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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ه�ددت فصائ�ل املقاوم�ة يف الع�راق الجيش 
األمريك�ي بعملي�ات نوعي�ة يف ح�ال ل�م يتم 
تنفيذ االنسحاب، وجاء ذلك بعد تلويح اإلدارة 
األمريكي�ة بالبق�اء يف الع�راق، فيم�ا أك�دت 
الحكومة أن االنس�حاب س�يتم وفق الخطط 

املحددة.
وأك�دت كتائب س�يد الش�هداء، وه�ي إحدى 
فصائ�ل املقاوم�ة االس�امية يف الع�راق، أن 
»الح�رب س�تكون مفتوح�ة« ض�د الق�وات 
االمريكي�ة، بعد انتهاء مهل�ة تواجدها القتايل 

بنهاية العام الحايل 2021.
وقال املتحدث باس�م كتائب س�يد الش�هداء، 
كاظم الفرط�ويس، إن »الحكومة اس�تنفذت 
كل جهودها، من خال التوقيتات التي أعلنت 
عنه�ا خال زي�ارة رئيس ال�وزراء مصطفى 
املتح�دة االمريكي�ة،  الوالي�ات  اىل  الكاظم�ي 
وبالتايل فهو التزام متبادل، سواء تم نفيه من 

قبل الجانب األمريكي او لم يتم ذلك«.
وال ي�زال هناك حوايل 3500 جندي أجنبي عىل 

األرايض العراقّية بينهم 2500 أمريكي.
ورأى الفرطويس أنه�ا »الفرصة األخرية التي 
يمك�ن أن يتحدث عنها الجه�از الحكومي يف 
الدول�ة«، مردفاً: »نحن م�ا كنا اال ملقاتلة هذا 
الوج�ود االمريك�ي داخ�ل الع�راق وغريه من 
الوج�ودات االجنبية، وبالتايل س�تكون هنالك 
عمليات بشكل مبارش وعلني وستكون هنالك 

رضاوة يف العمليات«. 
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إطالق البطاقة
 رقم »5« من النفـط االبيـض 

يف بغداد

الكهرباء تتحدث عن 
»تطور جديد« بملف حتويل 

قراء املقاييس إىل عقود

النقل والداخلية تتصدران.. 
التخطيط: أكثر من 7600 موظف 

»أمي« يف مؤسسات الدولة

       بغداد / المستقبل العراقي

دعا الناشطون السودانيون املعارضون للحكم العسكري إىل 
تظاهرات، فيما أعل�ن األطباء املؤيدون للحكم املدني ارتفاع 
ع�دد القتىل يف حملة قمع التظاهرات منذ انقاب 25 ترشين 
األول يف الس�ودان إىل أربع�ن، بع�د وف�اة فتى أمس الس�بت 
متأثراً بجروح خطرة أصيب بها األربعاء.وكان قائد الجيش، 
عب�د الفتاح الربهان، قاد انقاباً خال مرحلة انتقال هش�ة 
يف الس�ودان. وقد اعتقل كل املدنين يف السلطة تقريباً وأنهى 
االتح�اد الذي ش�كله املدني�ون والعس�كريون وأعل�ن حالة 
الط�وارئ. ومنذ ذل�ك الحن، تنظم احتجاج�ات ضد الجيش 

تطال�ب بع�ودة الس�لطة املدني�ة، وخصوص�اً يف العاصم�ة 
الخرطوم، وتقمعها قوات األمن. وقالت لجنة أطباء السودان 
املركزية يف بيان أن الشاب محمد آدم هارون )16 سنة( لقي 
حتف�ه متأثراً بجراح�ه البالغة جراء إصابت�ه برصاص حي 
بالرأس والرجل يف مليونية 17 نوفمرب«. وش�هد األربعاء أكرب 
حصيل�ة للقت�ىل، إذ بلغت 16 ش�خصاً، معظمهم يف ضاحية 
ش�مال الخرطوم التي يربطها جرس بالعاصمة الس�ودانية، 
حسب نقابة األطباء. من جانبها، تؤكد الرشطة أنها ال تفتح 
الن�ار عىل املتظاهري�ن، وتبلغ الحصيلة الت�ي تنرشها وفاة 
واحدة فقط وثاثن جريحاً يف صفوف املحتجن بسبب الغاز 

املسيل للدموع، يف مقابل إصابة 89 رشطياً.

      بغداد / المستقبل العراقي

لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  بمتابع�ة 
الرشطة الفريق عماد محمد محمود، أعلنت 
وكال�ة ش�ؤون الرشط�ة وتوابعه�ا يف وزارة 
الداخلي�ة، ع�ن حصيل�ة عملياته�ا االمنية، 
خ�ال الف�رة م�ن 12/11/2021 ولغاي�ة 

.19/11/2021
 وجائت الحصيلة كالتايل: 

1.حاالت انسانية 17 
2.فض املشاجرات 1198 

3. ضبط عجات مطلوبة 67 
4.تربع بالدم 21 

5.انقاذ الغرقى 3 
6.القب�ض ع�ىل تج�ار ومروج�ي ومتعاطي 

املخدرات 228 
7.القبض عىل متسولن 704 

8.القبض عىل رساق 7 
9.القبض عىل مخمورين 677 

10.القبض عىل حاالت العنف االرسي 89 
11. احالة متهمن اىل املحاكم 298 

12. ضبط حزام ناسف 6 
13.كشف مرسح الجريمة 193 
14. تنفيذ اوامر القبض 1562 

15.القبض عىل ارهابي 26 
16. ابطال مفعول عبوة ناسفة 18 

17. طبع لوحات السيارات 13395 
18. اصدار اجازات السوق 9372 

19. اصدار سنوية السيارات  16553 
20.القبض عىل مطلقي العيارات النارية 12 

21.الدكات العشائرية 6
إىل ذلك، أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 
القبض ع�ىل متهم برسق�ة 30 مليون دينار 
م�ن داخ�ل دار وآخ�ر برسق�ة 4 آالف دوالر 
امريك�ي من أحد االش�خاص وس�ط بغداد. 
وقال�ت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، إنه »ت�م القبض عىل 
متهم لقيامه بالدخول اىل دار سكني  ورسقة 
مبلغ )30 مليون دينار( حيث تم اتخاذ كافة 

اإلج�راءات القانوني�ة بحق�ه وتوق����يفه 
قان�ون  م�ن   446 امل�ادة  أح����كام  وف�ق 
العقوب�ات«. ومن جهة اخرى »القت القبض 
عىل متهم لقيامه برسقة مبلغ مايل قدره )4 
آالف دوالر أمريكي( من احد االشخاص اثناء 
تبضع�ه يف منطقة الش�ورجة ببغداد ، حيث 
ت�م تدوين أق�وال املتهم وتصديقه�ا قضائيا 
باألع�راف عن حادث الرسق�ة وعدة حوادث 
اخ�رى للرسقة ضم�ن القاط�ع وقرر قايض 
التحقيق توقيفه وفق أحكام 446 من قانون 

العقوبات لينال جزائه العادل«.
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توضيح جديد من الرافدين بشأن قروض البناء والرتميم
     بغداد / المستقبل العراقي 

الرافدي�ن،  م�رف  أص�در 
بي���ان�اً  الس��بت،  أم�س 
مق����تضباً بشأن قروضه 

املخصصة للبناء والرتميم.
وقال امل�رف يف بيان تلقت 
املس�تقبل ال������عراق��ي 
نس�خة م����نه، إن »فروع 
املص��رف مس�����تمرة يف 
ي����������ج  و ت�������ر
مع��امالت منح قروض ٥٠ 

مليون للبناء والرتميم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

هددت فصائل املقاوم�ة يف العراق الجيش 
األمريك�ي بعمليات نوعية يف ح�ال لم يتم 
تنفي�ذ االنس�حاب، وجاء ذلك بع�د تلويح 
اإلدارة األمريكي�ة بالبق�اء يف العراق، فيما 
أكدت الحكومة أن االنس�حاب س�يتم وفق 

الخطط املحددة.
وأكدت كتائب س�يد الش�هداء، وهي إحدى 
فصائ�ل املقاومة االس�المية يف العراق، أن 
»الح�رب س�تكون مفتوحة« ض�د القوات 
االمريكية، بعد انتهاء مهلة تواجدها القتايل 

بنهاية العام الحايل 2٠21.
وقال املتحدث باس�م كتائب سيد الشهداء، 
كاظم الفرطويس، إن »الحكومة استنفذت 
كل جهوده�ا، من خ�الل التوقيت�ات التي 
أعلن�ت عنها خالل زي�ارة رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي اىل الوالي�ات املتحدة 
االمريكي�ة، وبالت�ايل فه�و الت�زام متبادل، 
سواء تم نفيه من قبل الجانب األمريكي او 

لم يتم ذلك«.
وال ي�زال هناك ح�وايل 3٥٠٠ جندي أجنبي 
 2٥٠٠ بينه�م  العراقّي�ة  األرايض  ع�ى 

أمريكي.
ورأى الفرط�ويس أنه�ا »الفرص�ة األخرية 
الجه�از  يتح�دث عنه�ا  أن  يمك�ن  الت�ي 
الحكوم�ي يف الدول�ة«، مردف�اً: »نح�ن ما 

كن�ا اال ملقاتل�ة هذا الوج�ود االمريكي داخ�ل العراق 
وغ�ريه م�ن الوج�ودات االجنبية، وبالتايل س�تكون 
هنالك عمليات بشكل مبارش وعلني وستكون هنالك 

رضاوة يف العمليات«. 
»اذا كان�ت هنالك بع�ض االخالقيات الت�ي تنتهجها 
فصائ�ل املقاوم�ة يف العمليات التي يس�تهدفون بها 
هذه القوات، لكن ستكون الحرب عند ذلك مفتوحة، 
وبالتايل ل�ن يكون هنالك يشء خ�ارج حدود املنازلة 

والراع«، وفقاً للفرطويس.

ة،  واس�تهدفت عرشات الصواريخ والطائرات املس�ريّ
املصالح األمريكية يف العراق منذ بداية العام املايض، 
فيما شنت الواليات املتحدة من جهتها رضبات نهاية 
حزيران املايض عى مواقع للحشد الشعبي يف العراق 

وسوريا، ما أسفر عن مقتل حوايل عرشة مقاتلني.
ولفت اىل أن »الحكومة اس�تنفذت كل الوس�ائل التي 
يمكن أن تقنع به�ا، رغم اننا لم نكن أصالً مقتنعني 
باملرسحي�ة الت�ي حصلت بتمثيل االنس�حاب، ولكن 
تماش�ياً مع رغب�ة الكثري وحتى ال يق�ال اننا طالب 

حرب، اعتربنا هذا االعالن اعالناً جدياً«.

وأضاف املتحدث باس�م كتائب سيد الش�هداء، »اننا 
من أول لحظ�ة وقبل ذهاب رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي اىل الواليات املتحدة األمريكية نعلم ان ذلك 
ه�و خداع بر، وليس�ت هناك أية نية لالنس�حاب، 

وهذا ما يؤكده الجنراالت األمريكيون«.
الق�وات  م�ن جانبه�ا، ه�ددت حرك�ة صادق�ون، 
االمريكي�ة، بتذكريها بموعد انس�حابهم من العراق، 
مش�ددة ع�ى أن »الطائ�رات حينه�ا ل�ن تكفيه�م 

وسيسقطون من اجنحتها واطاراتها«.
وكت�ب املتح�دث بإس�م املكت�ب الس�يايس لحرك�ة 

صادق�ون محم�ود الربيع�ي، يف تغري�دة 
بموقع تويرت، إن »املوعد املحدد النس�حاب 
ق�وات االحت�الل يقع ب�ني ذك�رى مجزرة 
القائ�م وذك�رى جريم�ة املط�ار الك�ربى 
وبينهم�ا القل�وب محرتق�ة والث�أر ثائ�ر 

والرجال جاهزون«.
واض�اف ان »نصيحتي ملن ال ُينصحون ان 
يهربوا بجلودهم قبل حلول أوان ارس�الهم 
اىل جهن�م وبئ�س املص�ري، ألن الطائ�رات 
حينه�ا ل�ن تكفيه�م وسيس�قطون م�ن 

اجنحتها واطاراتها«، وفق التغريدة.
يش�ار اىل أن البيان الختامي لجولة الحوار 
االسرتاتيجي بني العراق والواليات املتحدة 
الت�ي  القواع�د  ان  أك�د ع�ى  األمريكي�ة، 
تس�تضيف اف�راد الواليات املتح�دة وافراد 
التحالف الدويل االخرين هي قواعد عراقية 
ت�دار وف�ق القوان�ني العراقي�ة الناف�ذة، 
وليس�ت قواعد امريكية او قواعد للتحالف 
الدويل، وان وجود االفراد الدوليني يف العراق 
ه�و فقط لدعم حكومة الع�راق يف الحرب 

ضد تنظيم داعش االرهابي.
كما اتفق الوفدان، بعد استكمال مباحثات 
الفرق الفنية االخرية، عى أن العالقة االمنية 
س�تنتقل بالكام�ل اىل املش�ورة والتدريب 
والتعاون االس�تخباري، ول�ن يكون هناك 
اي وجود لق�وات قتالية امريكية يف العراق 

بحلول 31 كانون األول 2٠21.
املتحدث باس�م العمليات املش�رتكة، اللواء تحس�ني 
الخفاج�ي، نف�ى تمدي�د موع�د انس�حاب الق�وات 
االمريكي�ة، ع�اداً ه�ذه األخب�ار غ�ري دقيق�ة وغري 
صحيحة، مشرياً إىل أن موعد خروج القوات القتالية 
يف الح�ادي والثالث�ني من ش�هر كان�ون األول املقبل 

»ثابت وال تغيري فيه«.
ع�ى الجانب اآلخر، أملحت الواليات املتحدة األمريكية 
اىل بقائه�ا يف املنطق�ة، م�����ؤكدة اهتمامها بأمن 

الرشق األوسط.

واشنطن تلوح إلبقاء »القواعد« يف العراق.. واحلكومة: جدول االنسحاب يسري وفق االتفاق
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      بغداد / المستقبل العراقي

لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  بمتابع�ة 
الرشطة الفريق عماد محمد محمود، أعلنت 
وكالة ش�ؤون الرشط�ة وتوابعه�ا يف وزارة 
الداخلي�ة، ع�ن حصيل�ة عملياته�ا االمنية، 
خ�الل الف�رتة م�ن 12/11/2٠21 ولغاي�ة 

.19/11/2٠21
 وجائت الحصيلة كالتايل: 

1.حاالت انسانية 17 

2.فض املشاجرات 1198 
3. ضبط عجالت مطلوبة 67 

4.تربع بالدم 21 
٥.انقاذ الغرقى 3 

6.القب�ض عى تج�ار ومروج�ي ومتعاطي 
املخدرات 228 

7.القبض عى متسولني 7٠4 
8.القبض عى رساق 7 

9.القبض عى مخمورين 677 
1٠.القبض عى حاالت العنف االرسي 89 

11. احالة متهمني اىل املحاكم 298 
12. ضبط حزام ناسف 6 

13.كشف مرسح الجريمة 193 
14. تنفيذ اوامر القبض 1٥62 

1٥.القبض عى ارهابي 26 
16. ابطال مفعول عبوة ناسفة 18 
17. طبع لوحات السيارات 1339٥ 

18. اصدار اجازات السوق 9372 
19. اصدار سنوية السيارات  16٥٥3 

2٠.القبض عى مطلقي العيارات النارية 12 

21.الدكات العشائرية 6
لش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة  أعلن�ت  ذل�ك،  إىل 
الرشط�ة القب�ض ع�ى مته�م برسق�ة 3٠ 
مليون دين�ار من داخ�ل دار وآخر برسقة 4 
آالف دوالر امريكي من أحد االشخاص وسط 
بغداد. وقالت الوكالة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه، إنه »ت�م القبض عى 
متهم لقيامه بالدخول اىل دار سكني  ورسقة 
مبلغ )3٠ مليون دينار( حيث تم اتخاذ كافة 
اإلج�راءات القانوني�ة بحق�ه وتوق����يفه 

امل�ادة 446 م�ن قان�ون  وف�ق أح����كام 
العقوبات«. ومن جهة اخرى »القت القبض 
عى متهم لقيامه برسقة مبلغ مايل قدره )4 
آالف دوالر أمريكي( من احد االشخاص اثناء 
تبضع�ه يف منطقة الش�ورجة ببغداد ، حيث 
ت�م تدوين أق�وال املته�م وتصديقها قضائيا 
باألعرتاف عن حادث الرسق�ة وعدة حوادث 
اخ�رى للرسق�ة ضمن القاط�ع وقرر قايض 
التحقيق توقيفه وفق أحكام 446 من قانون 

العقوبات لينال جزائه العادل«.

وكالة شؤون الرشطة تكشف نتائج عمليات أسبوع: اعتقاالت وإنقاذ مواطنني 
القبض على متهم بسرقة 30 مليون دينار وآخر بـ4 االف دوالر 

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا األمني الع�ام للجامعة العربية 
أحم�د أب�و الغي�ط أم�س الس�بت 
تش�كيل  ع�ى  العم�ل  رضورة  إىل 
حكوم�ة عراقية جديدة وفق نتائج 
االنتخاب�ات الربملاني�ة بم�ا يحقق 

االستقرار يف هذه البالد.
وقال ابو الغي�ط يف تريح أدىل به 
للصحفي�ني ع�ى هام�ش منت�دى 
)ح�وار املنام�ة 2٠21(، »نطال�ب 
أج�ل  م�ن  العم�ل  يف  باالس�تمرار 

تش�كيل حكوم�ة عراقي�ة جديدة 
تحرتم نتائج االنتخابات التي جرت 
مؤخرا، وتحقق االس�تقرار للعراق 

وإلقليم كوردستان«.
وبش�أن الخالفات التي ظهرت عى 
الس�طح بعد اع�الن النتائج االولية 
لالنتخاب�ات يف الع�راق ق�ال االمني 
الع�ام للجامع�ة العربي�ة: نطالب 
الجميع بالتهدئة، وااللتزام بنتائج 
االط�ار  ه�و  وه�ذا  االنتخاب�ات، 
الديمقراط�ي ال�ذي ينبغ�ي اتباعه 

لتحقيق إرادة الشعوب«.

اجلامعة العربية حتث عىل تشكيل حكومة 
جديدة حتقق االستقرار

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقى وزير الخارجّية فؤاد حسني، أمس السبت، كلمة يف قمة 
األمن اإلقليمي )حوار املنامة(، يف العاصمة البحرينية.

وقال حس�ني بحس�ب ما نقلت وزارة الخارجية، إن »العراق 
عزَّز ُجُهوده عرب تبنِّي س�رتاتيجيَّة وطنّية ش�املة ملكافحة 
اإلره�اب، وعى رأس�ها تنظيم داعش اإلرهاب�ّي، ومنعه من 

التغلغل يف أوساط املُجتَمع أو السيطرة عى املُُدن«. 
واضاف حس�ني، ان »الخارطة السياس�يَّة العاملّية ش�هدت 

داً وقد تكون منطقة  راً ُب�ُروز تنظيمات ُمتطرِّفة ُمج�دَّ ُمؤخَّ
ل املُتأثِّرين بهذا التحدِّي  الرشق األوس�ط وش�مال أفريقيا أوَّ

الخطري«. 
وتابع حس�ني: »مدُّ ُجُس�ور الثقة والتعاون بني دول العالم، 
وتغلي�ب لغ�ة الح�وار ُمِه�ّم ج�ّداً من أج�ل خلق بيئ�ة آمنة 
وُمس�تِقرَّة تضم�ن الحي�اة الكريم�ة للُش�ُعوب، ولتحقي�ق 
ُمتطلَّبات الرخ�اء االقتصادّي واالجتماعّي ال�ذي ُيَعدُّ مطلباً 

حيوّياً وجوهرّياً«. 
واس�تذكر حس�ني »الُجُه�ود الكبرية الت�ي بذله�ا العراق يف 

ق لوال الوعي املُجتَمِعّي  ُمواَجهة اإلرهاب التي ما كانت لتتحقَّ
والتالح�م الوطن�ّي العراق�ّي، والُجُهود الكبرية الت�ي بذلتها 
قواتن�ا األمنّي�ة بُمختلِف ُصُنوفه�ا ملُواَجه�ة اإلرهاب بدعم 
ما الدول  وُمس�اَندة األش�قاء واألصدقاء والرشكاء، وال س�يَّ

املُنضوية تحت مظلَّة التحالف الدويلّ«. 
وب�ني ان�ه »عى الرغم م�ن الُجُهود الكب�رية يف دحر اإلرهاب 
إال أنَّ اس�تمرار التع�اون االس�تخبارّي واألمنّي ب�ني العراق 
ودول العالم أولوّية أساسّية للُحُكومة العراقّية والُحُكومات 

الشقيقة والصديقة«.

        البصرة  / محمد الجابري

أوضح�ت قيادة عمليات الب�رة، أن املفارز 
املحافظ�ة  ش�وارع  يف  املنت�رشة  االمني�ة 
جاءت عى خلفية مناش�دات م�ن املواطنني 
وش�كاواهم ضد بع�ض اصح�اب الدراجات 

واملركبات املظللة والتي تنفذ بعض العمليات.  
وأكد الل�واء عيل املاجدي، يف تريح صحفي 
ان هذه املفارز »أس�همت يف تقليل الجريمة 
املنظمة وضبط دراج�ات ومركبات مخالفة 

فضالً عن استباب االمان باملدينة«.
وب�ني، إنه »تم نص�ب س�يطرات مفاجأة يف 

عموم املحافظة، من الساعة ٥ مساء وحتى 
ال�� 12 ليالً من قبل ق�وات الجيش ومغاوير 

العمليات وافواج طوارئ الرشطة«.
ورأى ان تلك الس�يطرات له�ا جانب ايجابي 
أك�رب م�ن س�لبياتها املتمثل�ة بزخ�م املرور 
وال�ذي يج�ري تنظيمه م�ن خ�الل تفتيش 

املركبات بانس�يابية عالي�ة وبالتايل تخفيف 
الزخم عى املواطنني. ولفت اىل ان املمارسات 
االمنية ستس�تمر يف اللي�ل والنهار اضافة اىل 
الس�يطرات املفاجأة، مؤكداً ان ذلك »سيبقى 
نهجاً مس�تمر يف ظل ادارت�ه لقيادة عمليات 

البرة« حسب قوله.

حرض رئي�س مجل�س القضاء االع�ى القايض فائ�ق زيدان 
اجتماع )مبادرة الحل الوطني( يف قر بغداد الذي دعى اليه 
رئي�س الجمهورية برهم صالح بحضور مصطفى الكاظمي 
رئيس مجلس الوزراء وش�هد االجتماع مناقش�ة مستجدات 
االوض�اع يف البل�د والتطورات  السياس�ية ونتائج االنتخابات 
الترشيعي�ة التي ج�رت يف 1٠ ترشين األول امل�ايض. وناقش 
املجتمعون مبادرة ُتطرح عى القوى الوطنية بناًء عى وثيقة 

تتضمن مبادئ أساس�ية لحل األزمة الراهنة واالنطالق نحو 
االس�تحقاقات الوطني�ة التي تنتظر البلد، بتش�كيل حكومة 
فاعل�ة تحم�ي املصالح العلي�ا للبل�د وتس�تجيب للتحديات 
واالس�تحقاقات الوطني�ة، وُتلب�ي الحي�اة الح�رة الكريم�ة 
للمواطن�ني وُتع�زز التنمي�ة االقتصادي�ة واالجتماعية. كما 
اس�تقبل رئيس مجل�س القضاء االعى الق�ايض فائق زيدان 
محاف�ظ نينوى نجم الجبوري واملدي�ر التنفيذي للجنة العليا 

العمار املوصل السيد عبد القادر الدخيل، وبحث معهم ملفات 
مكافحة الفساد االداري يف املحافظة. ولضمان سالمة رصف 
االم�وال املجمدة املخصصة اىل اعمار املحافظة، اوعز الس�يد 
رئيس املجلس بتش�كيل هيئة من االدع�اء العام يف املحافظة 
ملراقبة الية رصف هذه االموال والرشكات التي س�وف تحال 
اليها املشاريع اضافة اىل السياقات القانونية الواجب اتباعها 

يف احالة املشاريع.

 لوحت وزارة الصحة،  بإمكانية فرض 
حظ�راً للتج�وال يف ح�ال ازداد املوق�ف 
الوبائ�ي س�وءاً. وق�ال مدي�ر الصح�ة 
العام�ة، ري�اض الحلفي ان�ه »يف حال 
ازداد املوق�ف الوبائي س�وءاً مع دخول 
املوج�ة الرابع�ة لف�ريوس كورون�ا قد 
نضط�ر اىل ف�رض حظ�را للتج�وال«. 
واش�ار اىل انه »يف الوقت الراهن جميع 
األمور معلقة واملوقف الوبائي والوضع 
وبم�ا  يحدده�ا«.  م�ن  ه�و  الصح�ي 
يخص تقليص ال�دوام الدرايس، اوضح 
دوام  تلقي�ص  »مس�ألة  ان  الحلف�ي 
امل�دارس والجامعات يعتمد عى املوقف 
الوبائي والخطورة التي تشهدها البالد 
حينها نذه�ب اىل تلك الخيارات وجميع 
الفعاليات كدخ�ول الجماهري للمالعب 
وغريها متعلقة يف الظرف الوبائي الذي 
تشهده البالد حينها«.وحذرت أكاديمية 
الطب الوطني�ة األمريكية من أن العالم 
يواج�ه خطر اندالع جائح�ة جديدة قد 
تجلب خس�ائر برشية أك�رب مما جلبه 

تفيش فريوس كورونا.

وزير اخلارجية عن استمرار التعاون االمني واالستخباري بني العراق والعالـم: اولوية لنا

قائد عمليات البرصة يوضح سبب نصب السيطرات املفاجأة

رئيس جملس القضاء حيرض اجتامع مبادرة احلل الوطني ويستقبل حمافظ نينوى

الصحة تلوح بإمكانية فرض 
احلظر من جديد

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الدفاع األمريكي لويد أوس�تن، أمس الس�بت، لنظ�ريه العراقي 
جمع�ة عناد، التزام واش�نطن بدعم ق�وات األمن العراقي�ة يف قتال تنظيم 

»داعش«.
وقال أوس�تن يف تدوينة عى تويرت، بعد لقائ�ه عناد يف العاصمة البحرينية 
ع�ى هامش »ح�وار املنام�ة« املقام هناك ويجمع ش�خصيات سياس�ية 
ومس�ؤولني ورجال أعمال ملناقش�ة قضايا عاملية، »أن�ا ممتن للقاء وزير 
الدف�اع العراق�ي جمعة عن�اد س�عدون الجب�وري اليوم ملناقش�ة أهمية 
رشاكتنا االس�رتاتيجية والتأكيد عى استمرار التزام الواليات املتحدة بدعم 

قوات األمن العراقية يف محاربة داعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

رصح الس�يايس اي�اد الس�امرائي، أمس الس�بت، ان العد والف�رز اليدوي 
املحدود أثبت حصول تالعب الكرتوني بنتائج االنتخابات.

وقال الس�امرائي يف منش�ور له عى صفحته بالفيسبوك، أن »العد والفرز 
اليدوي املحدود جداً والذي قامت به املفوضية أثبت ان التالعب االلكرتوني 

بنتائج االنتخابات امر حاصل«.  
وأض�اف: »وهذا ما يدعو اىل مطالبة وطنية بالعد والفرز اليدوي الش�امل، 
واال فه�ذه االنتخاب�ات ال معنى لها و ش�هادة زور اصدرها مجلس االمن 

واملجتمع الغربي وألهداف مريبة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

عالج�ت مفارز مكافحة املتفجرات للواء الثاني بالحش�د الش�عبي، أمس 
الس�بت، ع�ددا كبريا م�ن املقذوفات الحربي�ة ضمن مح�ور بادية النجف 
االرشف. وذك�رت هيئ�ة الحش�د يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، إن »العملية تمت بتوجيه من آمر اللواء طاهر الخاقاني حيث نفذت 
مفارز مكافحة املتفجرات حملة واسعة تمكنت خاللها من رفع عدد كبري 
م�ن املقذوفات الحربية بهدف تأمني املنطقة وحماية حياة املدنيني ورعاة 

االغنام والعجالت التي تمر باملنطقة لنقل املواد االولية لبعض املعامل«.

وزير الدفاع األمريكي يؤكد جلمعة عناد 
»التزام« بالده بدعم العراق عسكريًا

اياد السامرائي: الفرز اليدوي املحدود أثبت 
حصول تالعب الكرتوين بنتائج االنتخابات

احلشد الشعبي يعالج »عددًا كبريًا« من املقذوفات 
احلربية يف بادية النجف

        بغداد / المستقبل العراقي

رشعت قيادة عمليات رشق االنبار 
يف الحش�د الش�عبي، أمس السبت، 
بعملية أمنية لتفتيش مناطق رشق 

املحافظة ومالحقة فلول داعش.
وقالت هيئة الحشد الشعبي يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 

رشق  عملي�ات  »قي�ادة  إن  من�ه، 
االنب�ار متمثل�ة باللوائ�ني الثان�ي 
والس�ابع يف هيئة الحشد الشعبي، 
لتفتيش  أمني�ة  انطلق�ت بعملي�ة 
مناطق رشق املحافظة«. واش�ارت 
اىل ان »العملية تهدف ملالحقة فلول 
داع�ش والقض�اء ع�ى تحركات�ه 

وتأمني املنطقة بشكل كامل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة األمريكي�ة 
رشك�ة  ض�د  العقوب�ات  تمدي�د 
اإليرانية »ماهان  الجوية  الخطوط 
للط�ريان«، وع�دد م�ن ال�رشكات 
يف مختل�ف ال�دول تعاون�ت معه�ا 

سابقا.
وج�اء يف الوثائ�ق الرس�مية ملكتب 
الصناع�ة واألم�ن التاب�ع ل�وزارة 
التجارة األمريكي�ة التي تم نرشها 
الي�وم الجمع�ة، أن�ه س�يتم تمديد 
العقوب�ات املفروضة عى 12 كيانا 

ملدة 18٠ يوما.
وتق�ي العقوبات بحظ�ر بيع أي 
بالطريان  أمريكية خاص�ة  معدات 

أو قطع الغيار لها لتلك الرشكات.
طالته�ا  الت�ي  الكيان�ات  وب�ني 
يف  مس�جلة  رشكات  العقوب�ات 
بريطانيا واألردن والعراق واإلمارات 

وسوريا وتركيا وفرنسا.
وكانت الوالي�ات املتحدة قد اتهمت 
رشكة »ماهان للطريان« بالتعاون 
مع الحرس الث�وري اإليراني ونقل 
األسلحة بتكليف منه، لكن الرشكة 

رفضت االتهامات األمريكية.

احلشد الشعبي يطلق عملية امنية يف االنبار: 
لتأمني املنطقة

واشنطن تفرض عقوبات عىل رشكات 
مسجلة يف العراق
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، أم�س الس�بت، 10 إج�راءات 
خاصة بدخول املستثمرين بني العراق وتركيا.

وكش�ف وزي�ر التجارة، ع�اء الجبوري، خ�ال لقائه 
نظ�ره الرتك�ي، ع�ن جملة م�ن اإلجراءات لتس�هيل 
دخول املستثمرين بني البلدين، منها »تسهيل اجراءات 
منح س�مات الدخول لرجال االعمال واملستثمرين بني 
البلدي�ن لتكون متعددة وملدة بني 4�5 س�نوات، فضا 
عن املب�ارشة بعقد مباحث�ات ثنائية لتوقي�ع اتفاقية 

دعم االستثمار بني العراق وتركيا«.
وأض�اف الوزي�ر، أن »م�ن ب�ني اإلج�راءات ايضا رفع 
حج�م التب�ادل التج�اري بني البلدي�ن، وايض�ا العمل 
ع�ى حس�م موض�وع اعتماد معه�د املعاي�ر الرتكية 
يف اج�راءات الفحص قب�ل التوريد للس�لع املصدرة اىل 
 TUV العراق وموضوع تس�جيل الرشكات لدى رشكة

االملانية«.
وم�ن ب�ني اإلج�راءات الت�ي اعلنه�ا الوزي�ر العراقي، 

»العم�ل ع�ى انهاء موض�وع خط الس�ككي من 
موانئ الب�رة اىل البوابة الحدودية فيش�خابور 
بع�د اقراره من مجل�س ال�وزراء، وكذلك تكثيف 
املباحث�ات بني اللجنة الفنية ح�ول فتح منفذين 

حدوديني جديدين«.
وش�دد الجبوري، عى »حس�م موض�وع اتفاقية 
الرتانزي�ت للبضائع من قبل اللجنة الخاصة الذي 
يرتاس�ها وزي�ر النقل خ�ال اس�بوع، إضافة إىل 
التنس�يق مع البنك املركزي الرتكي حول امكانية 
النفطي�ة  املس�تندية  املعتم�دات  س�قوف  رف�ع 
النفطية من قبل البنوك الرتكية العاملة يف العراق 

وتسهيل عملها«.
وأش�ار، إىل »ترحيب الجانب الرتكي بطلب العراق 
لفتح فروع للمصارف العراقية يف تركيا و حصول 

املوافقة عليه�ا، وايضا االتفاق عى تس�هيل اجراءات 
منح س�مات الدخول للمجاميع السياحية القادمة اىل 

تركية«.
ولف�ت إىل، »اق�رار اج�راءات جدي�دة بش�أن تس�هيل 

اج�راءات من�ح س�مات الدخ�ول العاجي�ة للمرىض 
العراقيني القادمني اىل تركيا لغرض العاج حيث سيتم 

منحها خال 48 ساعة«.
من جانب�ه، قدم وزير التجارة الرتكي تمنياته »التمام 
تش�كيل الحكومة الجديدة يف العراق بع�د اقرار نتائج 

االنتخابات«.وأع�رب ع�ن »اس�تنكار الحكوم�ة 
الرتكي�ة ملحاولة االغتيال التي تعرض لها الس�يد 
رئي�س الوزراء«، مؤكدا »دع�م الحكومة الرتكية 
للعراق حكومة وشعبا عى كافة االصعدة«. وكان 
وزي�ر التجارة الدكت�ور عاء الجب�وري قد أعلن 
أم�س الجمعة، من اس�طنبول ان هناك اجراءات 
جدي�دة م�ع تركي�ا س�يتخذها الع�راق لدخ�ول 
املس�تثمرين ورجال القطاع الخاص بني البلدين.

واكد الجبوري، يف كلمة القاها يف مجلس  االعمال 
العراقي الرتكي خال ترؤس�ه الجانب العراقي يف 
اعمال املجلس، أن »انعقاد هذا املجلس هو خطوة 
فاعل�ة باتج�اه تطوي�ر العاق�ات االقتصادي�ة 
املشرتكة وهدفا يف تقديم  الدعم للقطاع الخاص 
العراق�ي والرتك�ي من خ�ال مش�اركة الجهات 
الحكومي�ة ذات العاقة لرفع مس�توى حج�م التبادل 
التج�اري وإيج�اد رشاكات اقتصادية حقيقية اضافة 
اىل عرض الفرص االس�تثمارية املتاح�ة ذات االهتمام 

املشرتك لكا البلدين«.

التجارة حتدد ١٠ إجراءات خاصة بدخول املستثمرين بني العراق وتركيا

    بغداد/ المستقبل العراقي

استبعدت وزارة الصحة، فرض حظر 
للس�فر اىل ال�دول املصاب�ة باملوجة 

الوبائية الجديدة.
 وق�ال مدي�ر عام الصح�ة العامة يف 
ال�وزارة، رياض الحلف�ي، »ال يمكن 
ف�رض من�ع الس�فر او الدخ�ول اىل 
البلدان التي ش�هدت موج�ة وبائية 
جدي�دة خصوص�ا املج�اورة منه�ا، 
الن امل�رض موجود يف الب�اد ويتعلق 
بطبيع�ة الج�و وانخف�اض املناع�ة 
للمواطنني«.وأض�اف »إذا ب�دأ الجو 

بالتغر فم�ن املؤكد ان مناعة الناس 
ستس�اعد ع�ى انتش�ار املوج�ات« 
مبين�ا ان »املوجة الجدي�دة ال تكون 
عرب االنتش�ار بني البلدان انما بواقع 
عوامل حدوث املوجات الجديدة تاتي 
تباعا حسب الطقس واملناعة ونسبة 

اللقاحات وغرها«.
يش�ار اىل ان وزارة الصح�ة ح�ذرت 
يف اآلون�ة االخرة من ح�دوث موجة 
وبائي�ة جديدة مش�ددة عى رضورة 
االلتزام باالجراءات الوقائية« مشرة 
يف  ملح�وظ  تراج�ع  »تس�جيلها  اىل 

اإلقبال عى التلقيح«.

الصحة: موجة »كورونا« جديدة لن تكون وافدة

النقل والداخلية تتصدران.. 
التخطيط: أكثر من 76٠٠ موظف 

»أمي« يف مؤسسات الدولة
    بغداد / المستقبل العراقي

كشَف الجهاز املركزي لإلحصاء يف وزارة التخطيط عن وجود أكثر من 
7600 موظف »أمّي« يف وزارات ومؤسس�ات الدولة، يف حني تصدرت 

وزارتا النقل والداخلية هذا العدد.
وقال التقرير الصادر عن قسم إحصاءات التنمية البرشية يف الجهاز، 
إن »ع�دد املوظفني الكيل يف وزارات ومؤسس�ات الدولة بمليون و32 
ألف�ا و599 موظف�ا«، مش�راً اىل أن »أعى ع�دد من الرج�ال كان يف 
وزارات الداخلي�ة حيث بلغ عدده�م 556 ألفا و 773 موظفا والنفط 
125 ألف�ا و244 موظفا والتعليم العايل 57 ألفا و34 موظفا، يف حني 
كان عدد النساء أعى يف وزارات الرتبية 41 ألفا و366 موظفة واملالية 

16 ألفا و923 موظفة«.
وأض�اف التقرير الذي حمل عنوان )واقع النوع االجتماعي يف وزارات 
ومؤسس�ات الدول�ة يف الع�راق 2020(، أن »التحصي�ل العلم�ي لدى 
الرجال أكثر من النس�اء، فبالرغم من أن هناك برامج واسرتاتيجيات 
ملحو األمية إال أن هناك بعض الوزارات اليزال لديها عدد من املوظفني 
ال يعرف�ون الق�راءة والكتابة حيث بلغ عددهم م�ن )الرجال( 6341 
موظفاً وبنسبة % 83.4 ومن )النساء( 1263 موظفة وبنسبة 16 .%، 

وكانت وزارتا النقل والداخلية هما األعى يف عدد املوظفني األميني«.
يف ح�ني كان هن�اك تباي�ن كب�ر بني النس�اء والرجال عى مس�توى 
ال�وزارات والجه�ات غر املرتبطة بوزارة للدراس�ات العلي�ا )الدبلوم 
العايل، املاجس�تر، الدكتوراه( حيث بلغ ع�دد الرجال 34 ألفا و 945 
وعدد النساء 18 ألفا و 516 وكانت نسبة الرجال 65.4% من مجموع 

املوظفني الحاصلني عى الدراسات العليا ونسبة النساء .% 34.6
وأك�د التقرير أن »اآللي�ات الوطنية تواجه تحدي�ات عديدة يف إدماج 
منظ�ور الن�وع االجتماع�ي يف املؤسس�ات الحكومي�ة والسياس�ات 
والترشيع�ات، منه�ا ضع�ف اإلرادة السياس�ية وقلة اإلمل�ام بقضايا 
الن�وع االجتماع�ي يف املؤسس�ات الحكومية والتغير املس�تمر ملاك 
النوع االجتماعي وضعف الخربات والكفاءات وضعف آليات املساءلة 
واملراقبة وضآلة التمويل وصعوبة الحصول عى البيانات واإلحصاءات 
املصنفة حس�ب الجنس وصعوبة إعداد موازنات تراعي قضايا النوع 

االجتماعي«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وقع��ت الرشكة العام�ة لصناعة األدوية 
واملُستلزمات الطبية يف سامراء التابعة إىل 
وزارة الصناعة واملعادن عقوداً مع رشكة 
الف�ارس العامة والرشك�ة العامة ملُعدات 
اإلتصاالت والُقدرة لتنفيذ مشاريع جديدة 
اإلس�تثمارية  الُخط�ة  مش�اريع  ِضم�َن 

وبقيمة ) 24 ( مليار دين�ار.
وق��اَل ُمدير عام الرشكة الس�يد : خال�د 
ُمحي�ي عل�وان بأنُه وإستناداً إىل ُموافقة 
معايل وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن وِضمَن 
مش�اريع الُخط�ة اإلس�تثمارية الخاصة 
بالرشك�ة إلنش�اء بنايات حديثة حس�ب 
الجي�د  الدوائ�ي  التصني�ع  ُمواصف�ات 

فق�د تمَّ توقي�ع عقد مع الرشك�ة العامة 
ملُع�دات اإلتصاالت والُقدرة إلنش�اء بناية 
البنس�لينات عى مس�احة ) 2000 ( مرت 
ُمرب�ع وبناية املخ�ازن املربدة بمس�احة 
) 3000 ( م�رت ُمرب�ع وبناي�ة الحب�وب 
والب�اودرات ع�ى مس�احة ) 6000 ( مرت 
ُمرب�ع وكذل�ك توقي�ع عق�د م�ع رشكة 
الفارس العامة إلنش�اء محط�ة ُمعالجة 
املي�اه الصناعي�ة الثقيلة س�عة ) 500 ( 
مرت ُمكعب ، ُمش�راً إىل انُه سيتم املُبارشة 
الفعلية بالعمل ح�ال ورود التخصيصات 
ب�أَن ه�ذِه  املالي�ة للمش�اريع ، مؤك�داً 
املشاريع ذات جدوى إقتصادية وسُتسهم 
يف تطوي�ر الُبنى التحتية والبيئة اإلنتاجية 

للرشك�ة .

أدوية سامراء توقع عقودًا مع »رشكات شقيقة« إلنشاء 
بنايات إنتاجية وخمازن وحمطة ملعاجلة املياه الصناعية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

التقى وزير الخارجّية فؤاد حس�ني مع نايف الحجرف األمني العاّم لدول الخليج العربّية 
يف س�ياق أعمال قّم�ة األمن اإلقليمّي/ح�وار املنام�ة 17، وبحث الجانبان ُس�ُبل تعزيز 
ة بتطوير  التعاون بني مجلس التعاون وجمهورّية العراق.وأّكد الوزير أّن الحكومة مهتمَّ
العاقات مع دول مجلس التعاون يف س�ائر الُصُعد، ُمبّيناً: العراق بيئة استثمارّية واعدة 
وآمنة، داعياً الرشكات االستثمارّية إىل العمل يف العراق يف مجال البنى التحتّية، كما أطلع 
السّيد الوزير عى ُمستجّدات األوضاع السياسّية، ونتائج االنتخابات التي ُيتوّقع أن ُتعلَن 
بش�كل نهائّي يف األيام املقبلة؛ ليبدأ الحراك الس�يايّس الرس�مّي حول تش�كيل الحكومة 
الجديدة.من جهته أّكد الحجرف دعم مجلس التعاون ألمن واستقرار العراق، ُمشّدداً عى 
ح�رص دول الخليج عى دفع العاق�ات الخليجّية-العراقّية خدمة للمصالح املُش�رَتكة.
ناً  وب�نيَّ الحجرف أّن�ه ُيتابع نتائج االنتخاب�ات، ُمعرباً عن دعمه لخيارات الش�عب، ُمثمِّ
موق�ف الحكومة العراقّية بالس�ماح للجنة مجل�س التعاون بالُحُض�ور إىل االنتخابات.
وأفص�ح بالقول: ُمس�تعّدون للعمل مع الع�راق، والتعاون الثنائ�ّي يف ُمختلِف املجاالت.
ُمنوّهاً بأّن مؤتمر االس�تثمار الخليجّي-العراق�ّي املُزَمع عقده يف العام املقبل يف معرض 
ص ملناقش�ة آلّيات تفعيل الرشاكة الس�رتاتيجّية مع العراق،  أكس�بو باإلمارات سُيخصَّ

داعياً إىل أهّمية تفعيل مخرجات مؤتمر الكويت إلعادة إعمار العراق.

العام املقبل.. مؤمتر استثامري 
عراقي خليجي يف االمارات     بغداد / المستقبل العراقي

علق�ت وزارة الرتبية، أمس الس�بت، عى موعد إعان 
نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس االعدادي للعام 

الدرايس 2020 -2021.
وق�ال مدي�ر املكت�ب االعام�ي لوزي�ر الرتبي�ة أحمد 
العبي�دي، »ال صحة لألنباء عن إعان نتائج الس�ادس 

االعدادي غداً السبت«.
وأضاف »ُس�يعلن عن املوع�د حال إنته�اء التصحيح 

والتدقيق«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل، أم�س االثن�ني، تمديد 
التقديم اىل اس�تمارة القبول املركزي والقبول املبارش 
وقناة النخبة للعام ال�درايس 2021/2022 وللدورين 
األول والثان�ي )القن�اة العامة-قن�اة ذوي الش�هداء( 
اىل أربع�ة أيام بعد ظه�ور نتائج ال�دور الثاني لطلبة 

الدراسة اإلعدادية.

الرتبية تعلق عىل موعد 
إعالن نتائج الدور الثاين 

للسادس اإلعدادي

التعليم متدد فرتة التقديم 
الستامرة القبول املركزي 
لطلبة الدراسة اإلعدادية

وزير النقل يوضح مصري الربط السككي مع تركيا.. 
ويكشف موعد البدء بمرشوع القطار املعلق

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل، أمس الس�بت، تفاصيل 
م�رشوع الربط الس�ككي مع تركي�ا، فيما 

حّددت موعد البدء بتنفيذ القطار املعلق.
وقال وزير النقل نارص الشبيل إنه »ال توجد 
مباحثات مع تركيا بشأن الربط السككي«، 
الفت�ًا اىل أن »هن�اك مباحث�ات م�ع رشكة 
إيطالي�ة لوضع املخططات األساس�ية لهذا 
الخط الذي سيبدأ من ميناء الفاو بمحافظة 

البرة وصوالً اىل الحدود الرتكية«.
وأك�د أن »هذا الخ�ط حيوي واس�رتاتيجي 
،كونه س�يحيي ميناء الف�او »، موضحاً أنه 
»تم اس�تحصال قرار مجلس الوزراء ،واآلن 

الوزارة بص�دد التباحث مع الرشكة وتوقيع العقد 
معها للبدء بوض�ع التصاميم النهائية للمرشوع« 
.وبش�أن م�رشوع القط�ار املعلق بني الش�بيل أن 
»امل�رشوع كان من ضمن مش�اريع العام 2021، 
وهن�اك اتف�اق م�ع وزي�ر التخطي�ط إلدراجه يف 
موازن�ة 2022 ، وس�وف يتم توقي�ع العقد ،كونه 
جاه�زاً مع رشك�ة استش�ارية لدراس�ة العقدين 
الفن�ي والتج�اري«، مؤك�داً أن »التنفيذ س�يكون 

عن طريق رشكتني فرنسية وكورية متخصصتني 
به�ذا املجال ومس�تعدتني للعمل ضمن 5 س�نوات 

بقروض ميرسة«.
وتاب�ع أن »كلفة املرشوع يق�در بأقل من مليارين 
ونص�ف املليار دوالر، وس�يكون ضمن املش�اريع 

املقبلة لسنة 2022« .
وبش�أن مرشوع ميناء الفاو، أش�ار اىل أن »ميناء 
الف�او والقناة الجافة أحدهما يكمل اآلخر«، مبيناً 
أنه »تم بدء العمل بميناء الفاو ،وسيكون إنجازه 

يف غضون 3 س�نوات و6 أش�هر م�ع القناة 
الجاف�ة، وأن ال�وزارة اآلن يف مرحل�ة إعداد 
التصامي�م وهنال�ك الكث�ر م�ن الرشكات 
الرتكي�ة واالس�بانية وااليطالي�ة والصينية 

مستعدة للعمل«.
ويف م�ا يتعل�ق بالنقل العام أكد الش�بيل أن 
»الوزارة لديها ما يقارب ال� 800 حافلة ذات 
طابق واحد وطابقني، إال أن هناك مش�كلة 
ه�ي عدم وج�ود ع�دد كاف من الس�ائقني 
لقيادتها«، مؤكداً أن »الوزارة ال تملك سوى 
200 س�ائق«.وأضاف أن�ه »ق�رر مفاتح�ة 
األمان�ة العامة ملجلس الوزراء الس�تحصال 
قرار بتعيني س�ائقني بعقود أو أجور يومية 
للعمل ع�ى تل�ك الحافات«.وبش�أن النقل 
الخاص ملطار بغداد أش�ار الش�بيل اىل أن »الوزارة 
حاول�ت أن تهي�ئ س�يارات لنق�ل املس�افرين اىل 
املط�ار ،إال أنه�ا لم تنجح بذلك«، مبين�اً أن »هناك 
رشكات داخل مطار بغداد تقوم بنقل املس�افرين 
من واىل املطار عرب س�يارات صغ�رة، بينما مطار 
الب�رة افتتح بحيث يدخل املس�افر ملكان قريب 
من الصالة وبالتايل مس�تقباً فإن الوزارة ستزيد 

من هذه العجات لنقل املسافرين« .

الكهرباء تتحدث عن »تطور جديد« بملف 
حتويل قراء املقاييس إىل عقود

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرب�اء، أم�س الس�بت، 
عن مس�اعيها لتحويل ق�راء املقاييس اىل 

عقود.
وقال املتحدث باس�م وزارة الكهرباء أحمد 
موىس إن »وزارة الكهرباء تس�عى وتتابع 
ملف قراء املقاييس من أجل تحويلهم من 
أجور يومية اىل عق�ود«، مبيناً أن »الوزارة 
تعم�ل عى ضوء ق�رارات مجل�س الوزراء 
القاضية بتحويل من لديه خمس س�نوات 

فأكثر اىل املاك«.
وأضاف أن »الوزارة قد أرس�لت اىل األمانة 
العامة ملجلس الوزراء ملف قراء املقاييس 
وتنتظر ردها »، مبيناً أن »الوزارة وصلتها 
مناشدات عديدة لتحويل قراء املقاييس اىل 
القرار رقم 315 أسوة بأقرانهم من األجور 

وتحويلهم اىل عقود«.
وبني أن »وزارة الكهرباء أجابت مرة أخرى 
أنه من املمكن أن تكون هناك تخصيصات 
لق�راء املقاييس الذين يروم�ون تحويلهم 
اىل عقود من أموال الجباية، وأرس�لناه اىل 

األمانة العامة وننتظر الرد«.
ومن الجدير بالذكر أن عملهم أسهم برفع 
مع�دالت الجباية لصالح ال�وزارة، ونتبنى 

تحويلهم لعقود.
وأضاف أن »ق�راء املقاييس عددهم قرابة 
ال��8 آالف، وهؤالء ت�م تعيينهم وفق قرار 
341 وهو منفصل ع�ن قرار 315 وبالتايل 

بع�د املخاطب�ات واالس�تفتاء م�ن وجود 
التخصيصات املالية وإجابة الكهرباء بنعم 
من املمكن أن توف�ر التخصيصات«، الفتاً 
اىل أن«القرار ربما هو بحاجة اىل التصويت 
وعرضه ع�ى مجلس ال�وزراء ،ألن القرار 
341 صادر عن مجل�س الوزراء، ويتطلب 

تعديله من خال مجلس الوزراء«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة توزيع املنتجات النفطية عن اطاق الحصة الوقودية 
م�ن النفط االبيض يف محافظة بغ�داد بواقع 100 لرت لكل بطاقة 

عى ان تكون البطاقة املستخدمة رقم 5.
 وق�ال مدير عام رشك�ة توزيع املنتجات النفطية حس�ني طالب 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »الرشكة اطلقت 
الحصة االوىل من النفط االبيض يف بغداد بواقع 100 لرت وستواصل 

تجهيز املادة املذكورة تباعا«. 
وبني ان »الرشكة رشعت بتجهيز باقي املحافظات من حصصها 
الوقودي�ة من النفط االبيض«، مش�را اىل ان »التجهيز س�يكون 
عرب س�احات النفط االبيض ومحطات الوقود التي تحوي تجهيز 
النفط االبيض باالضافة اىل الوكاء الجوالني وبالس�عر الرس�مي 

150 دينار«.

إطالق البطاقة رقم »5« 
من النفط االبيض يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد مدير عام دائرة حماية وتحس�ني بيئة الوس�ط شاكر الحاج، 
ان الروائح التي تنترش مراراً يف اجواء بغداد ناجمة عن االنبعاثات 
الناتج�ة ع�ن الحرق غ�ر الكامل النت�اج املش�تقات النفطية يف 

مصفى الدورة التابع اىل وزارة النفط.
 وش�دد الحاج يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، عى 
»رضورة ان تراع�ي ادارة املصف�ى املخاطبات املتك�ررة من قبل 
مديري�ة بيئة بغ�داد برضورة وض�ع معالجات لطريق�ة الحرق 
القديمة والت�ي تولد غازات كربيتية ضارة وابداء التعاون الكامل 
م�ع الفرق الرقابية البيئية لكل االنش�طة النفطية لغرض تأمني 
العم�ل املش�رتك الذي من ش�أنه يوق�ف املخالف�ات البيئية التي 

تسبب التلوث للهواء او املاء او الرتبة«. 
واضاف ان »وزارة البيئة تعمل بشفافية عالية مع الراي العام يف 
كشف ومحاس�بة اي جهة ملوثة حسب قانون حماية وتحسني 

البيئة رقم 27 لعام 2009«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، أمس السبت، عن تصدير  ارسالية 
تمور عرب مركز كمرك ابو فلوس يف محافظة البرة.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إن »9 
حاويات بحجم 40 قدم�اً محملة بمادة التمر )الزهدي( بحمولة 

تقدر  )117( طناً تم تصديرها عرب املركز املذكور«. 
واك�دت الهيئ�ة ان »كوادره�ا العامل�ة يف املركز قامت بتس�هيل 
األج�راءات للمصدري�ن دعم�ا لتش�جيع املنت�ج الوطن�ي و رفد 

الخزينة العامة للدولة«.

البيئة تصدر توضيحًا بشأن »روائح« 
تنترش يف اجواء بغداد

العراق يصدر »١١7« طنًا 
من التمور عرب »ابو فلوس«
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)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة /قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية  لتاجري العقارات واالموال 
املبينه يف ادناه  فعىل الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون 
القانونيـة الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة ـ نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن 
عنـه موقعيا وخالل مـدة ثالثون يوما ابتداء  من اليوم التايل لنرش  االعالن اذ سـتجري املزايدة 
يف السـاعة العارشة صباحا من اليوم االخري   للمدة اعاله بديوان الجامعة مسـتصحبني معهم 
التامينـات القانونيـة البالغة 25% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاسـة جامعة 
الكوفـة / صندوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمـة  من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم 
املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة 
اىل بطاقة السـكن وهويـة االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحـدة عىل ان  يتم جلب كتاب 
عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة وبحسـب محافظته عىل ان يقوم املسـتأجر بايداع تأمينات 
مقدارها 10%  من قيمة عقد االيجار السـنوي يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم 
ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اشرتاك املوظفني 
الذيـن ذكرتهم احـكام املادة )4( من قانون بيـع وايجار اموال الدولة النافـذ يف هذه املزايدات 
وسـيتحمل من ترسـو عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشـار اليه 

اعاله 
اوال / كافرتيا كلية العلوم السياسية  

القيمة التقديرية لبدل االيجار السنوي 2750000 مليونان وسبعمائة وخمسون الف   دينار 
ثانيا / اجازة التصوير الفوتغرايف كلية الرتبية االساسية  

القيمة التقديرية لبدل االيجار السنوي  1700000 مليون وسبعمائة  الف دينار 
ثالثا / اجازة التصوير الفوتغرايف يف كلية الزراعة 

القيمة التقديرية لبدل االيجار السنوي 1700000 مليون وسبعمائة  الف دينار

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )219(  والصادر يف 2021/11/17 
اشـارة اىل كتاب مديرية بلديات نينوى ـ قسـم االمالك املرقم )بال( يف  /  / 2021 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها 
اىل مديرية بلدية الحمدانية  وفقا الحكام القانون )21( لسـنة )2013( وبطريقة 
املزايـدة العلنية  فعىل الراغبني بااليجار  مراجعـة مديرية بلدية الحمدانية  وخالل 
مـدة )30(  يوم  تبدأ مـن اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  مسـتصحبني معهم 
التامينـات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وسـتجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف 
االخـرى  عىل ان يقوم بتسـديد باقي بدل االيجار والرسـوم االخـرى وابرام العقد 
خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املسـتاجر 
ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة 
املصاريـف االخرى املرتتبة عـىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السـماح له 
بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املستاجر 
نـاكال وتطبق بحقه االجـراءات القانونية املقتضاة وسـتكون املزايدة يوم الثالثاء 
املصـادف 2021/12/21 يف مديريـة بلدية الحمدانية السـاعة )12( الثانية عرش 

ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

مجهوريـة العـراق 
وزارة العـدل

مديريـة التسجيل العقاري يف البرصة
جلنـة تثبيـت امللكية

اعــالن
قـرار تثبيـت ملكية عقـار/ جمدد

بنــاءاً عىل صـدور قــرار تثبيـت امللكيـة للعقـار املرقـم )21401 م 62 أرايض 
الصبـخ( يف 2021/10/26 والصـادر من لجنـة تثبيـت امللكيـة بتثبيـت ملكيـة 
العقـار باسم مديريـة بلديـة البصـرة واعتبـار املرتسم املنظم من قبـل املسـاح 
مكمـالً للقـرار عند التثبيـت ومسـتنـد اىل احكام املواد )43 و44 و45 و46 و47 

و48 و49( من قانون التسجيل العقاري رقم )43( لسنة 1971. 
نعلــن هذه القـرار مـدة )ثالثون يومـاً( وعىل من لديـة اعتــراض عىل القـرار 
املذكور الطعـن فيـه لدى رئاسـة محكمـة االستئنـاف اعتبـاراً من اليـوم التايل 
لنرش هذا اإلعـالن وعنـد انتهـاء الثالثـون يوماً وعـدم ورود اشعـار من رئاسـة 
االسـتئنـاف بوقـوع الطعن عىل القرار لديها خـالل املدة املذكورة سـتبارش هذه 

الدائـرة بالتسجيـل وفقـاً لقرار تثبيـت العائديـة.

تنويه
لـم يذكر يف صحيفة املسـتقبل العراقـي بالعدد 
صحيفـة  و   2021 األول  كانـون   27 يف   2476
العراق اإلخبارية بالعدد 1506 واملؤرخة يف 27 / 
10 / 2021 مشتمالت العقار املرقم4204 جديدة 
براق باإلضبارة 1225 / 2017 مشتمالت العقار 
يقـع يف خان املخـرض عىل شـارع 12 ويحتوي 
عـىل صالة وغرفة نوم واحده و سـاحة داخلية 
وصحيـات وعموم البناء مـن الطابوق والجص 
واالرضيـة اسـمنت وغـري مجهز مـاء وكهرباء 
علماً ان املراد بيعها سـهام املديـن )عامرعلوان 
جاسـم ( بالعقار أعاله وهي سـهمني وحسـب 
القسـام الرشعي املرفق وليس تمـام العقار لذا 

اقتىض التنويه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة بداءة الدجيل 

العدد : 127 / ب / 2021 
التاريخ : 16 / 11 / 2021 

اىل / الشخص الثالث / بهيه فياض شبيب 
م / تبليغ مرافعة 

اقـام املدعـي ) عامـر طـه حسـني ( الدعـوى 
املرقمـة 127 / ب / 2021 امـام هذه املحكمة 
وموضوعهـا ابطـال قيـود العقار املرقـم 22 / 
1069 م 9 تل مسـكني وللقرار املتخذ بادخالكم 
شـخص ثالـث بالدعـوى ولعـدم معرفـة محل 
اقامتـك قررت هذه املحكمة تبليغكم بواسـطة 
صحيفتني محليتـني بموعد املرافعة املوافق يوم 
28 / 11 / 2021 وعند عدم حضوركم ستجري 

املرافعات غيابيا بحقكم وفقا للقانون .
القايض 

جاسم محمد داود 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 3545

التاريخ 2021/10/21
اىل  / املدعو /عيل حسن حمزة 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  زينب عبد الزهرة محمد 
عـيل سـعيد طلبـا اىل هـذه املحكمة يـروم فيه 
اسـتصدار حجة وفاة بحق املدعو )عيل حسـن 
حمـزة( قـررت املحكمـة تبليغـك  يف الصحـف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام 
مـن تاريخ نرش االعـالن وبخالفه سـيتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 384 / ش / 2021 

التاريخ : 16 / 11 / 2021 
اعالن / تبليغ 

اىل املدعى عليه / انس ابراهيم عيل – مجهول محل 
االقامة 

اقامـت املدعية ) سـارة جاسـم محمـد ( الدعوى 
املرقمة 384 / ش / 2021 والتي تطلب فيها اثبات 
نسب الطفلة ) ريتاج انس ابراهيم عيل ( قررت بها 
املحكمة الحكم بثبوت نسب البنت ) ريتاج ( تولد 1 
/ 10 / 2015 مـن صلب والدها املدعى عليه ) انس 
ابراهيم عيل ( من رحم امها املدعية ) سـارة جاسم 
محمـد ( املولـودة يف قضاء بلد – عراقية الجنسـية 
– مسـلمة الديانـة – جنسـها انثـى – وملجهوليـة 
محل اقامتك فقد تقـرر تبليغك بقرار الحكم اعاله 
بواسـطة صحيفتني محليتـني ولكم حق االعرتاض 
والتمييز خالل ثالثون يومـا اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريـخ النرش يف الصحف املحلية وبعكسـه سـوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 80462 / 3  عروبة
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس: ثالث دور
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2    
املشـتمالت : حصتـه يف العقار 50 م2 تشـتمل عىل 
غرفـة وصالـة ومطبخ وصحيات وغرفـة يف االعىل 

سقوفه شيلمان
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : تحسني عليوي شدهان 
مقـدار البيع : حصتـه من العقـار 50م2 من اصل 

200م2
سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف النجف االوىل يف 
املزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن 
)تحسني عليوي شدهان ( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) عمار سـعد محمد ( البالغ ) 26800000(  سـتة 
وعرشون مليون وثمانمائة الف دينار فعىل الراغب 
يف االشـرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مسـتصحباً معه تأمينات قانونيـة نقدية او كفالة 
مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة ) 20000000( عـرشون مليون ديناراً  وان 
املزايدة سـتجرى يف السـاعة )12( ظهـراً من اليوم 

األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اىل الرشيـك / معد نعمه كريـم اقتىض حضورك اىل 
مقر بلدية النجف لغرض اصدار إجازة البناء للعقار 
املرقـم )78339 / 3( حـي النرص خالل مدة عرشة 
أيام وبخالفه سـيتم اصدار االجـازة دون حضورك 

طالب االجازة / ايمان تيمون جميل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : 212 / ش / 2021 
التاريخ : 11 / 11 / 2021 

اىل / املدعى عليه / خلف احمد عبد الله 
م / تبليغ 

اصدرت محكمـة االحوال الشـخصية يف الضلوعية 
قرارها املرقم 212 / ب / 2021 يف 8 / 11 / 2021 
الخاص باملدعية ) اسـماء محمـد صالح ( واملدعى 
عليـه ) خلف احمـد عبد اللـه ( واملتضمـن الحكم 
بايقـاف واليتك عـىل ابنائك كل مـن ) روان تولد 1 
/ 5 / 2012 وعبـد الرحمـن تولـد 1 / 9 / 2013 
حكمـا غيابيا قابـال لالعرتاض والتمييـز وملجهولة 
محل اقامتك حسـب كتاب مركز رشطة الضلوعية 
الجنوبي بالعدد 2355 يف 11 / 11 / 2021 واشعار 
املختـار قـرر تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتني 
واسـعتي االنتشار ويف حال عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك لالعرتاض او التمييز سـوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 385 / ش / 2021 

التاريخ : 16 / 11 / 2021 
اعالن / تبليغ 

اىل املدعى عليه / انس ابراهيم عيل – مجهول محل 
االقامة 

اقامـت املدعية ) سـارة جاسـم محمـد ( الدعوى 
املرقمـة 385 / ش / 2021 والتـي تطلـب فيهـا 
التفريـق القضائي بينك وبني املدعيـة – قررت بها 
املحكمة الحكـم بالتفريق القضائي بـني املدعية ) 
سـارة جاسـم محمد ( واملدعى عليه زوجها ) انس 
ابراهيـم عـيل ( اعتباره طالقا رجعيـا واقعا للمرة 
االوىل يحل للمدعـى عليه الرجـوع لزوجته املدعية 
بعـد عودتـه اىل الجانـب الوطني دون عقـد ومهر 
جديدين وملجهولية محـل اقامتك فقد تقرر تبليغك 
بقرار الحكـم اعاله بواسـطة صحيفتني محليتني 
ولكـم حق االعـرتاض والتمييز خـالل ثالثون يوما 
اعتبـارا من اليوم التـايل لتاريخ النـرش يف الصحف 
املحلية وبعكسـه سـوف يكتسـب القـرار الدرجة 

القطعية .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم

اىل الرشيك / حسني امري حمزه اقتىض حضورك اىل 
مقر بلدية الكوفة لغرض اصدار إجازة البناء للعقار 
املرقم )23562 / 3( حي ميسـان خالل مدة عرشة 
أيام وبخالفه سـيتم اصدار االجـازة دون حضورك 

طالب االجازة / عيل مدلول عباس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة : 13 / ت خ / 2021 

التاريخ : 18 / 11 / 2021 
اىل / املنفذ عليه / خالد عدنان رحيم خلف

لقـد تحقق لهـذه املديريـة من انك مجهـول محل 
االقامـة وليس لك موطن دائـم او مؤقت او مختار 
يمكـن اجراء التبليغ عليه واسـتنادا للمادة 27 من 
قانـون التنفيـذ تقرر تبليغـك اعالنـا بالحضور يف 
مديريـة تنفيـذ بلد خالل خمسـة عرش يومـا تبدا 
مـن اليوم التايل للنرش ملبـارشة املعامالت التنفيذية 
بحضـورك ويف حالـة عدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

هادي مهيل حبرت 
اوصاف املحرر :

قرار الحكم املرقم 6274 / ش / 2021 يف 13 / 7 / 
2021 واملتضمن نفقة مسـتمرة بواقع 225 مئتان 

وخمسة وعرشون الف دينار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
قـدم املواطن ) حيدر خالد عريـر (  الدعوى لتبديل 
) اللقـب ( وجعله ) الغـراوي ( بدال من ) زيرجاوي 
( فمـن لديه حق االعرتاض عىل ذلـك مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما وفق 
املـادة 22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسـنة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل الثانية 
للمنطقة الثالثة 

اعالن 
اىل املتهم ر . ع الهارب ) سيف صادق جعفر عباس 

الغراوي ( 
عنوان السـكن محافظة بغداد / الشـعب م – 333 

ز 54 – د 3 / 1 ( 
بمـا انك متهـم وفق املـادة ) 5 ( مـن ق ع رقم 14 
لسـنة 2008 املعـدل وملجهوليـة اقامتـك ومـكان 
تواجدك اقتىض تبليغـك بهذا االعالن عىل ان تحرض 
امـام املحكمة خالل مدة / ثالثـون يوما من تاريخ 
نـرش هذا االعالن وتعليقه يف محـل اقامتك ودائرتك 
وتجيـب عـن التهمـة املوجهـة ضـدك وعنـد عدم 
حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيـا ويطلب 
مـن املوظفني العموميني القـاء القبض عليك اينما 
وجـدت وتسـليمك اىل اقرب سـلطة والـزام االهلني 
الذيـن يعملون بمحـل اختفاؤك باخبار السـلطات 
عنك اسـتنادا الحكام املادة ) 69 ( من قانون اصول 
املحاكمات الجزائيـة لقوى االمن الداخيل رقم ) 17 

( لسنة 2008 .
رئيس محكمة 

قوى االمن الداخيل الثانية / املنطقة الثالثة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 4017

التاريخ 2021/11/18
تنويه

اىل املدعى عليه / حيدر عبد زيد نارص
اصـدرت هـذه املحكمـة حجة اذن باسـتصدار 
جـواز السـفر للمدعـوه ضحى كاظم حسـون 
بحقـك  غيابيـا   2021/11/11 يف   6 واملرقمـة 
والقـايض باسـتصدار جـواز سـفر الوالدك كل 
مـن زيد وسـيف وزينب وتـم النـرش يف االعالن 
يف الصحيفتـني صحيفـة العراق بالعـدد 1522 
وصحيفـة املسـتقبل بالعـدد 2491 الصادرتني 
بتاريـخ 2021/11/17 ولـك حـق التظلم امام 
هذه املحكمة خالل شـعبة ايام مـن تاريخ هذا 
االعـالن ويف حال عدم التظلم امام هذه املحكمة 
سـوف يكون القـرار بحقـك مكتسـب الدرجة 

القطعية وعليه اقتىض التنويه 
القايض

محمد عبد الباقي امليايل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 741/ب2021/3
التاريخ : 2021/11/18

اىل الشخص الثالث  )نضال حسن سلطان(
اقام املدعي ) السـيد مدير بلدية النجف االرشف 
اضافـة لوظيفتـه ( الدعـوى البدائيـة املرقمـة 
اعاله والتـي يطلب فيها الحكـم )بابطال كافة 
قيود العقار املرقم 3/44534 حي امليالد واعادة 
تسجيله باسـم دائرة املدعي مدير بلدية النجف  
وقـد قـررت املحكمـة ادخالـك شـخصا ثالثا يف 
الدعوى منظما اىل جانب املدعى عليهما االخرين   
ملجهوليـة محـل اقامتـك حسـب رشح املبلـغ 
القضائي واشـعار كل من مختـار العروبة 1 ب  
حسني فياض العامري وحي العروبة 3 / حسني 
حسـن الكالبـي وحي اعلروبـة 1 / عمـار عبد 
الحسـني العامري  و عليه قـررت هذه املحكمة 
تبليغـك اعالنـا  بصحيفتـني محليتـني يوميتني 
بموعـد املرافعة املصادف يف يـوم  2021/12/1  
السـاعة التاسـعة صباحا وعند عـدم حضورك 
او ارسـال من ينـوب عنك قانونا سـوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 7577 /ش7/ 2021
التاريخ 20 / 10 / 2021

اعالن
اىل املدعى عليه / ستار حمودي جبار

اقامت املدعية ) سـجى حسـن مهدي( الدعوى 
بالعـدد 7577/ش7/ 2021 امام هذه املحكمة 
والتي تطلب فيها تفريق للهجر وملجهولية محل 
اقامتك وحسـب رشح القائم بالتبليغ واشـعار 
مختـار منطقـة الجديـده 4 / النجـف قـررت 
املحكمـة تبليغـك بموضـوع الدعـوى وبموعد 
املرافعـة اعالنا وبواسـطة صحيفتـني محليتني 
يوميتـني وعليـك الحضـور امام هـذه املحكمة 
يف موعـد املرافعة القادم املوافـق يوم 25 /11/ 
2021 السـاعة التاسـعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
اثري فاهم محسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه 

نـرش يف صحيفه املسـتقبل  بالعـدد 2489 رقم 
االضبـاره 2021/804 ذكـر مبلـغ ديـن الدائن 
فؤاد كاظم شـهيد أثنى عـرش مليون وثمانمائة 
وخمسـه وتسـعون الف خطأ والصحيح سـته 
وعرشون مليون وثمنمائه وخمسـه وتسـعون 

الف لذا قىض التنويه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  كربالء املقدسة 
العدد 8003/ش/2021
التاريخ 2021/11/16

اعالن
اىل / املدعى عليها )فاطمة حسني عبد االله ( 

اقـام املدعي عالء عبد الحسـني محمـد الدعوى 
املرقمة اعـاله طلب فيها مشـاهدة اطفاله كل 

من )حسني تولد 2016( وشمس تولد 2017  
 وملجهوليـة محـل اقامتـك يف الوقـت الحـارض 
تقرر تبليغك اعالنا بصحفتني يوميتني محليتني 
للحضور امام هـذه املحكمة يف موعـد املرافعة 
املوافق 2021/12/7 يف الساعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا وبخالفه سـتجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا
فقايض

مهند عبد الكاظم الهاليل

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
38/116 م 154 كرمليس الوسطى معرض بيع الشتالت 1

2/198 م154 مارقرياقوس بشموني ساحة بيع مواد االنشائية المرقمة 
)1و2( 2

99/15 م 154 مارقرياقوس بشموني الكشك المرقم )2(  3
1/520 م قره قوش الدكاكين المرقمة )13و14و16و17( 4

38/116 م 145 كرمليس الوسطى  الدكان المرقم )65(  5
1/821 م قره قوش الدكان المرقم )86(  6

العدد: 21401م 62/ أرايض الصبخ 
التاريخ: 2021/11/11

القايض 
حسـن فاضـل ياسيـن

رئيـس جلنـة تثبيـت امللكيـة
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تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية ) وفقا للوثيقة القياسية ( وكما مبني ادناه  :

 
وبالرشوط  التالية : 

1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم استبعاد عطاءه مما يقيض مراعاة ذلك 
عند التقديم

2 �  يلتزم مقدموا العطاء  بميلء القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية  والخاص باس�تمارات العطاء والذي يكون بصيغة )Word( ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص 
بالرشكة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات  

3 � يت�م بي�ع مواصفات الطلبية  بمبلغ 250000)مائتان وخمس�ون الف( دين�ار عراقي غري قابل للرد او تحويل  ذلك املبلغ اىل املرصف الخ�اص لرشكتنا )مرصف الرافدين(  الفرع 
الرئييس ورقم الحساب هو   90956 اال  يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله 

4 � عىل الرشكات الراغبة يف املش�اركة )اجنبية , عربية , عراقية( تقديم كافة املستمس�كات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )ش�هادة تاسيس حديثة  ونافذة ومصدقة حسب 
االصول من السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة ومن مسجل الرشكات للرشكات العراقية ، براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمن الرقم 
الرضيبي ان يكون الحد االدنى لراس مال الرشكة )2000000( اثنان مليون دينار عراقي وال يقل الحد االدنى لراس مال الرشكة املحدوده عن )1000000( مليون دينار وال يقل الحد 
االدنى لبقية الرشكات عن )500000( خمسمائة الف دينار عراقي ، الهوية التجارية النافذة ( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او 

ترفق مع العرض املقدم يف حال عدم تقديمها سابقا بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية :
� نس�خة  واضحة من ش�هادة تاس�يس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التاسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة تاسيس الرشكة من مكتب 

او جهة معتمدة ومتخصصة
� نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات )مصادق اصوليا( 

5  �يتم فتح العروض ) يف اليوم  الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل  الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الس�اعة العارشة  من 
اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )30( ادناه 

6 � يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر � يورو � دينار عراقي )DDP + بوليصة تامني لصالح رشكتنا واصل بغداد /مخازن مصفى الدورة( وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض 
ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار

7 � يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض  مع تثبيت االسم الكامل وعليه ختم الرشكات يف الصندوق 
الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل  مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني 

8 � يج�ب تحدي�د ف�رتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ  نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120( 
يوما 

9 � ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 
10 �  يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املساهمني يف الرشكة وحسب التعليمات وترفق مع العروض عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( 
نسخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية الواردة يف صفحة رقم )5(  من الوثائق القياسية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياسية وتطلق 
هذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التأمينات  االولية ، ترفض التامينات االولية الصادرة من املصارف العراقية الواردة يف صفحة رقم 

)5(  من الوثيقة القياسية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما  وتهمل العطاءات اذا كانت التامينات عىل شكل سويفت 
11 � تحديد فرتة التنفيذ بااليام واليجوز تثبيت عبارة ) من � اىل ( 

12 � تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ العقد  يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد 
13 � تقدم التأمينات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمان حس�ن تنفيذ ) حرصا(  للعقد بنس�بة ) 5% ( خمس�ة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد 
ومن احد املصارف الواردة يف الفقرة رقم 9 خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما ويف حالة التأخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني  وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده 
عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان يف حالة وجود )فرتة ضمان( تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم املواد  كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة 

التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا 
14 � الش�حن للمواد دفعة واحدة )يتم حجز نس�بة )10%( من قيمة العقد الكلية )للمبالغ املتحققة( ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل 30 

يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة ( 
الشحن للمواد عىل شكل دفعات يتم حجز نسبة )2,7%( من كل دفعة ) للمبالغ املتحققة ( لكون تسديد املستحقات عىل شكل دفعات ويتم حجز نسبة 10% من قيمة الدفعة االخرية 

ال تعاد اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة 
15 � تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع 

16 �  يت�م اس�تقطاع مبل�غ )25000( الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل الس�نة  من الرشكات العراقية  والرشكات املس�جلة يف العراق  الس�تحصال صحة ص�دور من غرفة تجارة 
بغداد 

17  � )للمواد الكيمياوية حرصا( س�يتم اس�تقطاع مبلغ  اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة )الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية 
العراقية( 

 18 � االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني بأسم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف الخارج 
سواء كان ) بلد املنشا او بلد املجهز ام يف بلد الشحن( 

19 � سيتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب ما تم تحديده من قبل  وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية( 
20 � ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة  او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه

21 � منشا املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناىشء املطلوبة وثابت  )لن يتغري الي سبب كان ( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول
22 � يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل ) الدولة / املدينة / الش�ارع / البناية  العنوان الربيدي والهاتف( واس�م املدير العام للرشكة او من يخولهم يف العروض واملراس�الت وبش�كل 

واضح ورسمي وبخالفه   يهمل العرض 
23 �   تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشأ )نسخة اصلية ( 

وحسب التعليمات لطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة ( 
24 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها ) 150 دوالر ( 

25 � تطبي�ق القوان�ني والتعليم�ات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويك�ون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل 
الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر

26 � يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق ) مع العرض( وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله
27 �  يتوج�ب ع�ىل ال�رشكات التي ترغب باملش�اركة يف اي طلبية والت�ي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرس�الة وقبل مدة مناس�بة من تاريخ 
الغلق وستقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد  املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم 

2021/12/1
28 � ان امل�واد س�وف تعت�رب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مس�تندات الش�حن غ�ري مطابقة لرشوط العقد او ل�رشوط االعتماد ) يف حال عدم قبول الط�رف االول للخالفات يف 

مستندات الشحن( 
29 � تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2021/12/6 

30 � كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت
31 �   استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن  20%  من الكلفة التخمينية املخصصة الغراض االحالة 

32 � للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )  1450 ( دينار عراقي لكل دوالر امريكي
33 � سيتم استقطاع )1000دينار( الف دينارعراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال 

مالحظة : يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني 
WWW.oil.gov.iq

www.mrc.oil.gov.iq

إىل الرشيك منتهى رش�يد س�عيد اقت�ى حضورك إىل 
مق�ر بلدية النج�ف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار 
املرقم 51810/3 حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه

 مصطفى عيل صالح
���������������������������������������������

فقدان 
 فقد س�ند العق�ار املرقم 67372/3 حي النداء باس�م 
ن�ارص عبد حمي�د من يعث�ر علي�ه تس�ليمه إىل جهة 

اإلصدار
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5076/ش2021/4

التاريخ 2021/11/17
اعالن 

اىل / املدعى عليه )عمار عزاوي عبد الله( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 5076/

ش2021/4 يف 2021/7/15 غيابي�ا بحق�ك والقايض 
بتصدي�ق الطالق الخلعي من املدعية هبة جليل نعمه  
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار محلة ح�ي االمام امله�دي   / النجف  
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق االع�رتاض ع�ىل القرار 
الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الحرية
العدد / 74/ب/2021 
التاريخ 2021/10/31

اعالن مزايدة 
تعل�ن هذه املحكم�ة عن بي�ع العقار املرق�م 18/20  
مقاطع�ة 33 الح�رية  باملزايدة العلني�ة فعىل الراغبني 
بال�رشاء الحض�ور اىل هذه املحكم�ة يف اليوم الثالثون 
م�ن الي�وم التايل لن�رش االع�الن  مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة  10% م�ن القيمة املقدرة 

ويتحمل املشرتي اجور االعالن 
القايض

عيل خليل محمد
االوص�اف : العق�ار عب�ارة ع�ن دار رك�ن مقابل نهر 
البديرية يف حي النرص ويف مركز الناحية مساحته 190 
م2 يحت�وي عىل هول واس�تقبال وصالة وغرفتي نوم 
ومطبخ وحم�ام ومرافق صحية داخلية وخارجية مع 
س�احة مكشوفة وس�ط الدار وبناء الدار من الطابوق 
ومس�قف بالش�يلمان وذات درجة عمرانية رديئة وان 
القيمة التقديري�ة للعقار ارضا وبن�اءا 15,000,000 

خمسة عرش مليون دينار عراقي
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 6300/ش2021/2

التاريخ 2021/11/17
اعالن

املدعي عليه  / يارس بهاء عبد الوهاب  
اقام�ت املدعي�ة بنني نعمان يوس�ف  الدع�وى بالعدد 
6300/ش2021/2 ام�ام هذه املحكم�ة والتي تطلب 
فيها نفقة ماضية ومستمرة للمدعية ونفقة مستمرة 
لالطف�ال كل من ) محمد ص�ادق ورفيف(  وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مختار منطقة حي الش�هيدالصدر 1  / النجف   قررت 
املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدعوى وبموع�د املرافعة 
اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني وعليك 
الحض�ور امام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
املوافق يوم 2021/11/28 الس�اعة التاس�عة صباحا 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك  او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 6364/ش2021/1

التاريخ 2021/11/18
اعالن 

اىل / املدعى عليه )حسنني حمود رايض( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 6364/

ش2021/1 يف 2021/11/3 غيابي�ا بحق�ك والقايض 
بتايي�د حضان�ة الطف�ل مصطف�ى اىل املدعية س�اره 
ح�ازم عب�د املجيد  وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار محلة حي السالم  
/ النج�ف  ق�ررت املحكم�ة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني ولك ح�ق االعرتاض عىل 
القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتسب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

حميد جخم علوان
���������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة 664/ 2019

التاريخ 18/ 11/ 2021
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الرميثة الس�يارة املرقمة 2225 � أ 
مثنى نوع اوبرتا شوفرليت صالون موديل 2014  اللون 
ابيض  العائدة للمدين صالح نجم عبد وذلك لقاء طلب 
الدائن عيل محس�ن هادي والبالغ 11,279,000 احدى 
عرش مليون ومئتان وتسع وسبعون الف دينار عراقي 
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
عرشة أيام تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية والتي ال تقل عن 10% عرشة باملئة 
من القيمة املقدرة والبالغة 7,500,000 س�بعة ماليني 
وخمس�مائة ال�ف  دينار عراقي ال غري ويتحمل رس�م 

التسجيل والداللية املشرتي
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف كربالء املقدسة  
العدد: 3635/ش/2020 
التاريخ : 2021/11/18 

اعالن
اىل / املدعى عليه )طه عبد الكريم كاظم ( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3635/ش/2020 
يف 2021/9/7 والذي يقيض الحكم بالتفريق القضائي 
بني املدعية واملدعى عليه واعتباره بائنا بينونه صغرى 

واقعا بتاريخ 2021/9/7 حكما غيابيا 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار القائم بالتبليغ 
ل�ذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بالصح�ف املحلة ف�كل حق 
االع�رتاض والتميي�ز ضمن امل�دة القانونية وبعكس�ه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

غني كاظم  املؤمن

إىل الرشيك حيدر جبار عجزان
 توج�ب عليك الحض�ور إىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النجف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل قيام 
رشيك عيل س�عدون ظاهر عطيه بالبن�اء عىل حصته 
املشاعه يف القطعه املرقمه 85405/3 حي امليالد خالل 
مده خمس�ه ع�رش يوما داخ�ل العراق وش�هر خارج 
العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط 

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

فقدان 
 فقد س�ند العقار املرقم 24506/3 حي ميسان باسم 
افتخار س�عيد صيهود بالل من يعثر عليه تس�ليمه إىل 

جهة اإلصدار 
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الهندية 
العدد 934/ش/2021

التاريخ 2021/11/18
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه محمد كاظم دحام يس�كن النجف 
حي العسكري مجهول محل االقامة 

اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها الغياب�ي املرقم اعاله 
بتاري�خ 2021/8/5 ال�ذي يق�يض الحك�م بالتفريق 
القضائ�ي للهجر ال�ذي اوقعته زوجت�ك املدعية ميعاد 
باس�م محمد وملجهولي�ة محل اقامتك  حس�ب رشح 
مختار منطقة حي العس�كري  املختار حسني ريسان 
الس�المي يف 2021/9/7 تق�رر تبليغك بق�رار الحكم 
الغياب�ي   بصحيفت�ني محليت�ني وعن�د تبلغ�ك وعدم 
اعرتاضك خالل املدة القانونية سيكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفقا للقانون
القايض

قيس عبد السجاد الحسناوي
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء  االتحادية 

الهياة االستئنافية 
العدد : 519/س/2021
التاريخ 2021/11/17

اعالن
اىل املستأنف عليه : )امري كاظم منذور( 

اق�ام املدعي كمال فليح حس�ن الدع�وى عليك يدعي 
فيه�ا بانه اش�رتى منك مس�احة 200م2 من القطعة 
املرقم�ة 7623/1 مقاطع�ة 21 حيدري�ة بب�دل قدره 
خمس�مائة ملي�ون دين�ار مقب�وض من قبل�ك كامال 
ولك�ون العقد باطل  طلب اعادة الحال اىل ما كان عليه 
قب�ل التعاقد وقد اصدرت محكمة بداءة كربالء قرارها 
والق�ايض   2021/8/30 يف  1974/ب/2021  املرق�م 
برد دعوى املدع�ي وتحميله الرس�وم واملصاريف قدم 
املدعي / املس�تأنف طعنا اس�تئنافيا ع�ىل قرار الحكم 
الص�ادر م�ن محكمة ب�داءة كرب�الء وتم تعي�ني يوم 
2021/11/29 موع�دا للمرافع�ة   وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك تقرر تبليغك بالحضور يف هذه املحكمة باملوعد 
املذكور اع�اله اعالن�ا  بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
عىل ان يكون التبليغ يف الصفحات الرئيس�ية وليس يف 
ملح�ق االعالن ويف حال�ة عدم حض�ورك  او من ينوب 

عنك قانونا ستجري املرافعة   بحقك حضوريا وعلنا
القايض

اسعد عبد مراد
رئيس الهيئة االستئنافية 

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

اىل الرشيك/ عيل ابراهيم محمد عىل
اقتى حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك القرارك 
باملوافق�ة عىل صدور اج�ازة بناء والخاص�ة بالعقار 
املرقم 465/3188 حي الس�عد مناصف�ة مع الرشيك 
جمي�ل ابراهي�م محم�د ع�يل خالل م�دة ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط  الالزمة 
���������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للرشون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

دياىل قسم شؤون االحوال
العدد ج / د / 8296

التاريخ  2021/11/18
اعالن

قدم املواطنة زمن اس�د عيل الدعوى لتبديل )اس�مها( 
م�ن )زمن( اىل )س�وزان( فمن له ح�ق االعرتاض عىل 
ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوما وفق املادة 22 من قان�ون البطاقة املوحدة 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

رياض جندي الكعبي
املدير العام /وكالة

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

فق�د وصل االمان�ة الصادر من مديري�ة بلدية الرميثة 
وحس�ب كت�اب مكت�ب التحقي�ق القضائ�ي يف قضاء 
الرميث�ة 11245 يف 2021/11/17 م�ن يعث�ر علي�ه 

تسليمه لجهة االصدار

���������������������������������������������
رشكة غاز الشمال رشكة عامة / كركوك

تنويه
كن�ا قد نرشن�ا اعالنا لرشك�ة غاز الش�مال كركوك يف 
صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد )2482( لي�وم 
الخمي�س املص�ادف 2021/11/4 املناقص�ة املرقمة 
2021/24 االع�الن االول حيث ظه�رت عبارة علما ان 
الكلف�ة التخمينية تقدر بمبل�غ )100000000( مليار 
دينار عراقي للحافالت ذات املنشأ )هيواندي � كوري � 
سويدي( والصحيح  هو للحافالت ذات املنشأ )هيواندي 
� ك�وري(  وكذلك عدم ظهور عبارة )1125000000( 
ملي�ار ومائة وخمس�ة وعرشون ملي�ون دينارعراقي 
للحافالت ذات املنش�ا )مرس�يدس / املاني / سكانيا/ 

فولفو / سويدي( لذا اقتى التنويه 
���������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد: 190/ش/2021

التاريخ: 2021/11/17
م/ تبلغ املدعى عليه )عبد الواحد عجمي حماد(

للدعوى املقامة من قبل املدعية )فخرية مصلح مهدي( 
عىل املدعى عليه )عبد الواحد عجمي حماد(واملرقمة  ) 
190/ش/۲۰۲۱( فقد أص�درت هذه املحكمة بتاريخ 
2021/11/14 يقيض بالتفريق ب�ني املدعية )فخرية 
مصلح مهدي واملدعى عليه )عبد الواحد عجمي حماد( 
فقد تقرر تبليغك بصحيفتني يوميتني وبعكسه سوف 

يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية وفق القانون
القايض 

فائق مشعل صالح

د. عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

العائديه المبلغ تاريخه رقم 
الوصل االسم ت

بلدية 
الرميثة 98,000 2020/9/24 518697

علي 
محمد 
كريم

1
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عليك مواجهة الصعوبات اليوم بشجاعة وعدم 
الته�رب منها، حاول الحذر فيما يخص وضعك 
امل�ادي، تك�ون الف�رة املقبل�ة عالق�ات كثرية 
وصداقات جديدة تس�اعدك يف املستقبل، تتلقى 

دعم من زمالئك يف العمل

تتمت�ع اليوم بثقة كبرية تس�اعدك عىل تجاوز 
الكثري من املشاكل، يوم مناسب لتنفيذ األهداف 
والخطط التي تس�عى لها، تحتاج للتواصل مع 
الرشيك فقد ابتعدت عنه الفرة املاضية بشكل 

كبري

ال تعان�د واطل�ب املس�اعدة إذا احتج�ت له�ا، 
التظاه�ر بأن�ك بخري بالرغم من ان�ك منها هو 
أمر غري جي�د، لهذا وجدت العائل�ة واالصدقاء 
م�ن حولنا، تعامل مع املتغريات بهدوء، وحاول 

أن تحافظ عىل صحتك النفسية

يوم مناس�ب من أجل البدء بمرشوعات جديدة 
أو العم�ل عىل م�رشوع جديد وتغيري مس�ارك 
الوظيف�ي، قد يقع س�وء تفاهم مع الرشيك أو 
مع أحد األصدق�اء، ال تكن عصبًيا وحاول فهم 

وجهة نظر الطرف اآلخر

االمور افضل اليوم من األيام املاضية، تستطيع 
التعامل مع بعض املش�اكل الصغرية بسهولة، 
تتحس�ن األمور بش�كل عام يف املس�اء، يطلب 
منك أحد األش�خاص املساعدة يف أمر شخيص، 

استقرار مادي ونفيس تشعر به اليوم

حاول تجديد عالقتك ببعض األش�خاص الذين 
ابتع�دت عنه�م س�ابًقا، هؤالء األش�خاص قد 
يقدمون لك العون يف املستقبل بمسارك العميل، 
تحظى بثقة زمالئك ومديرك يف العمل، حاول ان 

تفاجئ الرشيك وتقيض معه وقت رومانيس

ي�وم صعب عىل الصعيد العميل، حاول ان تنجز 
امله�ام املطلوبة من�ك، وال تؤجل أي من مهامك 
للغد، تشهد حياتك الخاصة الكثري من التغريات 

االيجابية، انتبه لصحتك ومارس الرياضة

تتع�رض لالنتقاد يف العمل نظ�ًرا لعدم التزامك 
ببع�ض االساس�يات، بالرغم من ان�ك مبدع يف 
عمل�ك لكن يج�ب أن تنتبه لبع�ض التفاصيل، 
يج�ب علي�ك اتخاذ ق�رارات صعب�ة بخصوص 

عالقاتك الخاصة

أمورك يف العمل تتحس�ن وتس�ري عىل أفضل ما 
يرام، قد تب�دأ مرشوع جديد تب�دع فيه وتلفت 
االنظار اليك وتكس�ب ثقة رئيسك، تواصل مع 
الرشيك وش�اركه يف الكثري من التفاصيل حتى 

ال يشعر بأنه مستبعد

تواج�ه بعض العقبات اليوم، اس�تمع لنصائح 
من حولك، ال تترسع يف اتخاذ أي قرارات جديدة 
وخاصة املصريي�ة، يفاجئ�ك الرشيك بترصف 
رومانيس يعدل من مزاجك ويشعرك بالسعادة

عليك الركيز بالعمل هذه الفرة، ال تتحدث عن 
ارسارك امام اي ش�خص، حاول االحتفاظ بها 
فلي�س كل من تثق بهم محل ثقة، حاول إعادة 
التواصل مع اصدقائ�ك واقيض وقت اطول مع 

عائلتك

ابتع�د عن األف�كار التقليدي�ة يف العمل وحاول 
ابت�كار أف�كار خالقة، يحتاج الرشي�ك اهتمام 
اكرب منك، خرب س�ار يف طريقه إليك بخصوص 
العم�ل، انتب�ه ملصاريفك وال تب�ذر األموال عىل 

األشياء غري الرضورية.

العذراء

احلوت

فوائد مذهلة يكتسبها جسمك من الكيوي
نص�ح ع�دد من خ�رباء التغذي�ة بتناول 
فاكه�ة الكي�وي؛ وذل�ك الحتوائه�ا عىل 
كنز صحي ثمني، كما أنها تقدم للجسم 

العديد من الفوائد الصحية.
وأش�اروا وفقاً ملوقع »إي�ت ذس«، إىل أن 
تناول الكيوي يعمل عىل تنشيط الجسم 
كذل�ك والح�د م�ن اإلصاب�ة بالعديد من 

األمراض.
وبين�وا أن هناك 4 فوائ�د صحية مذهلة 
يحصل عليها الجس�م من ثمرة الكيوي، 

وهي:
صحة القلب وتنظي�م ضغط الدم، وذلك 
ألن الكيوي غني باملعادن مثل الصوديوم 
والبوتاسيوم، ويساعد استهالكها بكمية 
مناس�بة ع�ىل ت�وازن الجس�م يف امل�اء، 
وتنظيم معدل رضبات القلب واملحافظة 

عىل املعدل الغذائي لضغط ال�دم.
 تعزيز صح�ة األمعاء، فالكيوي يحتوي 
عىل نس�بة عالية م�ن األلي�اف، وتناول 
ثم�رة واحدة يومياً من ش�أنه أن يحمي 

املعدة من مش�اكل عديدة، كاإلمساك أو 
اإلسهال أو االنتفاخات.

 الحف�اظ عىل صح�ة العني، حي�ث إنها 
غنية باثنني من مضادات األكسدة وهما 
اللوت�ني والزياكس�انثني، املهم�ان ج�داً 
لصحة العني. عالج فقر ال�دم واألنيميا، 
يس،  فيتام�ني  ع�ىل  الحتوائه�ا  وذل�ك 
ويس�اعد تناولها ضم�ن النظام الغذائي 
اليومي عىل تقليل ف�رص اإلصابة بفقر 

ال�دم، ألنها تعزز امتصاص الجسم.

فوائد الفيتامينات والربوتينات
تعد مش�كالت البرشة والشعر واألظافر 
مشكالت مؤرقة، ويمكن حلها من خالل 
مد الجسم بما يحتاج من عنارص غذائية 

وفيتامينات وبروتينات.
أه�م  نس�تعرض  التقري�ر  ه�ذا  ويف 
الفيتامين�ات والربوتينات التي تحس�ن 
من صح�ة األج�زاء الثالث�ة ومصادرها 

الطبيعية.
»A« فيتامني

لنم�و  رضورًي�ا   »A« فيتام�ني  يع�د 
جمي�ع خاليا الجس�م، وقد ي�ؤدي اتباع 

بع�ض األنظم�ة الغذائي�ة الت�ي تفتقر 
الش�عر  تس�اقط  إىل  الفيتام�ني  له�ذا 
وظهور بعض املضاعف�ات عىل األظافر 
 ،»A« والب�رشة، كم�ا أن زي�ادة فيتامني
أيًض�ا قد تؤدي إىل مش�كالت عدة ومنها 
الصل�ع، ولذلك ينبغي االعتدال يف تناوله، 

واالستشارة الطبية يف كل األحوال.
ويمكن�ك الحصول عىل فيتامني »A« من 
املصادر الطبيعي�ة يف الحليب، والبطاطا 
الحل�وة، والق�رع، والزب�ادي، والج�زر، 
والس�بانخ، والحلي�ب، والبي�ض، وزيت 

كبد الحوت.
»B« مجموعة فيتامينات 

هناك مصطلح طبي يطلق عليه مجموعة 
فيتامين�ات »B«، وه�ي عائل�ة تش�مل 
 »B12« ��البيوت�ني وع�دة فيتامينات ك
وغريها، وتساعد هذه الفيتامينات عىل 
تكوين خالي�ا الدم الحم�راء التي تحمل 
األكس�جني وامل�واد املغذي�ة إىل الب�رشة 

وبصيالت الشعر.
ويمك�ن الحصول عىل هذه الفيتامينات 

من الحبوب الكاملة، واللوز، واللحوم.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- ص�در الدجاج : 600 غراماً )مس�لوق ومقّطع رشائح( - - البصل : 6 حبات 
)حج�م كب�ري، مقّطع رشائ�ح( - - زيت الزيتون : ربع كوب - - س�ماق : ربع 
كوب - - ملح : حسب الرغبة - الكمون : نصف ملعقة صغرية - كزبرة يابسة 
: نص�ف ملعقة صغرية - حبهان : ربع ملعقة صغرية - فلفل أس�ود : حس�ب 
الرغب�ة  - بابري�كا : رب�ع ملعقة صغرية - عص�ري الليم�ون : 3 مالعق كبرية 

)حامض( - خبز التورتيال : حسب الحاجة
طريقة التحضري:

سّخني الزيت يف قدر عىل نار متوسطة، وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
أضيفي السماق والليمون الحامض، وقلّبي املكونات ل�3 دقائق.

أضيفي الدجاج املس�لوق وقلّبيه مع البصل، ونّكهي بامللح، الكمون، الكزبرة، 
الهي�ل، الفلفل األس�ود، والبابري�كا، وقلّبي املكونات حتى تتداخ�ل ثّم أطفئي 

النار.
افردي خب�ز التورتيال عىل س�طح العمل وأضيفي الحش�وة، ولّفي الخبز عىل 

شكل رول وضعيه يف صينية فرن مبطنة بورق زبدة.
كّرري العملية حتى انتهاء الكمية.

ادهن�ي وجه ال�روالت بالقليل م�ن الزيت وأدخ�يل الصينية إىل الف�رن املحّمى 
مسبقاً عىل حرارة 150 درجة مئوية ل�20 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن وقّدمي املسخن ساخناً.

روالت املسخن بالتورتيال

بقايا أحفورية لـ »أشباه البرش«
الباحث�ني  م�ن  فري�ق  اكتش�ف 
الدوليني والجنوب أفريقيني بقايا 
أحفورية لطفل من أشباه البرش 
»هومينيد« املبكر يف كهف بجنوب 

أفريقيا.
وأعلن الفريق عن اكتشاف جزئية 
للجمجم�ة واألس�نان لطفل من 
جنس »هومو ناليدي« املنقرض، 
والذي توىف منذ ما يقرب من 250 
ألف ع�ام، عندم�ا كان عمره ما 

يقرب من أربع إىل ست سنوات.
وذكر اإلع�الن الصادر، الخميس، 

أن�ه ت�م العثور ع�ىل الرفات يف ج�زء ناء من الكهف، ما يش�ري 
إىل أن الجث�ة ُوضع�ت هن�اك عن عم�د، فيما يمك�ن أن يكون 
نوع�ا من القبور. وقال الربوفيس�ور جاي بريغ�ر، من جامعة 
ويتواتررساند يف جوهانسربغ، الذي قاد الفريق وأصدر اإلعالن 
الخميس، إن املوضع »يضيف غموضا حول كيفية ظهور هذه 
البقاي�ا العدي�دة يف هذه املس�احات النائي�ة واملظلمة يف نظام 

كهف النجم الصاعد«، أحد كهوف جنوب أفريقيا.
هومو ناليدي هو نوع من البرش القدامى تم العثور عليه يف كهف 

النج�م الصاع�د، مه�د البرشية، 
عىل بع�د 50 كيلومرا )30 ميال( 

شمال غربي جوهانسربغ.
ويع�ود تاري�خ هوم�و ناليدي إىل 
عرص البليستوس�ني األوسط منذ 

335 ألف - 236 ألف سنة.
االكتش�اف األويل، الذي تم اإلعالن 
عن�ه ألول م�رة يف ع�ام 2015، 
يتأل�ف م�ن 1550 عين�ة، تمث�ل 
737 عن�رصا مختلفا، وما ال يقل 

عن 15 فردا مختلفا.
ويف الس�ياق، قال بريغ�ر: »يظل 
هوم�و ناليدي واحدا م�ن أكثر أقرباء الب�رش القدامى غموضا 
ع�ىل اإلطالق. من الواضح أنه نوع بدائ�ي، موجود يف وقت كنا 
نعتقد فيه يف السابق أن البرش املعارصين فقط هم يف أفريقيا. 
إن وج�وده يف ذلك الوقت ويف ه�ذا املكان يعقد فهمنا حول من 
فع�ل ماذا أوال فيم�ا يتعلق باخراع ثقاف�ات األدوات الحجرية 

املعقدة وحتى املمارسات الطقسية«.
وت�م وص�ف االكتش�اف الجدي�د يف ورقت�ني يف مجل�ة »بالي�و 

أنثربولوجي«.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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درجال: حضور وفدي االحتادين الدويل واآلسيوي إىل البرصة 
وأربيل يعزز مساعي رفع احلظر

             المستقبل العراقي/ متابعة

ثم�َن وزي�ُر الش�باب والرياض�ة، عدن�ان 
درجال، جه�وَد وتفاعل اتحاد غرب آس�يا 
بكرِة القدم ودعمه إقام�ة البطولة الثانية 
للشباب يف مدينتي البرصة وأربيل، وإسناد 
االتحادين اآلسيوي والدويل لعودِة املباريات 
الرس�مّية اىل العراقوق�ال درجال يف املؤتمِر 
الصحف�ي النطالق بطول�ة ايرثلنك التحاِد 
غرب آسيا للشباب الثانية بكرة القدم،عىل 
قاعة الفراهيدي يف فندق شرياتون البرصة: 
املش�اِركة  للمنتخب�اِت  موص�وٌل  الش�كر 
واتحاداته�ا جميعاً والت�ي أعلنت برصاحٍة 
ووض�وٍح تضامنه�ا مع الع�راق، ولرشكِة 

ايرثلن�ك الراع�ي الرس�مي للبطولِة كرشك�ٍة عراقيٍة 
رائدٍة تمثُل القطاَع الخاص، واىل وس�ائل اإلعالم التي 
عّبت بمهنيتها ع�ن تفاعلها وحضورها لنجاِح هذا 

الحدث«.وتاب�ع الق�ول : ان »العم�ل عىل اس�تضافِة 
بطول�ة غرب آس�يا جرى بجه�وٍد حثيثٍة ب�ن وزارِة 
الشباب والرياضة واتحاد الكرة، والتواصل مع اتحاد 
غرب آسيا، وكاَن من املقرر أن تقام البطولُة يف أربيل 

فق�ط، ولكن جهودنا أثمرت عن اقتس�ام 
املجموع�اِت بن الب�رصة وأربي�ل، وتعزَز 
الجهُد بإرساِل وفٍد مشرتٍك من االتحادين 
الدويلّ واآلس�يوّي اىل العراق للكش�فِ عن 
املالع�ب واملنش�آت وإع�داد تقري�ٍر به�ذا 
الخصوص يسبق اإلعالن رسمياً عن عودِة 
املباريات الرس�مّية إىل مالعبنا، وينال هذا 
املل�ف دعم�اً مبارشاً م�ن رئي�ِس االتحاد 
الدويل ورئيس االتحاد اآلس�يوي«. وتابَع: 
ان »جماهرينا الرياضية تقدر هذا الدعم، 
وس�يكون حضوره�ا الفت�اً إىل البطول�ة، 
خاصة ان الرشكة الراعية وفرت وس�ائَل 
النقل الخاصة لنقِل الجمهور، فضالً عن ان 
الدخول اىل امللعِب سيكون باملجان أيضاً«.
وأش�اَر درجال إىل ان »مساعي رفع الحظر ستستمر 
لش�موِل جميِع م�دن العراق، ولي�س أربيل والبرصة 
فق�ط، وان تص�ل اىل بغ�داد بع�د االفتتاح الرس�مي 

مللعب�ي املدينة وال�زوراء نهاية هذا الش�هر، يعقبها 
افتتاح ملعب كركوك الذي وصل اىل جاهزّيٍة متقدمٍة 
يف العمِل ليكون تحفًة معماريًة جديدًة«.ونوه خالل 
حديثه اىل ان »وفد االتحاد الدويل لكرة القدم كان عىل 
موع�ٍد لزيارِة بغ�داد قبل ثالثة أس�ابيع، وقد تأجلت 
الزيارُة بس�بب ظرٍف طارئ، كما ان حضور رؤس�اء 
االتح�ادات الدولي�ة اىل الع�راق، واىل ه�ذه البطول�ة 
تحديداً، توقَف عند ح�دود إقامِة بطولة كأس العرب 
يف قطر، وه�ي بطولٌة يرعاه�ا االتحاد ال�دويلّ، لذلك 
س�يكون الحضوُر الرس�مي محدداً بهذه البطولة«.  
وأكَد رجال، ان »االتحاد اآلسيوي طالبنا بموافقٍة من 
االتحاِد الدويل قبل تحديِد امللعب، وهذا األمُر بحس�ب 
االتحاد ال�دويل وتأكيداته يتطلُب إج�راَء مباراة وديٍة 
دوليٍة قبل املباريات الرس�مّية، ولم يسعفنا الوقت يف 
هذا اإلج�راء«، مبيناً ان جميع الجهود تنصب بتجاِه 
رف�ِع الحظ�ر عن جميع م�دن العراق مس�تقبالً مع 

دخوِل املالعب الجديدة إىل الخدمة«.

خالف قوي بني مورينيو 
ونجم روما

             المستقبل العراقي/ متابعة

نش�ب خالف مؤخ�را ب�ن البتغايل 
الفن�ي  املدي�ر  موريني�و،  جوزي�ه 
لروما، وأحد نجوم الفريق، بحس�ب 
إيطايل.فوفًق�ا  صحف�ي  تقري�ر 
لصحيفة »كوريري ديلو سبورت«، 
دخ�ل نيكولو زانيولو، نجم روما، يف 
نزاع م�ع موريني�و، االثنن املايض، 
ألنه غري راٍض عن دوره مع الذئاب، 
لك�ن التزامه م�ع الفريق ل�م يتغري 

عق�ب تلك الواقعة.وأوضح�ت الصحيفة أن 
الالع�ب اإليطايل بدأ املوس�م كجن�اح أيرس، 
لكن�ه ال يش�عر بالراحة يف ه�ذا املركز، ألنه 
يفضل اللعب يف الوسط، حيث ال يكون لديه 
العديد من املهام الدفاعية.وذكرت أن الوضع 
حاليا بات أسوأ، بعدما غري مورينيو طريقة 

لع�ب الفري�ق، م�ن )4-2-3-1( إىل )4-3-
1-2(، حيث ال يوج�د مكان لزانيولو اآلن يف 
التشكيلة األساسية، ألن لورينزو بيليجريني 
ه�و من يلعب تح�ت رأيس الحربة.وأضافت 
»كوري�ري ديل�و س�بورت« أن العالق�ة بن 
زانيول�و وموريني�و، لم تنهر بش�كل كامل، 

لكنها لم تعد كما كانت يف بداية املوسم.

بواتينج يشتبك مع زميله 
أمام رئيس ليون

بوكيتينو يستقبل 2022 
بأزمة خانقة

              المستقبل العراقي/ متابعة

انفع�ل ج�ريوم بواتين�ج، مداف�ع أوملبيك لي�ون، عىل أحد 
زمالئه يف غرفة مالبس الفريق، عقب الخس�ارة أمام رين 
)1-4( ي�وم 7 نوفمب/ترشين ثان الجاري، ضمن الجولة 
ال�13 من الدوري الفرنيس، حسبما كشف تقرير صحفي، 

اليوم السبت.
 فق�د ذك�رت صحيف�ة »ليكي�ب« الفرنس�ية، أن بواتينج 
اش�تبك مع زميله ريان رشقي لفظيا عق�ب املباراة، أمام 
أعن الالعبن ورئيس النادي جان ميش�يل أوالس، واملدير 

الريايض جونينيو.
 وأوضح�ت أن املداف�ع األملان�ي ب�دا غاضبا، م�ن محاولة 
رشقي وضع الكرة بن قدمي العب رين، يف منتصف ملعب 

ليون خالل الدقائق األخرية من اللقاء. 
ووفق�ا للصحيف�ة، رصخ بواتين�ج يف وجه زميل�ه باللغة 
اإلنجليزي�ة، قائال: »من أن�ت؟ عمرك 18 عاًم�ا، لم تفعل 

شيًئا! يجب أن تحرتمني!«.
 وختمت بأنه تم الفصل بن الثنائي، يف ظل توتر األجواء.

يذكر أن بواتينج )33 عام�ا( انضم لصفوف ليون، مطلع 
املوسم الجاري، يف صفقة انتقال حر تمتد إىل صيف 2023، 

بعد انتهاء تعاقده مع بايرن ميونخ.

الكهرباء يصعق النفط بالدوري العراقي.. والنجف جيهز عىل الصناعة

إصابة ثنائي روما بكورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

خّيم التعادل اإليجابي )1-1( عىل مواجهة 
الك�رخ وضيف�ه نوروز، مس�اء الس�بت، 
يف اس�تاد الس�احر أحم�د رايض بن�ادي 
الكرخ، ضمن الجولة العارشة من الدوري 
العراقي.ن�وروز فاج�أ أه�ل ال�دار بهدف 
مبكر م�ن الالعب املتألق ه�اوري أنور يف 
الدقيق�ة الثالثة.وح�اول الك�رخ الع�ودة 
للمب�اراة وعان�ى بش�كل كب�ري، قب�ل أن 
يحصل عىل ركلة جزاء يف الدقيقة األخرية 
من الش�وط األول، سجل منها حسن عبد 

الكريم )قوقية( التعادل.
ويف الش�وط الثان�ي، فش�ل الفريق�ان يف 
استثمار الفرص، لتنتهي املباراة بالتعادل 
اإليجابي بهدف ل�كل منهما.ورفع نوروز 
رصي�ده إىل النقط�ة 9 يف املرك�ز الثال�ث 
ع�رش، بينم�ا رف�ع الك�رخ رصي�ده إىل 

املركز  الس�ابعة يف  النقطة 
الرابع عرش.

الكهرباء يصعق النفط
ذاته�ا،  الجول�ة  وضم�ن 
فري�ق  الكهرب�اء  أس�قط 
رد،  دون  به�دف  النف�ط، 
مساء اليوم بملعب النفط.

املب�اراة  دخ�ل  الكهرب�اء 
بصف�وف مكتملة وحافظ 
ع�ىل توازنه وتمك�ن العبه 
العائ�د من اإلصابة مهيمن 
يف  التس�جيل  م�ن  س�ليم 
الدقيقة 22.وس�عى النفط 
للتعويض يف الشوط الثاني، 

لكن�ه لم يس�تغل الف�رص التي س�نحت 
ل�ه، بينما أض�اع الكهرب�اء هجمة مرتدة 
كان بإمكان�ه أن يضاع�ف النتيجة منها، 
لتنتهي املباراة بفوز الكهرباء بهدف دون 

رد.ورفع الكهرباء رصيده إىل النقطة 14 
يف املركز التاسع، بينما تجمد رصيد النفط 

عند 11 نقطة يف املركز الحادي عرش.
فوز مستحق

تمكن النج�ف من تحقيق فوز مس�تحق 

مضيف�ه  حس�اب  ع�ىل 
الصناعة بهدف�ن دون رد، 
يف  الس�بت،  الي�وم  مس�اء 
ملع�ب الصناعة، لحس�اب 

الجولة العارشة.
النجف حق�ق بداية رسيعة 
ع�ب مدافع�ه املتألق محمد 
عب�د الزه�رة ال�ذي س�جل 
ولحق�ه  األوىل،  الدقيق�ة  يف 
زميل�ه أمج�د رايض بهدف 

ثان يف الدقيقة 10.
املب�اراة  النج�ف  وس�ري 
بالطريق�ة الت�ي تضمن له 
لتنته�ي  الث�الث،  النق�اط 
املواجهة )2-0(.ورفع النجف رصيده إىل 
النقطة 17 يف املركز السادس، بينما تجمد 
رصيد الصناعة عن�د النقطة 12 يف املركز 

العارش.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي روما، إصابة العبن اثنن من صفوفه بفريوس 
كورونا املستجد رغم حصولهما عىل اللقاح.

وق�ال روم�ا يف بيان رس�مي: »يعل�ن النادي بع�د إجراء 

الفحوص�ات الدوري�ة باس�تخدام املس�حات الجزيئي�ة، 
أن الثنائ�ي برايان كريس�تانتي وجونزالو في�الر التقطا 
عدوى فريوس كورونا املستجد«.وأضاف نادي العاصمة 
اإليطالي�ة: »حص�ل الالعبان ع�ىل اللقاح، وق�د تم إبالغ 
الس�لطات الصحية املختصة عىل الفور باألمر. الالعبون 

بصحة جيدة وهم يف ع�زل صحي باملنزل«.يذكر أن روما 
يحت�ل املركز الس�ادس يف جدول ترتيب ال�دوري اإليطايل 
برصي�د 19 نقطة.ويس�تعد فري�ق العاصم�ة اإليطالية 
ملواجهة جنوى، غدا االثنن، ضمن منافس�ات الجولة 13 

من الدوري عىل ملعب لويجي فرياريس.

تشيليس يستعرض قوته بثالثية يف عقر دار ليسرت سيتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

واصل تشيليس تصدره للدوري اإلنجليزي املمتاز، بفوزه عىل 
مضيفه ليس�رت سيتي 3-0 مساء الس�بت، يف افتتاح الجولة 
12 من املسابقة. وسجل أهداف اللقاء أنتونيو روديجر )14( 
ونجولو كاتني )28( وكريس�تيان بوليسيتش )71(. وارتفع 
رصيد تش�يليس به�ذا الف�وز إىل 29 نقطة، بف�ارق 6 نقاط 

مؤقتا أمام مانشس�رت سيتي ووست هام، فيما تجمد رصيد 
ليسرت س�يتي عند النقطة 15 يف املركز الثاني عرش. واعتمد 
مدرب تش�يليس توماس توخيل، عىل طريقة اللعب 2-5-3، 
حي�ث وق�ف تريف�وه تش�الوباه إىل جان�ب تياجو س�يلفا 
وروديج�ر يف الخ�ط الخلفي.وتواجد عىل ط�ريف امللعب ريس 
جيم�س وبن تش�لويل، بينما تعاون جورجيني�و مع كانتي 
يف منتصف امللعب، وأدى مايس�ون مونت دور العب الوس�ط 

الهجوم�ي، وراء ثنائ�ي الهج�وم كال�وم هودس�ون أودوي 
وكاي هافرتز.يف الناحية املقابلة، لجأ مدرب ليس�رت بريندان 
رودج�رز إىل طريقة 3-4-3، حي�ث تكون الخط الخلفي من 
دانيي�ل أماراتي وجوني إيفانز وكاجالر س�ويونكو. وتواجد 
ع�ىل طريف امللع�ب تيموث�ي كاس�تاجني وم�ارك ألبايتون، 
فيما تب�ادل ويلفريد نديدي املراكز مع بوباكاري س�وماري 
يف منتص�ف امللعب، وتح�رك هاريف بارنز وأديم�وال لوكمان، 

ح�ول املهاج�م الرصيح جيم�ي فاردي.    وحصل تش�يليس 
عىل فرصة مبكرة للتس�جيل يف الدقيقة الرابعة، عندما مرر 
جورجينيو كرة طويلة فوق الدفاع، وصلت إىل تشيلويل الذي 
تق�دم بها من الناحي�ة اليرسى، قبل أن يس�دد يف العارضة. 

لكن تش�يليس تمكن من افتتاح التسجيل يف الدقيقة 14، 
عندما نفذ تشيلويل ركلة ركنية، ارتقى لها روديجر 

ووضعه�ا برأس�ه، بعي�دا ع�ن متن�اول الح�ارس 

عمالق إنجليزي وراء مترد ديمبيل عىل برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي كتالوني، السبب وراء تهرب 
الجن�اح الفرنيس، عثمان ديمبيل، م�ن التوقيع عىل 

عقد جديد مع برشلونة.
فق�د ذك�رت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و«، أن 

مانشسرت يونايتد يضغط عىل ديمبيل، إلقناعه بعدم 
التجديد مع البارسا، واالنتقال إىل »أولد ترافورد« يف 

صفقة مجانية، الصيف املقبل.
وأشارت إىل أن مسؤويل الشياطن الحمر يتواصلون 
مع ممثل ديمبيل، منذ فرتة طويلة، لتحريض الالعب 

عىل إنهاء مسريته بقميص البلوجرانا.

وأبرزت الصحيفة أن مانشس�رت يونايتد، سبق 
أن حاول ضم ديمبيل عىل سبيل اإلعارة، الصيف 
امل�ايض، لكن برش�لونة اش�رتط تجديد الالعب 
عق�ده قب�ل الرحي�ل.وكان الفرن�يس منفتًح�ا 
بالفعل ع�ىل ارت�داء قميص الش�ياطن الحمر، 

وخوض تجربة يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.

جودين يودع تاباريز برسالة 
مفعمة باملشاعر

              المستقبل العراقي/ متابعة

بعث قائ�د منتخب أوروج�واي لكرة 
القدم، دييجو جودين، برس�الة شكر 
املدير  تاباري�ز،  ألوس�كار واش�نطن 
الفن�ي للمنتخ�ب، ال�ذي أُقي�ل م�ن 

منصبه أمس الجمعة.
وأرفق جودين رس�الته، التي نرشها 
عب حساباته بالشبكات االجتماعية، 

بصورة له ينظر فيها إىل تاباريز.
وقال إن ه�ذه الص�ورة يمكنها »أن 
تلخ�ص« م�ا يش�عر ب�ه، نظ�را ألنه 
م�ن الصع�ب »العثور ع�ىل الكلمات 
تج�ارب  تلخ�ص  الت�ي  املناس�بة 
ومش�اعر ومباريات كث�رية« وكل ما 

تعلمه منه.
حديث�ه  موجًه�ا  جودي�ن  وأض�اف 
للم�درب املخرضم »لق�د تمكنت من 
زرع االح�رتام بيين�ا وم�ع اآلخرين.. 

كان هذا ما تم نقله دائما من الداخل 
إىل الخارج، نحو العالم«.

وتاب�ع الع�ب كالياري »ش�كرا أيضا 
ألن�ك اخرتتني ألكون العبا يف املنتخب 
األوروجوائي، وه�و الحلم األكب ألي 
طفل، وبعدها ألنك منحتني مسؤولية 

ارتداء شارة القيادة«.
وأردف »لقد جعل�ت املنتخب الوطني 
جزءا من حياتنا، وأعدت شعور أكثر 
م�ن 3 مالي�ن أوروجوائ�ي باالنتماء 
والفخر باملنتخب الوطني، يف كل ركن 

من أركان العالم«.
بعب�ارة  الرس�الة  جودي�ن  وأنه�ى 

»ببساطة، شكرا لك يا معلمي!« .
واُقي�ل تاباري�ز )74 عام�ا( بعد أيام 
قليلة من تعرض منتخب السيليستي، 
لرابع خس�ارة عىل التوايل يف تصفيات 
موندي�ال 2022، وعقب أكثر من 15 

عاما من توليه قيادة الفريق.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أش�ار ماوريس�يو بوكيتينو، املدير الفني لباريس س�ان 
جريمان إىل أزمة مس�تقبلية، س�يعاني منه�ا فريقه مع 

بداية العام الجديد.
 قال بوكيتينو يف املؤتم�ر الصحفي قبل مواجهة نانت يف 
الدوري الفرنيس »سيش�هد يناير/ كان�ون الثاني املقبل 
جولتن م�ن تصفيات أمري�كا الجنوبي�ة املؤهلة لكأس 

العالم بخالف كأس األمم اإلفريقية«.
وأض�اف امل�درب األرجنتيني »وخ�الل األس�ابيع األربعة 
املقبلة، س�نلعب 9 مباريات بعدها إجازة الكريس�ماس، 

ثم سنعود إىل فرتة جديدة من ضغط املباريات«.
 واس�تطرد ماوريس�يو »املوقف يش�به انطالقة املوسم، 

لكن يجب التأقلم عىل األوضاع«.
 وأتم املدير الفني لس�ان جريمان ترصيحاته بشأن هذه 
املش�كلة »بعدها يأتي فباير/ ش�باط، إنه ش�هر قصري 

جدا ال أعلم هل سيكون 28 أم 29 يوما؟«.
 ويضم بي إس جي بن صفوفه ثنائي املنتخب الس�نغايل 
عب�دو ديال�و وإدريس�ا جايي إضاف�ة للمغرب�ي أرشف 
حكيم�ي بخالف عدد كبري م�ن العبي أمري�كا الجنوبية 
ونيم�ار  وإي�كاردي،  وباريدي�س  ماري�ا  ودي  »مي�يس 

وماركينيوس

برييز: ريال مدريد لن يستسلم أمام يويفا
              المستقبل العراقي/ متابعة

واص�ل فلورنتين�و بيري�ز، رئيس ري�ال مدريد، 
الدف�اع ع�ن مش�روع الس�وبر لي�ج، ال�ذي ما 
زال الن�ادي الملك�ي يؤي�ده برفق�ة برش�لونة 
ويوفنتوس.وقال بيريز، في تصريحات أبرزتها 
صحيفة “ماركا” اإلسبانية: “السوبر ليج ليست 
مجرد مسابقة جديدة.. إنها أكثر من ذلك بكثير، 
ألنه�ا تح�اول تغيي�ر ديناميكيات ك�رة القدم، 
وتمن�ح األندية الحرية، بحي�ث تكون متحكمة 

في مصيرها”.وأضاف: “الس�وبر ليج سيحقق 
ف�ي النهاي�ة الحري�ة واللع�ب المال�ي النظيف 
واالحت�رام، م�ع تجن�ب المواق�ف الت�ي تتلقى 
فيه�ا األندية دعًما عش�وائًيا.. ورغم محاوالت 
التش�هير، إال أن البطولة ل�ن تتطور إال إذا كانت 
المحلية”.وأكم�ل:  الدوري�ات  م�ع  متوافق�ة 
“رف�ض االتحاد األوربي لك�رة القدم أي فكرة، 
وتعرض�ت األندي�ة للتهديد، وتعرض الرؤس�اء 
لإلهانة من قبل رئيس اليويفا”.وواصل: “كانوا 
يفعلون كل ش�يء من أجل القضاء على السوبر 

ليج، م�ن خالل الضغط والتهدي�دات، عليك أن 
ُتذكر االتح�اد األوروبي بمن هو ريال مدريد.. 
لقد تعرض س�انتياجو برنابيو للتهديدات على 
مدار عامين، لكننا لن نستسلم”.وعن اتفاقية 
CVC الت�ي تدع�و له�ا رابط�ة الليج�ا، قال 

بيريز: “إنه�ا غير منطقي�ة، لكنها مربحة 
لبقي�ة األندية”.وتابع: “ل�م أتخيل أبًدا أن 

الصحافة ستخبرني بأنهم سينتزعون 
حقوقن�ا، ألن الرابطة مجرد مس�وق 

وفًقا للقانون.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تيباس ردًا عىل برييز: أنت من ترض بالليجا
            المستقبل العراقي/ متابعة

رد خافي�ري تيباس، رئيس رابطة الليجا، عىل انتقادات 
فلورنتيو برييز رئيس ريال مدريد، لالتفاق بن الرابطة 

.CVC وصندوق
وكان بريي�ز ق�د رصح، عىل هامش انعق�اد الجمعية 
العمومي�ة للن�ادي امللكي، الس�بت، ب�أن االتفاق بن 

الرابط�ة والصن�دوق م�يلء باملخالف�ات، الت�ي كانت 
ستلحق أرضارا جسيمة باملريينجي.

ورًدا ع�ىل ذلك، قال تيباس عب حس�ابه عىل »تويرت«: 
»لم أتخي�ل أب�ًدا أن فلورنتينو برييز سينش�ئ بطولة 
السوبر ليج، التي س�تلحق رضًرا كبريًا بأندية الليجا، 

دون استشارتهم«.
وأضاف: »هناك صناديق تشارك يف أعمال لريال مدريد، 

وُيفرتض أن النادي لن يتحكم يف هذه األصول ملدة 25 
عام�ا، وفلورنتينو برييز يرف�ض االتفاق مع صندوق 

CVC ألنه يهاجم بطولة السوبر ليج«.
وكان الصندوق قد توص�ل التفاق مع الليجا، الصيف 
امل�ايض، يقيض بض�خ 2.7 ملي�ار يورو يف املس�ابقة 
واألندي�ة، مقاب�ل حصول�ه ع�ىل نس�بة من تس�ويق 

الحقوق السمعية والبرصية.
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االتحاد اآلس�يوي يكش�ف جنس حارس�ة مرمى منتخب إيران للس�يدات، هذا 
الخرب الريايض مشوق جدا ملتابعي الشأن الريايض.

ام�ا الجان�ب االقتصادي فارتفاع س�عر رصف ال�دوالر يف اغلب بل�دان الرشق 
االوس�ط سبب خسائر كبرية للتجار واملواطنني عىل حد سواء وهو ما يشغلهم 

االن.
اما محم�د وعائلته واصدقائه ينش�غلون بجم�ع التربعات لس�د اجور عملية 
زرع كىل يف الوق�ت ذات�ه ينتظ�ر ابراهيم من�ذ 12 عاما داخل الس�جن ليقيض 

محكوميته ويخرج،
اما نور فيوم الخميس هو مقلق جدا بالنسبة لها النها ستتخلص من العزوبية 
وه�ي تخوض تجربة الزواج معتربته يوم فاص�ل ربما تنجح بهذه التجربة او 

تفشل بعد ازدياد حاالت الطالق.
فيما يبقى صفاء يحسب االيام وهو ينتظر اتصال من شخص يساعده ب200 
دوالر ليفت�ح بها مرشوع العم�ر ليعيله هو وعائلته وعنده س�ؤايل له عن ذلك 

املرشوع الذي قيمته 200دوالر قال )كش�ك لبيع الش�اي(.
ل�كل ش�خص قصة وبكل قص�ة معان�اة وكل صاحب معاناة يحس�د صاحب 

املظهر دون معرفة ما يمر به وهنا استذكرت هذه القصة:
ىف يوم من األيام كان يوجد تاجر طيب كان لديه أبن يش�كو دائما من التعاسة 
والحزن، وكان التاجر الذكي يحاول أن يعلمه معنى السعادة، فقرر إرساله إىل 
أكرب حكيم مش�هور يف ذلك الزمان، وىف الطري�ق إىل الحكيم مىش االبن الصغري 
يف الصح�راء كث�رياً وعندما وصل إىل ق�رص الحكيم وجدة قرصاً كب�رياً وفخماً 
ملئ باألش�جار والحدائق الجميلة، كأنه قطعة من الجنة، دخل الولد إىل القرص 
وتوجه إىل الحكيم يسأله: هل يمكنك أن تخربني رس السعادة، فكر الحكيم قليالً 
ثم أجابه: أنا ليس لدى الوقت الكايف اآلن ألعلمك هذا الرس ولكن يمكنك الخروج 
والتنزه بني جوانب هذا القرص العظيم وعد إيل بعد مرور ساعتني ألعلمك معنى 
السعادة برشط أن تأخذ ملعقة الزيت هذه وتعود بها دون أن تسقط أي قطرة 
م�ن الزيت. وفعالً خرج الش�اب وأخذ يطوف بني نواحي القرص ملدة س�اعتني 
كاملتني ثم عاد إىل الحكيم، فس�أله الحكي�م: هل رأيت الحديقة الجميلة املليئة 
بال�ورود بالقرص؟ فأجاب الش�اب: ال!، فس�أله الحكيم: هل ش�اهدت مكتبة 
القرص الرائعة املليئة بالكتب القيمة؟ رد الش�اب: ال ! كرر الحكيم السؤال: هل 

رأيت التحف الرائعة التي تملئ جوانب القرص؟ أجاب الشاب: ال!.
فسأله الحكيم: ملاذا ؟ رد الشاب ببساطة، ذلك ألنني لم أرفع عيناي عن ملعقة 
الزيت خوفاً من أن يس�قط فلم أشاهد ما حويل بالقرص، قال له الحكيم: ارجع 
اآلن وشاهد كل ما سألتك عنة وعد إىل مرة أخرى، ففعل الشاب كما أمر الحكيم 
وعاد له بعد أن ش�اهد جمال القرص و روعته، فس�أله الحكيم: قل ىل اآلن ماذا 
رأيت، فأنطلق الش�اب يقص عىل الحكيم روعة ما رأى يف انبهار ش�ديد، فنظر 
الحكيم إىل ملعقة الزيت بيد الش�اب فوجد أن الزيت قد س�قط منها، فقال له: 
أنظر يا بنى، هذا هو رس الس�عادة، نحن نعيش يف هذه الدنيا وقد خلق لنا الله 
ع�ز وجل كث�ري من النعم والجم�ال ولكننا نغفل عنها يف كث�ري من األحيان وال 
نراها وذلك النش�غالنا بهمومنا وصغائر ما بانفوس�نا، الس�عادة هي أن تقدر 
هذه النعم الجميلة وتس�تمتع بها وال تنظ�ر إىل همومك الصغرية، فبمجرد أن 

تلتفت إىل الجمال والنعم سوف يسقط كل الزيت وهو الهم والغم.

يف ميادين السياس�ة الدولية عادة تقيم الدول عالقاتها عىل اساس وجود الدولة 
ذات االمة الواحدة – One-Nation State او عىل اس�اس الكتل الكربى كاالتحاد 
االوربي )EU (. والدولة ذات االمة الواحدة مصطلح يعني دولة غالبية نفوسها 
م�ن قومية واحدة وفيها اقليات كما هو الحال مع فرنس�ا مثال او املانيا. وهذا 
ه�و الحال ايضا يف دول تقع معظم اراضيها ضم�ن القارة االوروبية مثل تركيا 
وروسيا. وهناك دول يف اسيا بقيت ذات امة واحدة رغم اتفاقيات ما بعد الحرب 

العاملية االوىل كايران وغريها من دول اسيا.
وع�ادة الدولة ذات االمة الواحدة تكون مهاب�ة ومحرتمة وتخىش الدول االخرى 
التج�اوز عليها وعدم اثارتها كما ان هذه الدول ب�دأت بتعظيم قوتها ونفوذها 
وتطوير صناعتها وزرعتها واصبح لها شأن يف العالقات الدولية وغالبتها تعمل 
بنظام سيايس فيدرايل وتشهد يف غالب االحيان استقرارا سياسيا واخذت تجذب 
االس�تثمارات الخارجية ك دول الربيسك )BRISC ( التي تضم الربازيل وروسيا 

والهند وجنوب افريقيا والصني.
بعد الحرب العاملية الثانية مثال سلخت بريطانيا العظمى هونك كونك من الصني 
ولك�ن وعدت يف اتفاقية بينهما بارجاعها ىف العقد التاس�ع من القرن العرشين 
 One State With Two Systems ( ولكن بنظامني س�يايس واقتصادي مختلفني

( . ووفيت بريطانيا بوعدها خشية اثارة دولة متعاظمة النفوذ مثل الصني.
ويف الحرب العاملية االوىل اتهمت تركيا بارتكاب مجازر بشعة كما تقول التقارير 
ضد االرمن، ولكن تنفيها تركيا بقوة وأصبح لرتكيا االن مقومات القوة والتأثري 
تجعلها مهابة ومحرتمة من قبل الدول الكربى مما يجعل هذه االخرية التغايض 

عن تركيا وعدم التطرق لهذا االمر يف املحافل الدولية.
ويف االلفية الثالثة قامت روسيا االتحادية باقتطاع القرم )Crimea( من اوكرانيا 
ضمه�ا اليه�ا دون اكرتاث للدول الك�ربى مدعية انها جزء من الدولة الروس�ية 
ولك�ن يف الواق�ع قامت بذلك الهميته�ا البحرية والحربية بالرغ�م من ادعاءات 

اوكرانيا بانها جزء من اراضيها.
ه�ذه االمثل�ة وغريها تثبت اىل حد كبري ان ال�دول ذات االمة الوحدة تكون عادة 
مهابة محرتمة ضمن حدودها وغري مقسمة او مجزئة معززة بقدراتها الذاتية 
عىل التطور والتقدم كما ان قوتها وتاثريها يف تعاظم مس�تمر يجعلها يف مأمن 
م�ن تاثريات الدول االقوى يف عالم لم يعد احادي القطب )Unipolar( تتحكم به 
 Multipolar( دولة عظمى لوجدها. عالم اصبح يف هذه االلفية متعدد االقطاب
( وتثبت ايضا ان الدول ذات االمة الواحدة املجزئة واملقس�مة كالعرب ال تحظى 
بنفس االحرتام والتقدير النها ضعيفة وضعفها ناتج عن طبيعة نفس�ية الفرد 
امليال اىل املصالح الذاتية واالنانية والنرجسية وقرص النظر. لو كان العرب دولة 
قوية كرتكيا او روس�يا مل�ا تجرات اي دولة مهما كانت قوته�ا ونفوذها بامالء 

اشرتاطاتها عليهم متفرقني يف قضايا دولية مهمة.
ق�د يق�ول البعض ان تقس�يم املغانم بعد الح�روب هو الذي فرض ه�ذا الواقع 
واضعف ق�درة العرب عىل الوحدة ونقول لهذا البعض م�ا رايكم بتوحيد املانيا. 
ال�م يتكاتف االملان ويصنعوا املانيا من جديد. ما س�بب ع�دم قدرتنا كعرب بعد 
 ) Arabia(ِ رحي�ل املس�تعمر عىل االقل توحيد الكلم�ة وصناعة الدولة العربي�ة
ليس ع�ىل غرار ما كانت تنادي ب�ه االنظمة العس�كرية الديكتاتورية املخادعة 

املدعية بالوطنية.

حتذير خطري من موجة وبائية تعد االقسى منذ تفيش كورونا افتتاح مرسح الرشيد بعد إغالق دام 18 عامًا
 حذرت أكاديمية الطب الوطنية األمريكية من 
أن العال�م يواجه خطر ان�دالع جائحة جديدة 
قد تجلب خسائر برشية أكرب مما جلبه تفيش 

فريوس كورونا.
وذك�رت األكاديمي�ة يف بيان له�ا أنها أصدرت 
كيفي�ة  بخص�وص  جدي�دة  تقاري�ر  أربع�ة 
االس�تفادة من الدروس التي تم اس�تخالصها 
من تفيش كورونا يف االستعدادات للتعامل مع 
تفيش اإلنفلونزا املوس�مي وجائح�ة محتملة 

جديدة لإلنفلونزا.
جدي�دة  جائح�ة  أن  األكاديمي�ة  وأوضح�ت 
لإلنفلونزا مماثلة لتلك التي حصدت أرواح 50 
مليون نسمة يف العالم عام 1918 من املحتمل 
أن تجلب تداعيات أس�واء م�ن جائحة كورونا 

املتواصلة.
ولفت�ت األكاديمي�ة إىل أن اإلنفلون�زا ال ت�زال 
املم�راض املت�داول األكثر ترجيحا للتس�بب يف 
جائح�ة جديدة، مح�ذرة من أن خط�ر توجه 
العال�م إىل ه�ذا الس�يناريو ي�زداد خط�ورة يف 
عه�د جائح�ة »كوفي�د-19«، نظ�را للتغريات 
يف الظ�روف الدولية واإلقليمي�ة التي تؤثر عىل 

الناس والحيوانات.
وش�ددت األكاديمي�ة ع�ىل رضورة أن يض�ع 

املجتم�ع الدويل آلي�ات لالس�تعدادات لجائحة 
جدي�دة محمل�ة ويس�تثمر دائم�ا يف تطوي�ر 
اللقاحات وتعزيز سالس�ل إمداد املواد الطبية 
ال�دول ذات  اإلنتاجي�ة يف  الق�درات  وتطوي�ر 
مس�توى الدخل املنخفض واملتوسط وإرشاك 

سكانها يف البحوث العلمية.
ولفت�ت األكاديمية إىل أن اإلنف�اق العاملي عىل 
التعامل مع جائحة جديدة يقدر ب�570 مليار 

دوالر عىل مدى عام منذ نش�وبها، بينما يقدر 
لجائح�ة  املس�بقة  االس�تعدادات  يف  اإلنف�اق 
ب��4.5 ملي�ار دوالر فق�ط، وفق�ا لتقييم�ات 
البنك الدويل. وذك�ر رئيس األكاديمية، فيكتور 
دزاو: »اإلنفلونزا املوسيمية وجائحة اإلنفلونزا 
الجديدة قد تندلع يف أي لحظة، ويجب أن يكون 
االستعداد التزاما دائما، وال يمكن أن يكون من 

سنة إىل أخرى ومن أزمة إىل أخرى«.

افتتح وزير الثقافة حسن ناظم اليوم السبت، 
مرسح الرش�يد بعد 18 عاماً من إغالقه ضمن 
فعاليات مهرجان بغ�داد الدويل للمرسح الذي 

بدأ أعماله امس .
وقال وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار حس�ن 
ناظم، يف كلمة له خالل افتتاح مرسح الرشيد، 

إن »املرسح ليس مجرد أبنية، ويجب إعادة بث 
ال�روح فيه عرب نص�وص وأعمال مهمة، نحن 
اليوم نس�تعيد فناً أصيالً جس�دته يف الس�ابق 
نص�وص مهم�ة لع�ب األدوار فيه�ا فنان�ون 
كب�ار«. وأض�اف، أن »العراقي�ني أول من بنوا 
املس�ارح ورافقتهم يف تحوالته�م االجتماعية 

والسياسية وجسدت أفراحهم وأحزانهم«.
وب�دأت امس فعالي�ات مهرجان بغ�داد الدويل 
للم�رسح ال�ذي تش�ارك في�ه تون�س ومرص 
وس�وريا واألردن وس�لطنة عم�ان وايطالي�ا، 
حيث س�يتم تقديم أكثر من 15 عمالً مرسحياً 

عربياً وعراقيا.

 ذكرت دراس�ة طبي�ة حديثة أن انخفاض مس�تويات »فيتامني د« يزيد من 
خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية، وفقا لجامعة جونز هوبكنز األمريكية.

ووجد الباحثون أن هذا املرك�ب العضوي رضوري لعمل العديد من األنظمة 
الرئيسية يف جسم اإلنسان من املناعة إىل التمثيل الغذائي للعظام.

ويرتب�ط »فيتامني د« أيًض�ا بصحة القل�ب واألوعية الدموي�ة، حيث يؤدي 
نقص�ه إىل مضاعفة خطر حدوث اضطراب ح�اد يف إمدادات الدم إىل الدماغ، 

وفًقا لصحيفة »دييل إكرسبس« الربيطانية.
ويتك�ون هذا املك�ون يف برشة الجلد تحت تأثري األش�عة فوق البنفس�جية، 
لذل�ك لوحظ نقصه يف اململك�ة املتحدة والبلدان املماثل�ة، حيث يوجد القليل 

من ضوء الشمس.
وق�ال األطباء إنه يف أش�هر الش�تاء، يمك�ن الحصول عىل امل�ادة املفيدة عن 

طريق تناول األسماك الدهنية والبيض وكبد البقر واللبن.

حتذير طبي.. نقص هذا الفيتامني 
يسبب جلطة دماغية

تس�تمر وبوت�رية متصاع�دة أعم�ال حف�ر وم�د الكاب�ل الضوئ�ي الخاصة 
بامل�رشوع الوطني لالنرتن�ت يف املناطق الس�كنية يف محافظة البرصة، حيث 
أوضح املهندس س�الم خلف حس�ن مدير مديرية االتصاالت واملعلوماتية ان 
هذه االعمال التي تمت بمتابعة وإرشاف لجنة كوادر ش�عبة النفاذ الضوئي 
تمت يف مناطق األندلس و دور نواب الضباط و األربع شوارع، وكذلك الكزيزة 
و الخمسة ميل، ومنطقة ياسني خريبط و دور الضباط وأطراف من مناطق 
الجبيلة والجنينة، وتس�تمر أعمال الحفر لحني أكمال كافة مناطق محافظة 
البرصة املشمولة بالحفر وذلك من اجل األرساع بتقديم خدمات املرشوع .من 
جانب آخر تس�تمر لجنة إزال�ة التجاوزات بحمالتها لرف�ع التجاوزات الغري 
قانوني�ة الحاصلة من قبل أصحاب األبراج املجهزين لخدمة األنرتنت املتمثلة 
بالكابالت والكابينات الضوئية غري املرخصة، وبمساندة منتسبي جهاز األمن 
الوطني والقوات االمنية املاس�كة لالرض. ونتجت الحملة عن رفع ومصادرة 
22 تقسيم يف منطقة التحسينية، و12 تقسيم يف منطقة الجمعيات يف مركز 
املحافظ�ة وستس�تمر املالكات املختص�ة بحمالتها لرفع جمي�ع التجاوزات 

وحسب توجيهات االدارة العليا يف الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية.

اتصاالت البرصة : حفر ومد مسارات كابل ضوئي جديدة 
ضمن املرشوع الوطني  وإزالة الكابالت والكابينات الضوئية 

غري املرخصة يف عدد من مناطق املحافظة

نقيب الصحفيني العراقيني يلتقي حمافظ الديوانية ويبحث معه آفاق دعم األرسة الصحفية يف املحافظة
بح�ث نقيب الصحفي�ني العراقيني مؤي�د الالمي يف مق�ر النقابة 
مع محافظ الديوانية زهري الش�عالن آف�اق التعاون ودعم األرسة 

الصح��في�ة يف املحافظة 
وتسهيل عمل الصحفيني 
واإلع����المي�ني وك�ذلك 
امل��ؤسسات اإلع���المية 
فض�ال   , هن�اك  العامل�ة 
ع�ن اإلج�راءات املتخ�ذة 
يف املح��افظ�ة لحص�ول 
الصح��في�ني ع�ىل قطع 
األرايض الس�كنية أس�وة 
برشائ�ح املجتمع األخرى 

 .
الصحفيني  نقي�ب  وع�رب 
العراقي�ني عن ش�كره ملا 
أب�داه محاف�ظ الديوانية 
ورعاي�ة  اهتم�ام  م�ن 

لرشيحة الصحفيني وبما ينسجم مع طبيعة عملهم وتضحياتهم 
من اجل إبراز الصورة املرشقة للمحافظة وماتش�هده من مراحل 
األعم�ار والعمران لخدمة 

أبناء املحافظة .
 من جهته أش�اد الشعالن 
بالجه�ود الب�ارزة والدور 
ال�ذي  واملؤث�ر  الفاع�ل 
الصحفيني  نقاب�ة  تحتله 
العراقي�ني محلي�ا وعربيا 
ودوليا م�ا جعلها تحظى 
بمكانة متميزة يف املجتمع 
. واطلع محافظ الديوانية 
عىل طبيع�ة عمل النقابة 
ومفاصلها وماتقدمه من 
عمل متميز اداريا ومهنيا 
األرسة  خدم�ة  يف  يص�ب 

الصحفية.

ىف: نوفمرب 18, 2021ىف: اخبار2وسوم: الرزاعة, 
 views 18 العراق�ال يوج�د تعليقاتمش�اهدات
طباع�ة الربيد االلكرتونىبحس�ب وزارة الزراعة 
، أص�درت الحكومة ق�رارا بس�داد ديون بعض 
الفالحني ، محذرة من أن التأخري سيؤثر بشكل 

خطري عىل مش�كلة نقص املي�اه ويهدد اإلمداد 
باملحاصيل األساس�ية ، ما ينذر بأزمة حقيقية 
، خاصة محصول القم�ح ، وهو من املتوقع أن 
يبل�غ العجز 2 ملي�ون طن.وقال وزي�ر الزراعة 
محمد كري�م الخفاجي للمخطط الحيادي الذي 

ق�ال: “قضي�ة حق�وق الفالحني قضي�ة مهمة 
ونق�ص املي�اه أث�ر ع�ىل العملي�ة الزراعي�ة يف 
البالد”.وأضاف: “املزارعون يتحملون الكثري من 
التكاليف يف عملية الزرع ، وتكلفة الفدان ال تقل 

عن 200 ألف دينار ، وتنتج 600 كيلوغرام”.

خطر هيدد الزراعة والفالحني

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


