 

)مهروس( - ريحان ناشف : نصف ملعقة صغرة )مطحون(
- كريمة الطبخ : كوب - مرق خضار : ربع كوب

- ملح : نصف ملعقة صغرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغرة

طريقة التحضر:
اسلقي الباستا وصفيها واغسليها بماء بارد واتركيها جانباً.

س�خني الزيت يف مقالة واسعة عىل نار متوس�طة وأضيفي البصل وقلبي ملدة 
5 دقائق حتى يذبل.

أضيفي الثوم والهليون وقلبي ملدة 3 دقائق ثم أضيفي امللح والريحان والفلفل 
األسود واملرق واتركي املزيج حتى يغي ملدة 10 دقائق.

أضيفي الكريمة والباستا املصفاة وقلبي حتى تتمازج املكونات واتركيها عىل 
نار خفيفة ملدة 5 دقائق.

اسكبي الباستا يف أطباق وقدميها ساخنة.

معكرونة باهلليون والكريمة

احذر النوم بعد تناول الطعام
بعض األش�خاص يفضلون النوم 
عق�ب تناول الطعام، س�واء أكان 
ه�ذا الطع�ام يف منتص�ف الي�وم 
)القيلول�ة عق�ب الغ�داء( أو ه�و 
الوجبة األخ�رة قبل الن�وم، دون 
ت�رك ف�رتة كافي�ة إلتم�ام عملية 
الهضم، وهو ما كشفت الدراسات 
عن تسببه يف أرضار صحية، وهو 

ما نستعرضه يف هذا التقرير.
أرضار النوم عقب تناول الطعام

الن�وم  ك�ون  إىل  األطب�اء  يش�ر 
عق�ب تناول الطعام م�ن العادات 

الخاطئة، التي قد تتسبب يف بعض األرضار الصحية، خاصة يف 
حالة تناول وجبة دسمة ذات سعرات حرارية مرتفعة.

ويوضح األطب�اء، أن النوم عقب تناول الطعام يؤدي إىل توقف 
عملية حرق الدهون تماًما يف الجسم، وهو ما يؤدي إىل تراكمها، 

ما يؤثر عىل الجسم باألرضار التالية:
 الحموضة واالرتجاع

رغم أن الش�خص حن يس�تلقي عق�ب تناول الطعام يش�عر 
بالراحة املؤقتة، إال أن فرص إصابته بارتجاع املريء وحموضة 
املعدة تزداد، فاالس�تلقاء ي�ؤدي إىل صعود األحماض من املعدة 

إىل الحلق.
السمنة

كم�ا أرشنا ف�إن عملية ح�رق الده�ون والس�عرات الحرارية 

تتوق�ف يف حالة النوم عقب تناول 
الطع�ام مب�ارشة، ألن الش�خص 
ل�م ي�رتك فرص�ة كافي�ة للمعدة 
للهض�م، وبالتايل ترتاك�م الدهون 
يف الجس�م ما يسبب زيادة الوزن، 
والت�ي ت�ؤدي بدوره�ا إىل زي�ادة 
خطر التعرض لإلصابة باألمراض 

املزمنة.
اضطراب النوم والهضم

كث�رة  إىل  الس�لوك،  ه�ذا  ي�ؤدي 
اإلصابة باالنتفاخ وغازات البطن، 
الهضم�ي  الجه�از  ومش�كالت 
واملعدة، وهو ما يسبب اضطراب النوم، فال يستطيع الشخص 

النوم بشكل طبيعي، يف ظل األعراض السابقة.
اإلصابة بالجلطات واألزمات القلبية

يؤدي الن�وم مبارشة بعد تناول الطع�ام إىل ارتفاع ضغط الّدم 
والكوليس�رتول الضار ونس�بة الس�كر بالدم، وه�و ما يجعل 
الجسم عرضة لتكوين الجلطات واألزمات القلبية، بشكل أكر 

من املعدل الطبيعي.
 نصائح لتجنب هذه األخطار

وينص�ح األطباء لتجنب أخطار اإلصاب�ة باألمراض، أن ينتظر 
الش�خص عق�ب تناول�ه وجبة من 2-4 س�اعات قب�ل الخلود 
للنوم، وإذا كان جائًعا فعليه أن يختار أطعمة خفيفة ومناسبة 

لتفادي األرضار الصحية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2471( االربعاء  20  تشرين االول  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة  
العدد 780/ ش/ 2021

التاريخ 17/ 10 / 2021
 اعالن

إىل املدعى عليها عقيلة براك حنون مجهول 
محل االقامة 

اعالن
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 780/ 
ش/ 2021  يف 22/ 9/ 2021 وموضوع�ه 
قط�ع نفقة مس�تمرة  املدع�ي فيها حيدر 
عب�ادي ري�كان وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن 
رس�ميتن يوميتن ويف حالة عدم حضورك 
خالل ثالثون يوما من تاريخ صدور القرار 
يف 2021/9/29 ويس�قط ح�ق االعرتاض 
عىل الحكم الغيابي وان قرار الحكم يكتسب 

بعد ثالثون يوما من تاريخ تبلغك 
القايض

باسم يوسف الزيادي
�����������������������������������

تنويه
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 
مديري�ة  اع�الن   2021/10/19 يف   2470
تنفيذ الس�ماوة رقم االضبارة 2021/894 
لقاء طلب الدائن  عبد الرحمن فتنان  حيث 

سقط سهوا وجماعته لذا اقتىض التنويه 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة  
العدد 2174/ش2021/3

التاريخ 2021/10/13
اىل / املدعى عليه )مسلم رزاق محمد( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 
 2021/10/13 يف  2174/ش2021/3  
واملتضمن الحكم بالزام املدعى عليه مسلم 
رزاق محمد بتاديته للمدعية نرسين سلمان 
ش�مران مبلغ مقداره خمس�ة وس�بعون  
دينار س�هريا كنفق�ة ماضية وملدة س�نة 
 2021/8/1 يف  الدع�وى  القام�ة  س�ابقة 
والزام�ه بتاديت�ه للمدعي�ة مبل�غ مقداره 
مائ�ة الف دينار ش�هريا كنفقة مس�تمرة  
ل�كل واح�د م�ن االطف�ال حس�ن ورقية 
والزامه بتاديته مبلغ مقداره تسعون الف 
دينار ش�هريا لكل واحد م�ن الطفلن نور 
الهدى وايات والزامه بتاديته مبلغ مقداره 
خمس�ة وثمانون الف دينار شهريا كنفقة 
مس�تمرة ل�كل واح�د م�ن االطف�ال رزاق 
وتب�ارك وبتاديت�ه النفق�ات املذك�ورة من 
تاريخ اقامة الدعوى يف 2021/8/1 واالذن 
للمدعية نرسين س�لمان ش�مران بالقبض 
وال�رف ع�ىل الوج�ه الرشع�ي وتحميل 
املدعى عليه الرس�وم واملصاري�ف واتعاب  
محام�اة وكي�ل املدع�ي مبل�غ  مق�داره 
ع�رشة االف دين�ار وصدر الحكم اس�تنادا 
الح�كام امل�واد الثالثة والع�رشون ولثامنة 
احوال  والخمسون والتاس�عة والخمسون 
ش�خصية و 22 و67 و 76 و 140 اثب�ات 
مرافع�ات   203 و   177 و   166 و   161 و 
مدني�ة و 63 محاماة معدل�ة حكما غيابيا 
قاب�ال لالع�رتاض والتمييز وافه�م علنا يف 
اقامتك  2021/10/13 وملجهولي�ة مح�ل 
حسب اش�عار املختار رائد فخر الذبحاوي 
واملؤرخ يف 2021/10/17 لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن بقرار 

الحكم املرقم اعاله
القايض

عي لفتة جادر
�����������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 25 
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 42 ام 

بزونه
الجنس : زراعية تسقى سيحا  

النوع :  مملوكة للدولة 
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 4دونم و5 مرت  
املشتمالت : تزرع حنطه 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل :

مقدار املبيع : تمام امللك
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة  
باملزاي�دة العلني�ة العقار املوص�وف اعاله 
العائ�د للراه�ن /  عي جمي�ل دبيس لقاء 
طل�ب الدائ�ن م�رف الزراع�ي  البال�غ ) 
21,000,000(  اح�دى وع�رشون ملي�ون 
االش�رتاك فيه�ا  الراغ�ب يف  دين�ار فع�ىل 
مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة خ�الل )30( يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لتاري�خ نرش هذا 
االعالن  مس�تصحبا معه تامينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرفي�ة ال تق�ل ع�ن 
10% م�ن القيمة املق�درة  للمبيع البالغة ) 
20000000( دينارا  وان املزايدة س�تجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخر 
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنه
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 65 
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 42 ام 

بزونه
الجنس : زراعية تسقى سيحا  

النوع :  مملوكة للدولة 
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 6 دونم و3 اولك  
املش�تمالت : ارض زراعي�ة ت�زرع حنطة 

وشعر 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل :

مقدار املبيع : تمام العقار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة  
باملزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف اعاله 
العائ�د للراهن /  عي جمي�ل دبيس لقاء 
طل�ب الدائن م�رف الزراع�ي التعاوني 
البال�غ ) 30,600,000(  النج�ف    ف�رع 
ثالثون  مليون وس�تمائة الف دينار فعىل 
الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن  مستصحبا 
مع�ه تامينات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة 
مرفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% م�ن القيم�ة 
املق�درة  للمبي�ع البالغ�ة ) 20000000( 
دين�ارا  وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخر 
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنه
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
النج�ف  يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة 

الجنوبي
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 37408/3 
املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : 4 جزيرة 

النجف السالم
الجنس : دار

النوع :  ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 200م2
املش�تمالت : دار تحتوي عىل غرفتن نوم 
+ استقبال + مطبخ + كليدور مع غرفتن 

نوم طابق ثاني 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل :صالح هادي فاهم 

مقدار املبيع : 141,250,000 مئة وواحد 
واربعون مليون ومائتان وخمس�ون الف 

دينار ال غرها 
يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
النجف الجنوبي  باملزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف اع�اله العائد للراه�ن /  صالح 
ه�ادي فاه�م لق�اء طلب الدائ�ن مرف 
الزراعي التعاوني   البالغ ) 34,200,000(  
احدى وعرشون مليون دينار فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل )15 ي�وم ( اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن  مس�تصحبا معه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرفية 
ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  للمبيع 
البالغة )     ( دينارا  وان املزايدة س�تجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخر 
النج�ف  يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة 

الجنوبي
�����������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية الجامعية الصادرة من 
جامع�ة الكوف�ة كلية اللغات قس�م اللغة 
الفارس�ية والصادرة م�ن جامعة الكوفة 
العائدة يل باس�م / نرجس س�الم حس�ن 
فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها لجهة 

االصدار
�����������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل  العراقي 
اس�م   2021/10/17 يف   2469 بالع�دد 
الق�ايض حي�در محم�د عي صال�ح خطأ 
والصحيح ه�و القايض مهند عبد الكاظم 
اله�اليل يف االع�الن الص�ادر م�ن محكمة 
بداءة كربالء بالعدد 1321 /ب/2021 لذا 

اقتىض التنويه 
�����������������������������������

كرس قرار واعالن للمرة الثانية
بالنظ�ر لحصول ك�رس قرار ع�ىل مزايدة 
حق�ل الدواج�ن تري�د صح�راوي العائد 
للمعه�د التقن�ي / كوفة لذا تق�رر اجراء 
املزايدة العلنية يف اليوم الس�ابع من اليوم 
التايل لنرش االعالن وذلك يف الساعة العارشة 
صباح�ا اس�تنادا لقان�ون بي�ع وايج�ار 
ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل 
وس�تجري بنف�س الوقت والي�وم مزايدة 

علنية للمرة الثانية للمواقع التالية 
1 � كشك رقم 3 و5 / حي سكني

2 � كشك لبيع مستلزمات الطبية بطريقة 
املساطحة
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اليوم.. جولة الدوري بني التعويض والتعزيز
             المستقبل العراقي/ متابعة

تنطلق مساء األربعاء، منافس�ات الجولة الخامسة 
م�ن ال�دوري املمت�از، وتتج�دد طموح�ات األندي�ة 
بالتقدم يف الئحة الرتتي�ب، بحثا عن حصد أكرب عدد 

من النقاط.
وس�تقام خمس مباري�ات اليوم، عىل أن تس�تكمل 
الجول�ة الخمي�س املقب�ل بإقامة خم�س مباريات 

أيضا.
القاسم × نفط ميسان

س�تاد الكف�ل س�يكون ميداًن�ا ملواجهة أه�ل الدار 
القاس�م وضيف�ه نفط ميس�ان، حيث تع�د املباراة 
فرصة لفريق القاس�م، لتحقيق أول انتصاراته، بعد 
أن عجز عن تحقيق ذلك يف املباريات األربع املاضية.

ويراهن القاس�م عىل التح�اق محرتفيه لتذوق طعم 
االنتصار، بينما كرس نفط ميس�ان نحسه يف الجولة 

املاضية، وحقق أول فوز له عىل الصناعة.
الفريق�ان ي�دركان أن رحل�ة حصد النق�اط، باتت 
املعرك�ة الحاس�مة وال أع�ذار بعد اكتم�ال صفوف 

األندية.
القاس�م يف رصي�ده نقطتني باملركز الس�ابع عرش، 

فيما يحتل نفط ميس�ان املركز الحادي عرش 
برصيد أربع نقاط.
الصناعة × نوروز

يستضيف الصناعة القادم من الشمال فريق 
نوروز، ويس�عى األول لتعويض خس�ارته يف 
الجول�ة املاضي�ة، ألن خس�ارتني متعاقبتني 

تؤثر يف مسار الفريق بجدول الرتتيب.
عىل الجانب اآلخر لم يخض نوروز مباراته يف 
الجولة املاضية، بس�بب إلغاء املباراة، نتيجة 
دخ�ول الجماه�ر، وبالتايل س�يدخل املباراة 
بتحٍد كبر، بحثا عن النقاط ألنه هو اآلخر لم 
يتذوق طعم االنتص�ارات رغم األداء املميز يف 

املباريات الثالث التي خاضها.
الصناع�ة يحت�ل املرك�ز الثال�ث عرش برصي�د أربع 
نق�اط، فيما يحتل نوروز املركز الثامن عرش برصيد 

نقطة واحدة.
الطلبة × الكهرباء

ملعب الشعب يستضيف مباراة ملتهبة بني الكهرباء 
والطلبة الق�ادم من فوز كبر يف مواجهة القمة عىل 

الزوراء.
ويس�عى الطلب�ة ملواصل�ة النتائ�ج اإليجابي�ة بعد 

مصالح�ة جماهره التي بدأت تلت�ف حول الفريق، 
بينم�ا يحق�ق الكهرب�اء أيًضا نتائج ممي�زة وحقق 
املطلوب يف مباراته األخرة أم�ام الديوانية ويعد من 
الفرق املنظمة خالل املوس�م الحايل.الطلبة يف املركز 
الرابع برصيد تسع نقاط فيما يحتل الكهرباء املركز 

السابع برصيد سبع نقاط.
النجف × نفط البرصة

ويس�تضيف النجف عىل ملعبه، الفري�ق القادم من 
الجنوب نفط البرصة، يف لقاء ساخن، ففريق النجف 

املوسم الحايل بدأ بصورة غر جيدة، وال تزال 
نتائجه دون مستوى الطموح.

بينما نفط البرصة يبدو فريًقا متماس�ًكا يف 
املوسم الحايل، وقدم مباريات كبرة ونتائجه 
مقنعة رغم خس�ارته الجول�ة املاضية أمام 

الرشطة.
النجف يحت�ل املركز التاس�ع برصيد خمس 
نقاط، فيما ييتواجد نف�ط البرصة يف املركز 

السابع برصيد سبع نقاط.
الجوية × الكرخ

املب�اراة األخرة س�تكون بني حام�ل اللقب 
فريق القوة الجوية والكرخ، أما القوة الجوية 
فحق�ق العالم�ة الكاملة من ث�الث مباريات 
خاضه�ا فيم�ا تأجل�ت مبارات�ه يف الجول�ة الرابعة 
أمام نوروز بس�بب دخول الجماهر.ويسعى القوة 
الجوية للمنافس�ة ع�ىل الصدارة وس�يدخل املباراة 
بقوة، بينم�ا يعاني الكرخ هذا املوس�م بعدما خرس 
الجول�ة املاضية أمام املتصدر نفط الوس�ط ويبحث 
ع�ن التعويض واس�تعادة توازنه. الق�وة الجوية يف 
املركز الخامس برصيد تسع نقاط فيما يحتل الكرخ 

املركز الخامس عرش برصيد نقطتني فقط.

درجال يلتقي رئيس الفيفا لرفع احلظر 
عن املالعب العراقية

يلتقي رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم وزير الشباب 
والرياض�ة عدن�ان درج�ال الجمعة املقبل�ة مع رئيس 

االتحاد الدويل للعبة جياني إنفانتينو.
وذك�ر مصدر ريايض مطلع ان�ه :«من املؤمل ان يلتقي 
درج�ال م�����ع انفانتين�و ي����وم الجمع�ة املقبل 
عل�����ى هامش افتت�اح ملع�����ب }الثمام����ة{ 
يف قط�����ر الذي س�����يحتضن نهائ�ي كأس أمر 
قطر لكرة القدم بني الس�����د والريان ملناقش�����ة 
بع�����د  الس�����يما  العراق�ي،  الطل�����ب 
االنطباع�����ات االيجابية الت�����ي صدرت م����ن 
اللجنة التي ش����كلها االتحاد الدويل الت����ي قامت 
بزيارة محافظة البص����رة عىل مدار أربعة أي����ام، 
واطلعت يومه����ا عىل املنش����آت الرياضية والبنى 
التحتي�ة، قبل رف�ع تقريرها النهائي بش�����أن رفع 
الحظر ع����ن املالعب العراقية وع����ودة منتخباتنا 
الوطني�ة للع�ب ع�ىل أرضه�ا ثانية«.وأك�د ان »اتحاد 
اللعب�����ة يواص�ل جه�وده الحثيث�ِة م�����ن أجل 

الحصول ع�ىل موافقة س�����ريعة م�����ن االتحاد 
الدول�����ي إلقام����ة الجولت����ني الخامس�����ة 
والسادس�����ة من التصفيات الحاس����مة املؤهلة 
ال����ى مونديال قطر 2022 ضد منتخبي س����وريا 
املقب�����ل  الش�����هر  الح�ادي عش�����ر م�ن  يف 
يف  الجنوبي�ة  كوري�����ا  منتخ�����ب  وأم�����ام 

الس����ابع عش����ر من الش����هر ذاته«.

بارتوميو: جيب أن يرد 
مييس عىل هذا السؤال

توخيل يربر معاناة 
لوكاكو التهديفية

              المستقبل العراقي/ متابعة

علق جوس�يب ماريا بارتوميو، رئيس برش�لونة السابق، 
ع�ىل رحيل النج�م األرجنتين�ي ليونيل مييس ع�ن النادي 
الكتالوني.وق�ال بارتوميو، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية: »رحيل مييس كان مشكلة. نحن نادي 

يشرتي، وال نبيع«.
وأض�اف: »لقد حاربت كثرًا يف صيف 2020 حتى يس�تمر 
مييس، واآلن بعد أن أراد البقاء يف النادي، اضطر إىل الرحيل. 
لم أكن ألسمح بانتقال ليونيل إىل أحد منافيس برشلونة يف 

دوري أبطال أوروبا«.
وتابع: »وضع مييس مختلف عن نيمار وفيجو وريفالدو. 
من الواضح أنه كان الالعب األعىل أجرًا يف العالم وبمسافة 
بعي�دة. لقد اتفقت معه عىل التجديد ملدة عامني يف يوليو/
تم�وز 2020، لك�ن بعد ذل�ك انهار كل يشء، ل�ذا يجب أن 

نسأل مييس ملاذا حدث ذلك؟«.
وواص�ل: »س�أقدم نف�يس يف االنتخابات م�رة أخرى. لقد 
أمضيت 12 موس�ما مع النادي، س�واء بالعمل مع خوان 

البورتا وساندرو روسيل ثم كرئيس«.
وختم: »كربش�لوني، فإن ه�ذا األمر يس�تحق العناء. لقد 
تغر الوضع بس�بب جائحة ف�روس كورونا وأصبح مثل 

الكأس املسموم«.

سولسكاير يصد سهام اهلجوم عىل كريستيانو رونالدو
              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث أويل جون�ار سولس�كاير، م�درب 
مانشس�رت يونايتد، عن االنتق�ادات التي 
توجه إىل كريستيانو رونالدو بشأن ضعف 

مردوده الدفاعي.
املؤتم�ر  يف  النرويج�ي  امل�درب  وق�ال 
الصحف�ي الذي أج�راه الثالثاء، والخاص 
بمواجه�ة أتاالنت�ا غ�ًدا األربع�اء، ضمن 
مرحل�ة  م�ن  الثالث�ة  الجول�ة  لق�اءات 
املجموعات ل�دوري أبط�ال أوروبا »لدينا 
11 العًب�ا بمه�ام مختلفة، نض�ع الفريق 
ال�ذي نرى بأنه قادر عىل الف�وز باملباراة، 
وعند الفش�ل يف تحقي�ق االنتصار، نواجه 
دائًما االنتقادات، رونالدو يقوم بكل يشء 

ملساعدة الفريق«.
وعل�ق عىل ما تناولته الصحف من غضبه 
من تركيز راش�فورد ع�ىل األمور الخرية 
خ�ارج امللع�ب، بالقول: »نح�ن فخورون 
للغاية بما يقدمه ماركوس سواء يف أرض 

امللعب أو خارجه«.

وداف�ع سولس�كاير ع�ن جه�ازه الفني 
قائاًل: »كل فريق س�يمر بفرتة من تذبذب 
املستوى، ونحن نمر بها اآلن، نملك جهازا 
فنيا مذهال يركز عىل كل التفاصيل ويهتم 
بالتدريب�ات والتحضر، وال يمكنني طلب 
ما هو أفض�ل من ذلك، يرغب�ون دائًما يف 
مساعدة مانشسرت يونايتد عىل التطور«.

وع�ن رد فعل الن�ادي بعد الخس�ارة أمام 
ليس�رت س�يتي: »م�اذا فعل�ت؟ مث�ل كل 
مباراة نحلل اللقاء وننظر إىل ما نحتاج إىل 
تحس�ينه، وعلينا تخطي الهزيمة رسيًعا 

والرتكيز عىل أتاالنتا«.
اآلن،  وملت�زم  مرك�ز  »ال�كل  وأض�اف: 
فاس�تقبال 4 أه�داف م�ن األم�ور الت�ي 
تجعلنا نفتح أعيننا، من املهم الرد رسيًعا، 
ويف دوري األبط�ال، إذا ف�زت بمباريات�ك 
الثالث عىل ملعب�ك وحققت نتيجة واحدة 
جي�دة خارج أرضك، فإن�ك تضمن التأهل 
بصورة كبرة«.وعلق عىل ما إذا كان شعر 
باألم�ان تج�اه وظيفت�ه: »تطورن�ا عىل 
مدار الس�نوات، أنهينا يف املركز الس�ادس 

يف نص�ف موس�م ومن ث�م املرك�ز الثالث 
والثاني، هناك تط�ور يف الرتتيب، تعاقدنا 
مع العبني لزيادة س�قف التوقعات، ولكن 
نح�ن يف نفس املركب م�ع الفرق الكربى، 
أعان�ي من الضغط بالطب�ع، ولكن مررنا 
بذلك من قبل، أنا يف حوار دائم مع النادي، 

وتكون املناقشات مفتوحة وصادقة«.
ق�ال  أتاالنت�ا،  خط�ورة  إىل  وبالنظ�ر 
فه�م  كث�ًرا  »ش�اهدناهم  سولس�كاير: 
يملكون فلس�فة هجومي�ة يحبها الكثر 

من مشجعي كرة القدم«.

بونوتيش: نريد إعادة يوفنتوس إىل ما قبل عهد رونالدو
              المستقبل العراقي/ متابعة

يريد ليوناردو بونوت�ي، مدافع يوفنتوس، أن يعود الفريق 
إىل عه�د ما قب�ل التعاق�د مع النج�م الربتغايل كريس�تيانو 
موق�ع  أبرزه�ا  ترصيح�ات  يف  بونوت�ي،  رونالدو.وق�ال 
»فوتبول إيطاليا«: »لقد اتخذ رونالدو خياًرا ونحن نحرتمه. 
لق�د س�اعد الفريق كثرًا يف املوس�م امل�ايض، واآلن يجب أن 

تعي�د املجموعة اكتش�اف روح اليويف الت�ي كانت موجودة 
قب�ل وصوله«.وأضاف: »عىل البيانكونري إعادة اكتش�اف 
طع�م املعاناة الذي كان موج�وًدا خالل الفرتة األوىل للمدرب 
ماس�يميليانو أليجري«.وتابع: »حادثة استبعاد أليجري لك 
م�ن مباراة بورتو يف 2017 ومش�اهدتك للمباراة عىل مقعد 
منفصل؟ كان الجلوس عىل مقعد منفصل ملش�اهدة اللقاء 
خط�أي. أميل إىل عيش املباراة بش�غف كب�ر، ولم أكن أريد 

الجل�وس عىل كرايس بذراعني، لذلك توقفت ثم جلس�ت عىل 
ك�ريس يف الصالة«.وكان أليجري اس�تبعد بونوتي من تلك 
املب�اراة، عقب حدوث خالف بني الطرف�ني، حيث رد املدافع 
اإليط�ايل ع�ىل مدرب�ه بش�كل غر الئ�ق يف إح�دى مباريات 
الدوري.وواص�ل بونوتي: »أنا س�عيد بحدوث تلك الواقعة، 
ألنها فقط ع�ززت عالقتي م�ع أليجري«.وأكمل: »كان من 
املمك�ن أن انتقل إىل زينيت منذ 10 س�نوات، بعدما أخربني 

امل�درب الس�ابق أنطوني�و كونت�ي بأنن�ي األخ�ر يف ترتيب 
املدافع�ني، وأن�ه يمكنني العث�ور عىل فريق آخ�ر«.وأردف: 
»دخلنا يف محادثات مع زينيت، لكنني استمعت إىل كربيائي 
وقررت البقاء«.واس�تطرد: »من ب�ني نهائيات دوري أبطال 
أوروب�ا التي لعبتها، أريد أن أعيد نهائ�ي كارديف )2017(، 
حيث إننا عندما لعبنا أمام برش�لونة )2015(، لم يكن لدينا 

ما نخرسه وواجهنا فريًقا من املريخ«.

برشلونة يواجه أزمة يف التجديد لفايت
              المستقبل العراقي/ متابعة

يواجه برشلونة، أزمة يف تجديد عقد اإلسباني الشاب 
أنس�و فات�ي، جن�اح الفريق، خ�الل املوس�م الحايل، 

بحسب تقارير صحفية إسبانية.
وينته�ي عقد فاتي مع برش�لونة الصيف املقبل، لكن 
لدى النادي الحق يف تمديده ملوسمني آخرين من طرف 
واحد دون الرجوع لالعب،  لكن مسؤويل البارسا يرون 

أن الالعب الشاب يستحق عقًدا جديًدا.

ووفًقا لربنامج »كواترو« اإلس�باني، فإن فاتي حصل 
مؤخرًا عىل العديد من العروض التي تهدد اس�تمراره 

مع برشلونة.
وأش�ار إىل أن أندي�ة م�ن إنجل�رتا وإيطاليا وفرنس�ا 
وتضغ�ط  فات�ي،  وض�ع  ع�ن  مؤخ�رًا  اس�تفرست 
ع�ىل خورخ�ي ميندي�ز، وكي�ل الالعب، لنقل�ه خارج 

برشلونة.
وأوضح أن األندية الراغبة يف ضم فاتي تريد اس�تغالل 
معاناة برشلونة من أزمة اقتصادية، وقدمت عروًضا 

مليندي�ز تتفوق عىل ع�رض الرئي�س الكتالوني خوان 
البورتا الخاص بالتجديد.

وذكر أن القلق بدأ يف الظهور داخل مكاتب برش�لونة، 
بس�بب تأخر الالعب اإلس�باني يف املوافقة عىل العقد 

الجديد.
وكش�ف الربنامج أن البورتا ح�اول بالفعل بيع فاتي 
يف الصي�ف املايض، حيث وضعه يف املركتو نظر 100 
ملي�ون يورو، لكن الالعب ل�م يحصل عىل أي عرض، 

ألنه كان يعاني من إصابة خطرة.

فليك يدير ظهره لدعوة 
فيفا وفينجر

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د االتحاد األملاني لك�رة القدم، أن هانز 
فليك، املدير الفني للمانشافت، لن يشارك 
يف املؤتمري�ن اللذي�ن ينظمهم�ا االتح�اد 
ال�دويل )فيفا( ع�رب تقني�ة الفيديو خالل 
هذا األس�بوع، ويتعلقان بإمكانية إقامة 

بطولة كأس العالم كل عامني.
وذكر فيف�ا إن كل م�درب ملنتخب وطني 
للرجال، تمت دعوته لحضور االجتماعني، 

يومي الثالثاء والخميس.
وتسببت اإلصالحات املقرتحة عىل األجندة 
الدولي�ة يف ج�دل كب�ر، حي�ث ع�ارض 
االتحاد األوروبي )يويفا(، واتحاد أمريكا 

الجنوبية )كونميبول(، الفكرة.
كما انتقدت اللجنة األوملبية الدولية مؤخرا 

هذه الخطط.
وسيقود املناقشات يف االجتماعني، آرسني 

فينجر املسؤول عن التطوير يف الفيفا.

وق�ال فينجر يف بيان »س�تلعب مش�اركة 
مدرب�ي املنتخبات الوطني�ة دورا بارزا يف 

هذا النقاش«.
قليل�ة  بينن�ا  اللق�اء  »ف�رص  وأض�اف 
ومتباع�دة لك�ن يج�ب أن نس�تغل هذه 
املناس�بة ألن مثل ه�ذا الحوار يس�اعدنا 
جميع�ا عىل الحفاظ ع�ىل املكانة الفريدة 

لكرة القدم عامليا«.
وكان فينجر قال إن الفيفا يفكر يف إقامة 
كأس العالم وبطولة أوروبا كل عامني مع 
مراجعة جدول املس�ابقات عىل أن يعتمد 
عىل جدول مضغ�وط ملباريات التصفيات 
ورضورة وج�ود ف�رتات راح�ة م�ن أجل 
الالعبني.ويع�د فينج�ر مستش�ارا مقربا 
م�ن جياني إنفانتينو رئي�س الفيفا وقال 
إن الوضع الح�ايل بإقامة كأس العالم كل 
أربع س�نوات غر عادل بالنس�بة لالعبني 
ويج�ب أن يك�ون الرتكي�ز ع�ىل اللعب يف 

»بطوالت ذات قيمة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ب�رر توماس توخيل مدرب تش�يليس الجف�اف التهديفي 
لروميل�و لوكاك�و، ال�ذي لم يس�جل منذ س�ت مباريات، 

مشرا إىل عبء املباريات التي خاضها الالعب البلجيكي.
وق�ال توخي�ل يف مؤتم�ر صحف�ي قب�ل مواجه�ة ماملو 
الس�ويدي غ�ًدا األربعاء يف الجول�ة الثالثة ب�دوري أبطال 
أوروب�ا: »يف رأيي، أعتقد أن لوكاك�و لعب كثرا. لقد لعب 
مباري�ات كث�رة خالل الصيف واآلن هو ق�ادم من دوري 

األمم«.
وأض�اف »إنه العب رائع ومنافس كب�ر. يريد الفوز بكل 
يشء ويريد تحقيق نتيجة جيدة سواء يف كأس أمم أوروبا 
أو يف دوري األم�م. ه�ذا يعن�ي ل�ه الفوز بالكث�ر لبلده، 
وبالت�ايل يت�م التعامل مع األم�ر عىل محم�ل الجد. هناك 

ضغط كبر عليه«.
وتابع املدرب األملاني »قد يكون مرهقا ذهنيا بعض اليء 
أيضا، ليس إىل الحد الذي نقلق منه. سيستعيد نسقه حني 

تتحسن األمور«.
وانض�م لوكاكو لتش�يليس قادما من إن�رت ميالن اإليطايل 
هذا املوسم، وكانت بدايته جيدة حيث سجل أربعة أهداف 
يف أول أربع مباريات، ولكنه لم يس�جل يف الست مباريات 

التالية.

بنزيام مهدد بالسجن 5 سنوات
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال تقرير صحفي إسباني، إن الفرنيس كريم 
بنزيما، مهاجم ريال مدريد، مهدد بالسجن يف 
قضية ابتزاز زميله الس�ابق يف منتخب فرنسا 
ماتي�و فالبوينا.وتعود القضية إىل عام 2015، 

عندما تع�رض فالبوينا لالبتزاز من مجهولني 
بش�أن رشيط فاضح، ونصح�ه بنزيما يف ذلك 
الوق�ت بدف�ع األم�وال للمبتزين.وم�ن املقرر 
أن يخض�ع بنزيم�ا للمحاكمة مج�دًدا بتهمة 
التواط�ؤ يف محاول�ة ابت�زاز فالبوين�ا، غ�ًدا 
األربعاء، يف محكمة فرس�اي الجنائية.ووفًقا 

لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن�ه إذا ثبتت 
إدانة بنزيما يف القضية، فإن املهاجم الفرنيس 
قد يحكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة 
قدره�ا 75 أل�ف يورو.ومن املقرر أن تس�تمر 
املحاكمة ملدة 3 أيام، وليس معروًفا حتى اآلن 

هل سيحرض بنزيما يف محكمة فرساي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كومان: مباراة اليوم أهم من الكالسيكو
ش�دد الهولندي رونالد كومان، املدير الفني لربشلونة، 
عىل رضورة قتال فريقه لتحقيق االنتصار أمام دينامو 
كييف األربع�اء، بالجولة الثالثة م�ن دور املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
وق�ال كوم�ان، خالل مؤتم�ر صحفي الي�وم الثالثاء: 
»دينام�و كيي�ف أصبح فريق�ا أفضل مم�ا كان عليه 
الع�ام املايض، ونح�ن نع�رف أنها س�تكون مواجهة 

مهمة ملستقبلنا يف دوري األبطال«.
وأض�اف: »نعل�م أن�ه يتوجب علين�ا الف�وز، من أجل 
الحف�اظ عىل فرصنا يف التأهل إىل ال�دور التايل، وندرك 

أهمية حصد النقاط الثالث«.
وتاب�ع: »س�ندخل املب�اراة مث�ل أي لقاء، وس�نحاول 
االس�تعداد بأفض�ل طريق�ة، وحللن�ا الخص�م جيًدا، 

ونعرف الحالة البدنية لالعبني، وس�نفتقد وجود إريك 
جارس�يا، ولكن املجموعة التي ستبدأ املباراة ستكون 

قادرة عىل تحقيق الفوز«.
وزاد: »ه�ذه املجموع�ة قادرة عىل املنافس�ة يف دوري 
األبط�ال، لك�ن ال يمكنك�م املطالب�ة بالف�وز باللقب، 

بالنظر إىل األندية األخرى«.
واس�تكمل: »يوج�د العبون أصحاب خ�ربات يجب أن 
يكون�وا مث�اال يحت�ذى به يف ه�ذه املباري�ات، وهناك 
ش�باب يظه�رون يف املباري�ات املهم�ة م�ع الفري�ق 
ومنتخب�ات بالدهم، واألمر ال يعتمد عىل نقص الخربة 

خالل لقاء الغد«.
وعن مش�اركة فاتي يف الكالسيكو، أجاب: »ال أفكر يف 
ذلك، مباراة الغد هي األكثر أهمية، ومن املس�تحيل أن 

يلعب فاتي 3 مباريات كاملة يف 7 أيام«.
وح�ول كوتينيو، علق: »لقد غاب لف�رتة طويلة، وهو 
نفس�ه يريد الحصول ع�ىل دقائق ليتحس�ن برسعة، 
وهناك منافسة وس�أختار األفضل للفريق، وسيكون 

العبا مهما يف املباريات املقبلة«.
وواص�ل: »ال يوجد هدوء أبًدا ح�ني تعمل كمدرب، ألن 
كل يشء يعتمد عىل النتائج، وبخالف ذلك، فنحن يف بلد 

حيث كل يشء مبالغ فيه«.
وعن س�بب تراجع برشلونة يف دوري األبطال، أوضح: 
»ألن الفرق الكبرة تحس�نت كثرًا وتراجع برشلونة، 
وأصبح هناك فارق، فهم لديهم توازن يف تش�كيالتهم 
وأصب�ح كل فريق يضم 23 العب�ا دوليا ولديهم وضع 

اقتصادي أفضل، فكل هذا يؤثر«.
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ماجد الخفاجي

يعتميد املجتمع عىل العالقات التي ُتقام بين افراده وهذه العالقات 
نظمتهيا االديان والدسياتري والقوانن الوضعية اضافية اىل االنظمة 
والتعليميات واالعراف والتقاليد املجتمعية والتي تختلف من دولة اىل 

اخرى ومن مجتمع اىل اخر وهكذا وصوالً اىل ما استقرت عليه.
وبما ان املجتمع الواحد متعدد االطراف وينقسم بذاته اىل مجتمعات 
اصغير وفقاً ملسيمياتها، ومنها )مجتمع العالقيات الزوجية(، هذه 
العالقة املقدسية التي وضعت اسسيها االديان السيماوية ونظمتها 
قوانين االحيوال الشيخصية وجعلتها مين االهمية، لكونهيا املاكنة 
الوحييدة التي تنتج تليك املجتمعات البرشية، ووضعيت لها بنوداً يف 
فقراتهيا صارميًة حفاظاً عيىل ديمومة عميل املاكنية البرشية من 

االنتاج الصحيح.
ولعلنيا عندميا نتنياول هكذا موضوع حسياس الغاية منيه التذكري 
بالتعاليم السيماوية والقوانين والتقاليد وعدم االنحيراف بها نحو 

الهاوية.
فقد ينتج ان يكون احدهم غري مؤهل للزواج من الناحية الفكرية او 
النفسيية او قد ال يكون عىل قدر مين االدراك واملعرفة بهذه العالقة 
املقدسية والتي يكون نتاجها عائلة يتحمل االباء مسؤولية نشأتهم 
فيأن كانيت صحية صح ميا بعده وان كانت ليسيت كذلك فسيد ما 
بعدها. وهنا ال بد ُنشري اىل بعض السلوكيات املنحرفة وهي العالقات 
خارج فيراش الزوجية والعالقات الغري مرشوعة والتي سياهمت يف 
نرشها بعض املسلسيالت واالفالم وجعلت عيدم ادراك احد الزوجن 
بأن ينجرف ليتقمص احدى شيخصيات مسلسيل )العشق املمنوع( 
ويعييش يف وهيم ما هو عليه ميع الطرف االخر والتيي ال غاية منها 
اال عالقة جنسيية غري مرشوعة ودائماً ما تنتهي بعد ذلك دون ناتج 
سيوى الندم او قد تنهي بفضيحة احدهم وغسيل عيار او ان يعيش 

منبوذ مجتمعياً.
وهناك نوع اخر من هذه االنحرافات السلوكية ومنها تبادل الزوجات 
ذليك السيلوك الذي يندى ليه الجبن او مجرد تسيميته تخدش حياء 
السامعن والذي اصبحت بعض مواقع التواصل االجتماعي ُتروج له 
بأبشيع صورة من صور التلوث الخلقي وخلع لباس الغرية والرشف 

وارتداء ثوب الذل واملهانة.
وميا ينتج عين ذلك مين عواقب مسيتقبلية ال سييما نيرش الرذيلة 
والفاحشة وخلق افكار منحرفة تلقي بضاللها عىل العدالة املجتمعية 
وتهدد مسيتقبل االجيال وكذلك تؤدي اىل انتشيار االمراض الجنسية 

السيما املرض الفتاك )االيدز(.
ان االدييان حرميت والقوانن منعت والتقاليد رفضيت كل ما يدنس 

فراش الزوجية حفاظاً عىل مجتمعاتها.

كنت أشياهد صباح أمس، برنامجا عىل قناة )السومرية(، أدارته اإلعالمية 
)زهراء غندور(، وهي تكشيف لنا عاملا سيفليا مخيفيا، عن مجموعة من 
العوائل التي تعيش عىل النفايات، وقد أظهرت لنا لقطات محزنة وصادمة 
عين أطفال أبعد ما يكونون عن أية حضارة برشية، وقد غطتهم األوسياخ 
إىل درجة مسحت معاملهم فأحالت سحنتهم إىل لون الصدأ بعد أن أحرقتهم 
الشيمس، بمالبس ممزقة ال تكاد تسير أجسيادهم وهم حفياة، قد أكلت 
األرض من أقدامهم ما أكلت، شيعورهم كالحطب املتيبس، حفرت الدموع 
واملخياط أخادييدا عيىل وجوههم التيي لم تعرف الغسيل، سيكنت الحرية 
والذهيول وذل الحاجة محياهم، وقد احتدم كل ذباب األرض عىل جفونهم 
وجروحهم، وشيفاههم املتشيققة، يعلم الله منذ متى قد اسيتقبلت هذه 
الشيفاه آخَر لقمة طعام! كنت أتناول طعيام اإلفطار، فغصصت بلقمتي 
وابتلعتها بصعوبة، ولم اسيتطع إكمال فطاري. ذووهم أسيوأ حاال، وهم 
يقطنيون جزرا مين الصفيح والطن والِخَرق، وسيط بحار مين األزبال ال 
بداية لها وال نهاية، شكاواهم عن شظف العيش والعوز والحاجة واملعاناة 
اليوميية تفطير الفؤاد، لكني ال أعفيهيم من أنانيتهم ألنهيم أنجبوا هؤالء 
األطفال فقط لتلبية غرائزهم، فهم من يأكل الحرصم والصغار يرضسون، 
ميع علمهم أن ذراريهم سييعانون أكثير منهم، يف بلد يسيري نحو الهاوية 
والظالم الدامس حثيثا! ثقوب النمل أفضل حاال بكثري، فعىل األقل أن النمل 
خلقيه الله عىل هذه الشياكلة وعىل قدر وعيها، لكين الجحور التي يعيش 
بها هؤالء املساكن، تتمرد منها حتى الكالب السائبة أجلّكم الله، والجميع 
منخيرط يف )نبش( مقاليع األزبال أطفاال وكبارا، لفرز املواد البالسيتيكية 
والزجاج واملعادن، ونحن نعلم ما تحتويه هذه النفايات من مواد كيمياوية 
سيامة، أو متفجرة، او جارحة، تمّر عليها أكف صغرية غضة، لن ُيَتح لها 
أن تحمل القلم وتتعلم، وسيصحون يوما عىل واقعهم املرير، ولكم التصور 
كيف سيينتهي بهم املطاف! هل شياهدَت عزيزي القيارئ وضع وظروف 
النسياء العامالت يف معاميل الطابوق املمتدة عىل طيول الطرق الخارجية، 
خصوصيا الطرق من بغداد إىل أقىص بلدة يف الجنوب؟ إنها أسيوأ بكثري من 
وضع املسياجن املحكومن باألشغال الشياقة، لكن الفرق إن تلك األشغال 
كانت باختيارهن، بعد أن تقّطعت بهن سبل العيش، ألن ذنبهن إنهن ولِدَن 
يف سيجن أسيمه العراق، مصنع الدكتاتوريات واالستبداد والّساق، تقاطَر 
عىل اقتسيام السيلطة فييه، كل مجرم ممين ال يمتلك ذرة مين الضمري أو 
اإلنسانية، إنها وضعية مزرية وهّن يحسدَن عبيد القرون السحيقة، بسبب 
العمل الشياق الذي ال يقوى عليه أشيد الرجال، فهن يقمن بنقل الطابوق 
السياخن من )الكورة( بِخَرِق عباءاتهن حتى ظهور الحمري، ولم أجد أشد 
بؤسيا من بيئة عملهن حيث دخان املداخن التي جعلت من أنوفهن سوداء 
بسبب استنشاقهن لدخان النفط األسود والغبار، لم أجد هذا حتى يف الدول 

األشد فقرا يف العالم، وكأنهن لسَن يف العراق البلد األغنى يف العالم.

افتتاح املعرض الدويل يف البرصة بمشاركة دور نرش عراقية وعاملية
البرصة / نهلة الحمداني 

افتتحيت حكومية البيرصة املحليية املعيرض الدويل 
للكتياب بمشياركة دول عربيية واجنبيية ودور نرش 
عراقيية . فيميا اكدت حكومية البرصة عين متابعة 
التحضريات اللوجستية للمعرض خالل االيام املاضية 
.وقال النائب الثاني ملحافظ البرصة الدكتور رضغام 
االجيودي يف حدييث خياص للمسيتقبل العراقيي ان 
معيرض الكتياب الدويل يفتتيح الول ميرة يف البرصة 
امام املثقفين والراغبن بقراءة الكتيب التي تحتوي 
عىل مواضييع عاملية  وعربية مختلفية . والدول التي 
شاركت  هي عمان وسيوريا مرص لبنان والسعودية  
ومين دول خليجية اخرى . مشيريا ان املعرض الدويل 
ضيم اكثر من ٢٠٠ دار نرش اجنبيية وعربية وعراقية  
وهيذه املبادرة تدعم الحراك الثقيايف يف عموم اقضية 

ونواحيي ومركيز املحافظة وسيتكون املطبوعيات املختلفة 
باسيعار رمزية امام كافة املواطنن الراغبين بقراءة الكتب 

الثقافية والعلمية واالجتماعية. 
وأختتم االجودي حديثه بالقول ، ان هناك جناح خاص لكتب 
علميية مهمية لطلبة الجامعيات واملعاهد وهيذة املطبوعات 
جياءت بطليب خاص من دور نيرش علميية اجنبية مختصة 

بشيؤون الطلبة .من جهتيه قال صاحيب دار املكتبة االهلية 
مصطفى غازي  ان املشاركة يف املعرض الدويل جاءت من دور 
نرش مختلفة ومنها دار املكتبة االهلية التي تاسسيت  ١٩٢٨ 
م مشرياً ان املنافسة بن عرش دور نرش  عراقية وستكون دار 
املكتبة االهلية مرشفية عىل جناح النارشين والكتبين خالل 

فعاليات اقامة املعرض الدويل .
وبين غازي ان هنياك دور عراقيية من مختليف املحافظات 

ستكون مشاركة يف معرض الكتاب الدويل  وهي :
دار املكتبة االهلية ودار فنون ودار الفيحاء يف البرصة 

.
 دار ابجد ودار الفرات من بابل .

دار سامراء من سامراء.
العاصمية  دار درج ودار كتيب خانية ودار رواق يف 

بغداد.
دار  اربيالن من اقليم كردستان .

وسيتكون عيدة إصيدارات معروضة مايقيارب ٣٥٠ 
اصدار  .

ودعيا مصطفى غيازي الطاقيات الشيبابية والنخب 
والكفياءات العلميية  ان يتجيه    اىل تثقييف املجتمع 
دون  الورقيية  الكتيب  لقيراءة  العيودة  اىل  العراقيي 
االعتمياد عىل مواقع السوشيل ميديا التي فيها تزيف 

كبري للكتب العلمية الحديثة والقديمة.
اىل ذليك اثنى رئيس فرع نقابة الصحفيين يف البرصة صادق 
العيي  عيىل دور القائمين  مين حكومية البيرصة والجيان  
التنظيمية التي عملت جاهدة  بالتحضريات اللوجستية خالل 
االييام املاضية . وهذة التحضريات تكلليت بالنجاح يف افتتاح 
املعرض الدويل بالبرصة والذي سيستمر من ٢٠ اىل ٣٠ يف شهر 

ترشين الجاري.

اتصاالت الرصافة تشـرف عىل تنفيذ البنـى التحتيـة
 ملرشوع الكابل الضوئي يف عدد من مناطق العاصمة

تسيتمر امليالكات املعنيية يف مديريية اتصياالت 
الرصافية بعمليية اإلرشاف واملتابعة عيىل تنفيذ 
البنى التحتية الخاصية بمرشوع الكابل الضوئي 
يف عيدد مناطيق العاصمية بغداد، ضمين الرقعة 

الجغرافيية التابعة للمديرية، وحسيب توجيهات 
لالتصياالت  العامية  الرشكية  يف  العلييا  االدارة 

واملعلوماتية. 
وأفياد املهندس جاسيم رحييم عبد الرضيا مدير 
اتصاالت الرصافة ان اعمال مد املسارات الخاصة 
بمرشوع الكابل الضوئي املقدم عرب البنى التحتية 
العائيدة للمرشوع الوطني لالنرنت تجري بوترية 
متصاعيدة وبما يعكس اندفياع وحرص مالكات 
املديريية والرشكية املسيتثمرة ليإرساع بإطالق 
امليرشوع يف القرييب العاجيل، وتقدييم خدميات 
ممييزة تلبيي طميوح املواطنين، و تنهي ضعف 

خدمة االنرنت املُقدمة لهم. 
وأشيار عبيد الرضيا إىل أن أعميال ميد املسيارات 
شيملت عيدة مناطيق يف جانيب الرصافية، منها 
محلة ٣٣٣ يف منطقة الشيعب، ويف شيارع الفالح 
بمدينية الصدر، وكذلك يف منطقتي بغداد الجديدة 
والكماليية، موضحياً انيه تيم تقسييم العمل اىل 
واجبات صباحية ومسيائية، ميع مراعاة ان يتم 
العميل وفيق املواصفات التيي حددتهيا الرشكة 
العامية لالتصاالت واملعلوماتيية، ورفع املخلفات 

بالسعة املمكنة خدمة للصالح العام. 

 يف واقعية غريبية قام أحد اللصيوص بتوبيخ أصحاب منيزل يف الهند، وذلك 
بعدما لم يجد الكثري من املقتنيات التي تستحق السقة يف املنزل.

وتعيود الواقعة إىل منزل أحد قضاة بليدة خاتيجون، حيث عاد إىل منزله بعد 
فيرة غياب وصلت إىل ٢٠ ييوم، ووجد املنزل يف حالية فوىض ورسقة بعض 

محتويات املنزل.
ووجيد القايض داخيل املنزل، رسيالة غريبة من السيارق يقيول فيها:« لم 
يكين هناك نقوًدا كثيرية داخل املنزل، ما كان ينبغيي أن تغلقوا الباب بهذه 
الطريقة.«وقيام القايض عىل الفور بإبالغ الرشطة يف املنطقة، والتي فتحت 
تحقيًقيا حيول األمر، و وجيدت أن اللص قام بسقة ما يقيارب الي ٣٠ الف 

روبي، وبعض املجوهرات التي رسقت من منزل تريلوشان سينغ غور.
وأفادت تحقيقات الرشطة أن اللص قام باسيتخدام دفر املالحظات والقلم 
الخياص بالقايض، من أجل كتابة الرسيالة التي قام فيهيا بتوبيخ أصحاب 

املنزل، ألنه لم يجد مقتنيات ثمينة يقوم بسقتها.  

لص يوبخ أصحاب منزل بسبب
 قلة املرسوقات

يعيد السطان أحد األسيباب الرئيسيية للوفاة يف جميع أنحياء العالم، لكن 
الباحثين ليم يجدوا عالجا بعيد. وتعمل هيئية الخدمات الصحيية الوطنية 
)NHS( عىل زيادة الوعي بأعراض السطان، يف محاولة للمساعدة يف التعرف 
املبكر عىل املرض.وأوضح الدكتور حسين عبيده، املدير السيري واملرشف 
الصييديل أن إحيدى العالمات األقل شيهرة يف الحلق قد تشيري إىل السطان.
ووجيدت دراسية إيرلندية صغرية تعتميد عىل عينة مين ٩٩ مريضا مصابا 
بسطان املريء، أن ٢7% منهم أبلغوا عن نوبات الفواق املسيتمرة.  وأوضح 
الباحيث الرئييس، توماس واليش، أن الفواق كان عرضا لم يتم التعرف عليه 
سيابقا لسطان املريء ويسيتدعي مزيدا من التحقيق. وأشار إىل أن الفواق 
املسيتمر – يف إشيارة إىل النوبات التي تسيتمر عادة أكثر من 4٨ ساعة – لم 
تكن أكثر األعراض شيوعا التي أبلغ عنها أثناء الدراسة. وأظهرت النتائج أن 
6٨% من املشاركن أفادوا بفقدان الوزن و٨٢% يعانون من صعوبة يف البلع، 

كما حدد الخمول كأعراض شائعة.

حتذيرات من مشكلة تتسبب باالنتشار 
الرسيع للرسطان

علامء يطورون شاشات هواتف تصلح ذاهتا
يعاني الكثريون من التحطم املتكرر لشاشات 
هواتفهم املحمولة، األمر الذي يتسبب بخسائر 
مادية كبيرية يف بعض األحييان، خصوصا إذا 
كان الهاتيف من النوعييات الفاخرة املرتفعة 
الثمن. ويستخدم أغلب حامي الهواتف حاليا، 
شاشيات الحماية لتأمن طبقة سميكة تقي 
الشاشية األصليية، لكين االرتطيام املرافيق 
ميع “الحظ الييسء”، قد يجعل مين الفعالية 
معدومية. لكن علماء يؤكيدون أنه يف القريب 
العاجيل عنيد سيقوط هاتفيك النقيال “لين 
يسيقط قلبك معيه”، ألنهم طوروا شاشيات 
“ذاتية الشيفاء” تسيتطيع مين خاللها رمي 
جهازك كما تشياء. وقام باحثون من جامعة 
كونكوردييا بالعميل عيىل تطوير آليية فريدة 
للشيفاء الذاتيي بهدف حماية الشاشيات من 
االنكسيار، حيث من املمكن أن يحدث بحثهم 

ثورة يف عاليم تصنيع أجهزة املحمول. ويقول 
املليف الرئيييس للدراسية، الدكتيور توينكال 
البحثيية حمليت عنيوان  الورقية  يف  باتييل، 
“املولدات النانوية الكهربائية القابلة للشيفاء 
والقابلية إلعادة املعالجة واملُصنَّعة بشيبكات 
البويل الزجاجية )اليوريا املعوقة(” املنشيورة 

يف مجلة “ACS Nano” الخاصة بعلوم النانو، 
الرئيسيية يف هيذه  الصعوبيات  إن “إحيدى 
األنواع من املشاريع هي الحفاظ عىل التوازن 
وخصائيص  امليكانيكيية  الخصائيص  بين 
اإلصيالح الذاتي”. ويتابع الباحث “هدفنا هو 
عدم املسياومة عىل متانة الشيبكة مع تعزيز 
القيدرة الديناميكيية للشيفاء الذاتي للرضر 
والخيدوش، نحين نركز عىل تحقيق الشيفاء 
الكامل للخدوش يف درجة حرارة الغرفة فقط، 
هيذه امليزة تميز بحثنا عن اآلخرين”. وأنشيأ 
الفرييق شيبكات بوليمير ذاتية الشيفاء من 
خيالل طرق تركيبية بسييطة للغاية، أظهرت 
املواد املطيورة نتائج ممتيازة يف درجة حرارة 
الغرفية. ويقيول الباحث “يمكن لهيذه املواد 
إصالح األرضار والشيقوق بسعة بسبب آلية 

الشفاء الذاتي”.

أقيم حفل زفاف ابنة امللياردير بيل جيتس واملرصي 
ناكسال ، السبت ، يف جو بهيج ، وكان هذا هو ثاني 
حفل زفاف للعروسين ، حيث أقاميوا حفل زفاف 
عىل املوضة اإلسيالمية يوم الجمعة املايض ، وكان 

حفل زفاف خاص بتكلفة مليوني دوالر أمريكي.
وبحسيب تقريير “ديي مييل” ، أقيم حفيل زفاف 

جينيفير ونييال ليلية الجمعية )١٠/١٥( بتوقيت 
نيويورك. تمت عمليية املوافقة خلف أبواب مغلقة 
يف حديقة مسياحتها ١4٢ هكتاًرا يف شمال سالم ، 

نيويورك ، حيث تزوج االثنان. 
و بحسيب القنياة امللكيية يف الييوم التيايل ، قدمت 
جينيفير ونيل السيجل املدنيي للوثائيق القانونية 

لزواجهميا الثانيي ، وبعد ذلك أقيم حفل اسيتقبال 
ظهر يوم السيبت )١٠/١6( بمشاركة ٣٠٠ ضيف 

فقط.
حرض حفل زفاف ابنة بيل جيتس املشاهري وكانوا 
تحت حراسية مشيددة ، وكان هذا الزواج رحلتهم 

التالية بعد خطوبتهم الطويلة األمد.

بيل غيتس يقيم حفل زفاف أسالمي رسي ألبنته

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني

عرض مايقارب 350 اصدار


