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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

طال�ب مرك�ز »ميرتو«، أم�س الس�بت، بإطالق 
رساح جميع املعتقلني ع�ى خلفية االحتجاجات 
الطالبية يف الس�ليمانية ومدن إقليم كردس�تان، 
فيما حمّل سياس�يون األح�زاب الكردية النافذة 

مسؤولية ما آلت إليه األوضاع.
وق�ال املرك�ز يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إّن لجن�ة املعلمني املعرتضني ذكرت 
يف بيان نرش يف بعض وسائل اإلعالم املحلية أّن ما 
ال يقل عن 300 ش�اب تم اعتقالهم يف مدن إقليم 
كردس�تان عى خلفية مش�اركتهم يف تظاهرات 

الطلبة«.  
إط�الق  ت�م  أّن »متظاهري�ن  البي�ان،  وأض�اف 
رساحهم يف اليومني املاضيني بمدينة السليمانية 
قال�وا إّن العرشات تم حجزهم وتم توزيعهم عى 
س�جون القيادة العامة لقوات البيشمركة غرب 
املدينة، اآلس�ايش العامة جن�وب املدينة وبعض 
مراكز اآلس�ايش )األم�ن(، وكان بني املحتجزين 
ش�باب دون 18 س�نة، صحفيني، ط�الب معاهد 
وجامعات، مواطنون، تم اإلفراج عن الصحفيني 
والفتي�ة والط�الب بكفاالت مالي�ة وبقى من لم 
يكن طالباً يف الحجز. وأش�اروا إىل أّن االستجواب 
عن انتماء املحتجزين لحزب العمال الكردستاني 
هي الس�ائدة يف تلك التحقيق�ات«.  وقال رحمن 
غري�ب رئيس مرك�ز ميرتو، »نطالب الس�لطات 
يف إقليم كردس�تان باإلفراج الف�وري عن جميع 
املعتقل�ني يف تظاه�رات األيام املاضية وإس�قاط 
جمي�ع التهم عنه�م، واحرتام قانون�ي التظاهر 

والعمل الصحفي، لتعزيز سلم األهيل«.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

عاد وف�د املفاوضني النووي�ني اإليراني�ني إىل فيينا تمهيدا 
الس�تئناف املباحثات بشأن إمكانية إحياء االتفاق النووي 
املربم يف عام 2015. وأكدت وكالة »فارس« اإليرانية ش�به 
الرسمية أن مس�اعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، 
عيل باق�ري كني، وصل أمس الس�بت إىل فيين�ا عى رأس 
الوف�د املكل�ف بالتفاوض م�ع مجموعة »4+1« )روس�يا 
والص�ني وفرنس�ا وبريطاني�ا وأملاني�ا( ومنس�ق اللجن�ة 
املش�رتكة لالتفاق النووي. ومن املتوقع أن تس�تأنف يوم 
االثنني الق�ادم يف فيين�ا املباحثات النووي�ة التي انطلقت 

يف أبري�ل املايض، وتم تعليقها يف يونيو بس�بب االنتخابات 
الرئاس�ية يف إي�ران. وته�دف ه�ذه املباحث�ات إىل ع�ودة 
الوالي�ات املتحدة إىل الصفقة النووية التي انس�حبت منها 
من جانب واحد ع�ام 2018، وعودة إيران إىل تطبيق كافة 
التزاماته�ا بموج�ب »خطة العمل الش�املة املش�رتكة«. 
وتش�رتط إيران إلحياء االتفاق رفع الواليات املتحدة كافة 
العقوب�ات املفروضة ع�ى الجمهورية اإلس�المية يف عهد 
الرئيس األمريكي الس�ابق دونالد ترام�ب. ويأتي ذلك عى 
خلفية مس�ائل خالفية عالقة بني إي�ران والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، عى الرغم من زيارة مديرها العام، رافائيل 

غرويس، إىل طهران مطلع األسبوع الجاري.

      بغداد / المستقبل العراقي

بمتابع�ة وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون 
الرشطة الفريق عماد محمد محمود،اعلنت 
وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة، انه وبعد 
أن استخربت مفارز مكتب مكافحة اجرام 
الق�دس التاب�ع لوكال�ة الوزارة لش�ؤون 
الرشطة  عن حادث تسليب ألحد املواطنني 
ضم�ن منطقة ح�ي اور من قب�ل عصابة 
مس�لحة تتألف من ثالثة أش�خاص كانوا 
يس�تقلون عجل�ة من نوع )كيا س�ورنتو 
ابي�ض اللون( وتس�ليب مبلغ م�ايل قدره 
)140 مليون دين�ار عراقي( منه باالكراه 

بعد تعقبه منذ استالمه املبلغ من املرصف 
اىل مح�ل الحادث وه�روب الجناة اىل جهة 
مجهولة ، عى الفور وألهمية املوضوع تم 
تشكيل فريق عمل ملتابعة الحادث وجمع 
كل ما له مس�اس بالجريمه بغية التوصل 
اىل الجن�اة والقبض عليه�م وبعد التحري 
والتعق�ب امليداني وخ�الل وقت قيايس تم 
التوص�ل إىل الجن�اة حيث ت�م القبض عى 
أحد املتهم�ني بعد تحديد مكان تواجده يف 
مدينة الكوت بع�د هروبه من بغداد ، كما 
تم القبض عى املتهم الثاني ضمن منطقة 
الحس�ينية باالش�رتاك مع مف�ارز مكتب 
مكافحة اجرام الزهور وبعد تصادمه مع 

املف�ارز القابضة ، هذا وقد تم القبض عى 
املتهم الثال�ث يف منطقة الكرادة من خالل 
نصب كمني محكم للمتهم باالش�رتاك مع 
مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة حيث 
تم ضبط العجلة مع األس�لحة املستخدمة 
بالحادث بحوزتهم ، دونت أقوال املتهمني 
ابتدائيا وقضائيا بالتفصيل وحسب االدوار 
يف العمليه واجري كشف الداللة للمتهمني 
وج�اء مطابقاً للحقيقة والواقع ، علماً أن 
املتهم�ني من أرباب الس�وابق وس�بق وان 
ت�م اخ�الء س�بيلهم بالعفو الع�ام االخري 
عن محكوميات بحوادث تس�ليب س�ابقه 
، ت�م تقديمهم إىل القض�اء لينالوا جزائهم 

الع�ادل . بدورها، أعلن�ت مكافحة اجرام 
بغ�داد القب�ض ع�ى عصاب�ة مكونة من 
أربع�ة متهمني لرسقة الس�يارات جنوبي 
العاصمة. وقالت املكافح�ة يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، إنه »بعدما 
تم تسجيل إخبار عن وجود حوادث لرسقة 
السيارات ضمن مناطق السعادة والجرس 
الفرن�ي جنوب العاصمة بغ�داد، تم عى 
الفور تش�كيل فريق عم�ل من قبل مفارز 
مكتب مكافحة إجرام املدائن وباالش�رتاك 
مع مفارز مكتب مكافحة رسقة سيارات 

الرصافة ونصب الكمائن«.  
التفاصيل ص2
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الرتبية  تصدر توضيحا بشأن الدور الثالث لطلبة الثالث املتوسط
     بغداد / المستقبل العراقي 

أصدرت وزارة الرتبية، أمس الس�بت، توضيحاً جديداً بش�أن امتحانات ال�دور الثالث للصف الثالث 
املتوس�ط. وقال املتحدث باس�م الوزارة حيدر فاروق إن »الوزارة مستعدة إلجراء االمتحانات للدور 
الثالث، لكن مجلس الوزراء رفض ذلك«، الفتاً اىل أن »الوزارة أجلت االمتحانات ألس�بوع حتى ترى 

إذا يمكن أن تتغري القرارات والسماح للطلبة بأداء االمتحانات يف الدور الثالث«.
وكان�ت وزارة الرتبي�ة، ق�د أص�درت، الجمع�ة، توضيحاً بش�أن ش�مول الطلب�ة بدور ثال�ث ألداء 
االمتحانات. وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق إن »الوزارة مستعدة إلجراء امتحانات الدور 
الثالث للصف الثالث املتوسط والتي كان من املقرر إجراؤها يوم السبت، وكذلك شمول ملن لم يوفق 
يف النج�اح بال�دور الثاني«، مضيفاً »لكن كان هناك قرار بإلغاء ش�مول طلبة الدور الثالث من أداء 

االمتحانات، ما أربك الوضع وكل ما تم التخطيط له مسبقاً«.
وأك�د أن »الوزارة عمدت ع�ىل تأجيل االمتحانات عىل أمل أن يكون هن�اك تغيري يف هذا القرار حتى 

يتمكن الطلبة من تأدية االمتحانات ومراعاة الشأن االستثنائي الذي تمر به البالد«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

طال�ب مرك�ز »ميرتو«، أم�س الس�بت، بإطالق 
رساح جميع املعتقلني ع�ىل خلفية االحتجاجات 
الطالبية يف الس�ليمانية ومدن إقليم كردس�تان، 
فيما حمّل سياس�يون األح�زاب الكردية النافذة 

مسؤولية ما آلت إليه األوضاع.
وق�ال املرك�ز يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إّن لجنة املعلم�ني املعرتضني ذكرت 
يف بيان نرش يف بعض وسائل اإلعالم املحلية أّن ما 
ال يقل عن 300 ش�اب تم اعتقالهم يف مدن إقليم 
كردس�تان عىل خلفية مش�اركتهم يف تظاهرات 

الطلبة«.  
إط�الق  ت�م  »متظاهري�ن  أّن  البي�ان،  وأض�اف 
رساحهم يف اليومني املاضيني بمدينة السليمانية 
قال�وا إّن العرشات تم حجزهم وتم توزيعهم عىل 
س�جون القيادة العامة لقوات البيشمركة غرب 
املدينة، اآلس�ايش العامة جن�وب املدينة وبعض 
مراكز اآلس�ايش )األم�ن(، وكان بني املحتجزين 
ش�باب دون 18 س�نة، صحفيني، ط�الب معاهد 
وجامعات، مواطنون، تم اإلفراج عن الصحفيني 
والفتي�ة والط�الب بكفاالت مالي�ة وبقى من لم 
يكن طالباً يف الحجز. وأش�اروا إىل أّن االستجواب 
عن انتماء املحتجزين لحزب العمال الكردستاني 

هي السائدة يف تلك التحقيقات«.  
وق�ال رحم�ن غري�ب رئي�س مرك�ز مي�رتو، »نطال�ب 
السلطات يف إقليم كردستان باإلفراج الفوري عن جميع 
املعتقل�ني يف تظاه�رات األيام املاضية وإس�قاط جميع 
التهم عنهم، واحرتام قانوني التظاهر والعمل الصحفي، 

لتعزيز سلم األهيل«.  
وأضاف، »نناش�د جميع األطراف السياسية أن ال يركبوا 
موج�ة تل�ك الفعاليات الس�لمية وتس�يس ش�عاراتها، 

وتغيري مس�ارها الس�لمي املدني التي تنت�ج عنها غالباً 
أعمال عنف«.  وشدد غريب، عىل أن »تظاهرات الطلبة يف 
مدن إقليم كردستان أثبتت غياب دور منظمات املجتمع 
املدن�ي، وخضوع ووالء ش�به تام لالحزاب السياس�ية، 
والت�زام جانب الصمت عىل االنته�اكات يف مجال حقوق 
اإلنس�ان بش�كل عام وحرية التعبري والصحافة بش�كل 
خ�اص«.  بدوره، أكد الس�يايس الكردي غالب محمد أن 
ماج�رى يف الس�ليمانية من اغتي�االت واعتقاالت وقمع 

للمتظاهرين يمثل الوجه الحقيقي لحكام كردستان.
وقال محمد إن “هناك جهات إجرامية تتسلط عىل رقاب 
املواطن�ني يف إقلي�م كردس�تان العراق وتحك�م بطريقة 

بوليسية”.
وأض�اف أن “ما جرى م�ن اغتياالت يف راني�ا بمحافظة 
السليمانية واختفاء عدد من الناشطني يؤكد أن األجهزة 
األمنية غ�ري تابعة للحكومة، وانما هي أداة بيد األحزاب 
الحاكمة”. واغتيل ثالث من املنارصين للرئيس املش�رتك 

لالتحاد الوطني الهور شيخ جنكي يف قضاء رانيا 
بمحافظ�ة الس�ليمانية عىل خلفي�ة التظاهرات 

التي تشهدها املدينة.
بدوره�م، اتهم ساس�ة ك�رد يف محافظ�ة دياىل 
أح�زاب اقليم كردس�تان بالوقوف وراء ماس�اة 
بيالروس�يا الت�ي راح ضحيته�ا الع�رشات م�ن 
العراقي�ني الك�رد، فيما أك�دوا أن ثورة الش�عب 

الكردي قادمة.
وقال الس�يايس الكردي احمد الج�اف ان “ازمة 
املهاجري�ن من الك�رد ع�ىل الح�دود البولندية- 
البيالروس�ية كش�فت ع�ورة النظ�ام الحاكم يف 
كردس�تان الذي تلتهم�ه آفة الفس�اد والحزبية 
والعائلية لتدفع االف من ابناءه اىل خوض غمار 

املوت هربا من الجوع والفقر”.
واض�اف الج�اف ان “احزاب كردس�تان تتحمل 
ماس�اة وفواجع الحدود البولندية – البيالروسية 
وم�ا حص�ل م�ن ضحاي�ا”، الفت�ا اىل ان “ثورة 

الشعب الكردي قادمة”.
م�ن جانب�ه أوض�ح الس�يايس الك�ردي عبدالله 
االركوازي أن “النظام الحاكم يف كردس�تان بكل 
احزاب�ه تتحمل وزر الدماء الربيئة التي تس�قط 
كل يوم بس�بب غ�زارة الهجرة الورب�ا هربا من 

الظلم والفقر والجوع يف مدن وقرى االقليم”.
واضاف االركوازي ان “هناك غضب ش�عبي كبري 
يف مدن كردس�تان حاليا الفت�ا اىل ان الحكومة يف 
اربيل فش�لت يف احتواء االزمات االقتصادية الن الفساد 
متغلغ�ل يف مؤسس�اتها”.وكانت الس�ليمانية ومناطق 
أخرى يف إقليم كردس�تان قد ش�هدت اندالع احتجاجات 
واس�عة للمطالبة برصف مخصصات الطلبة الش�هرية 
املتوقف�ة، البالغة 100 ألف دينار )م�ا يعادل 68 دوالراً( 
شهرياً للطلبة الذين يس�كنون خارج مراكز املدن، و60 

ألف دينار )40 دوالراً( للساكنني يف املدن. 

االعتقاالت طالت 300 شخصًا.. وقوى سياسية حتمل املسؤولية للعائلتني احلاكمتني: الوضع تفاقم بسببكم

إقليم كردستان حييص ضحايا االحتجاجات: رعب ومأساة
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      بغداد / المستقبل العراقي

لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  بمتابع�ة 
الرشطة الفريق عماد محمد محمود،اعلنت 
وكال�ة الوزارة لش�ؤون الرشط�ة، انه وبعد 
أن اس�تخربت مفارز مكتب مكافحة اجرام 
القدس التابع لوكالة الوزارة لشؤون الرشطة  
ع�ن حادث تس�ليب ألح�د املواطن�ني ضمن 
منطق�ة ح�ي اور من قبل عصابة مس�لحة 
تتألف من ثالثة أش�خاص كانوا يس�تقلون 
عجلة من نوع )كيا س�ورنتو ابيض اللون( 
وتس�ليب مبل�غ م�ايل ق�دره )140 ملي�ون 
دينار عراقي( من�ه باالكراه بعد تعقبه منذ 
استالمه املبلغ من املرصف اىل محل الحادث 
وهروب الجناة اىل جهة مجهولة ، عىل الفور 
وألهمي�ة املوضوع ت�م تش�كيل فريق عمل 
ملتابع�ة الحادث وجم�ع كل ما له مس�اس 
بالجريمه بغي�ة التوصل اىل الجناة والقبض 

عليه�م وبع�د التح�ري والتعق�ب امليدان�ي 
وخ�الل وقت قي�ايس تم التوص�ل إىل الجناة 
حي�ث ت�م القبض ع�ىل أح�د املتهم�ني بعد 
تحديد م�كان تواجده يف مدين�ة الكوت بعد 
هروبه من بغداد ، كما تم القبض عىل املتهم 
الثاني ضمن منطقة الحس�ينية باالش�رتاك 
م�ع مفارز مكت�ب مكافحة اج�رام الزهور 
وبع�د تصادمه م�ع املفارز القابض�ة ، هذا 
وقد تم القب�ض عىل املتهم الثالث يف منطقة 
الكرادة من خالل نصب كمني محكم للمتهم 
باالشرتاك مع مفارز مكتب مكافحة اجرام 
الكرادة حيث تم ضبط العجلة مع األس�لحة 
املستخدمة بالحادث بحوزتهم ، دونت أقوال 
املتهمني ابتدائيا وقضائيا بالتفصيل وحسب 
االدوار يف العملي�ه واج�ري كش�ف الدالل�ة 
للمتهم�ني وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع ، 
علماً أن املتهمني من أرباب الس�وابق وسبق 
وان تم اخالء س�بيلهم بالعف�و العام االخري 

ع�ن محكوميات بحوادث تس�ليب س�ابقه 
، ت�م تقديمه�م إىل القضاء لينال�وا جزائهم 
الع�ادل . بدوره�ا، أعلن�ت مكافح�ة اجرام 
بغ�داد القبض عىل عصابة مكونة من أربعة 
متهمني لرسقة السيارات جنوبي العاصمة.

 وقال�ت املكافح�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، إنه »بعدما تم تسجيل 
إخب�ار عن وجود حوادث لرسقة الس�يارات 
ضم�ن مناطق الس�عادة والج�رس الفرنيس 
جنوب العاصمة بغداد، تم عىل الفور تشكيل 
فري�ق عمل من قبل مف�ارز مكتب مكافحة 
إجرام املدائن وباالش�رتاك مع مفارز مكتب 
مكافحة رسق�ة س�يارات الرصافة ونصب 
الكمائ�ن«.  واضافت: »عىل ضوء املعلومات 
املتوفرة عن أوص�اف الجناة تم القبض عىل 
املتهم�ني األربع�ة وضبط بحوزتهم س�الح 

كانوا يستخدمونه يف عمليات التسليب«. 
وتابعت: »لدى إجراء التحقيق معهم أعرتفوا 

رصاحة عىل ع�دة عمليات تس�ليب عجالت 
وجميعه�ا مس�جلة بأصل إخب�ار عىل ذمة 
مكتب مكافح�ة إجرام املدائ�ن«، مبينة انه 
»تم تدوين أقوال املتهمني ابتدائيا باالعرتاف 
عن حوادث التسليب وصدقت قضائياً وقرر 
قايض التحقي�ق توقيفهم وفق أحكام املادة 

44٢ من قانون العقوبات«. 
واش�ارت اىل انه »تم إجراء كشوفات الداللة 

للمتهمني وجاء مطابق الحقيقة والواقع«.
إىل ذل�ك، أعلنت رشطة نج�دة بغداد القبض 
عىل 3 أشخاص بحوزتهم سالح غري مرخص 

يف العاصمة.
وقالت نجدة بغداد إن » دوريات نجدة الزهور 
التابع�ة اىل مديرية نجدة بغ�داد تمكنت من 
القب�ض عىل 3 أش�خاص ضب�ط بحوزتهم 

 .»M4 سالح غري مرخص نوع بندقية
واضاف�ت: »جاء ذلك خالل إجراء ممارس�ة 
أمني�ة ضمن منطق�ة الحس�ينية، حيث تم 

مش�اهدة دراجة نارية نوع ت�ك تك بداخلها 
أشخاص بوضع يجلب الشك«. 

وتابع�ت: »ل�دى مش�اهدتهم الدوري�ة الذو 
بالفرار، وتم إش�عار الس�يطرة املركزية من 
قب�ل آم�ر الدوري�ة ومطاردته�م والقب�ض 
عليهم، حيث عثر بحوزتهم عىل السالح ليتم 

تسليمهم أصوليا اىل مركز الرشطة«. 
ويف بابل كشفت قيادة رشطة املحافظة عن 
إلق�اء القبض ع�ىل }4٢{ مطلوب�ا بقضايا 

جنائية ومخالفات قانونية متنوعة. 
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت }الف�رات 
نيوز{ نس�خة منه، إن »ذل�ك جاء من خالل 
ممارس�ات أمنية واس�عة نفذتها مفارزها 
م�ن مديريات األقس�ام التحقيقي�ة بعموم 

مناطق املحافظة«. 
واضاف�ت: »حي�ث تم نق�ل املتهم�ني كافة 
اىل مراك�ز التحقي�ق األمني�ة إلكم�ال باقي 

اإلجراءات القانونية«.

وكالة شؤون الرشطة تطيح بعصابات تسليب وتقبض عىل عىل عرشات املطلوبني واملخالفني 
يف بغداد واحملافظات 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، 
اجراءاته�ا االحرتازي�ة والوقائي�ة، 
للتصدي ألي موج�ة وبائية جديدة 
للب�الد، م�ع تس�جيل  تدخ�ل  ق�د 
بع�ض البل�دان ال س�يما االفريقية 
منه�ا اصاب�ات باملتح�ور الجدي�د 

»أوميكرون«.
وقال�ت عض�و الفري�ق االعالم�ي 
ف�الح  رب�ى  ال�وزارة،  يف  الطب�ي 
لوكالة }الفرات نيوز{، إن »الوزارة 
اتخذت كافة االجراءات الوقائية او 
االحرتازية لدخول اي موجة وبائية 

جديدة«. 
واضافت ان »ابرز هذه االجراءات، 

توف�ري ارسة كافية وزي�ادة املنافذ 
عملي�ات  ومتابع�ة  التلقيحي�ة 
التلقيح«، مشرية اىل »زيادة السعة 
الرسيري�ة اىل اكث�ر م�ن 1٥ ال�ف 

رسير«. 
كما اعلن�ت فالح عن »زي�ادة عدد 
م�ع  الصناع�ي  التنف�س  اجه�زة 
متابعة معامل االوكس�جني وتوفري 
كافة املستلزمات الطبية والعالجية 

والتشخيصية«. 
وصنفت منظمة الصح�ة العاملية، 
املتحور الجديد ب�«املقلق«، مطلقة 
عليه تس�مية »أوميك�رون«، فيما 
علقت اغل�ب دول العال�م رحالتها 
مع ال�دول االفريقية التي س�جلت 

اصابات بهذا الفريوس. 

الصحة تكشف اجراءاهتا االحرتازية لـمتحور 
»أوميكرون«

        المستقبل العراقي / نهلة الحمداني

أك�د قائ�د العملي�ات الل�واء الرك�ن ع�يل املاج�دي، أم�س 
الس�بت، أن الق�وات األمني�ة أح�رزت تقدماً كب�رياً ونتائج 
إيجابي�ة يف إدارة امللف األمني وذلك م�ن خالل ادامة الزخم 

يف مط�اردة املطلوب�ني وح�رص الس�الح بيد الدول�ة ومنع 
تداوله واس�تخدامه أثناء النزاعات العشائرية.وأضاف قائد 
العمليات أن القوات األمنية قامت بعمليات تفتيش واسعة 
ضم�ن مناطق الهارثة ش�مال البرصة وتمكن�ت من إلقاء 
القب�ض ع�ىل مجموعة م�ن املطلوبني البع�ض منهم وفق 

املادة 406 من قانون العقوبات الجنائي ومصادرة أس�لحة 
واعتدة متنوعة وش�دد قائد العمليات خالل زيارته امليدانية 
إىل القطعات األمنية املكلف�ة بواجب التفتيش عىل رضورة 
تنفيذ أوامر القبض بالتنسيق مع مديريات ومراكز رشطة 

محافظة البرصة.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت مفوضية االنتخابات، أمس الس�بت، 
انها تنتظر رد القضاء عىل الطعون املقدمة، 

العالن النتائج النهائية لالقرتاع.
 وق�ال عضو الفريق االعالم�ي للمفوضية، 
عم�اد جمي�ل يف ترصي�ح لوكال�ة }الفرات 
بالطع�ون  التحقي�ق  »نتائ�ج  إن  ني�وز{، 

اكتمل�ت بنس�بة 100% وجمي�ع نتائجه�ا 
مطابقة«. 

وبني ان »املفوضية تواصل اعمالها بتجهيز 
املح�ارض الخاصة بها وارس�الها اىل الهيأة 

القضائية يوم غد االحد«. 
واش�ار اىل ان »املفوضية ستنتظر رد الهيأة 
القضائية عىل الطعون ال�1٥ ليتس�نى لها 

اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت الرشطة املجتمعية، أمس الس�بت، م�ن إيقاف حالة 
ابتزاز، فيما أعادت فتاة هاربة اىل ذويها.  

أكد مدير الرشطة املجتمعية يف دائرة العالقات واإلعالم بوزارة 
الداخلي�ة العمي�د غال�ب العطي�ة، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، أن« مف�ارز املجتمعي�ة يف محافظة 

نينوى أوقفت عملية ابتزاز مارس�ها ش�خص بحق فتاة من 
املحافظ�ة بتهديده�ا بن�رش صورها الش�خصية عىل مواقع 
التواصل االجتماعي مقابل الرض�وخ لرغباته الدنيئة وتتخذ 
بحق�ه اإلج�راءات الالزمة وتح�ذف محتوى االبت�زاز وتؤمن 

حساب الفتاة الشخيص«.  
وأضاف مدير الرشطة املجتمعية أن »مفارز ش�عبة ميس�ان 
تمكنت من إع�ادة فتاة هاربة من إح�دى املحافظات بداعي 

التعني�ف اىل ذويه�ا بع�د أن قدم�ت للفت�اة الدع�م املعن�وي 
والتأهي�ل النفيس، وتح�ذر ذوي الفتاة من خط�ورة التعامل 
اليسء م�ع ابنتهم ع�ىل حياته�ا ومس�تقبلها. وتحثهم عىل 

رعايتها واالهتمام بها«.  
ويف األثناء ق�ال العطية، إنه »وجه مفارز الرشطة املجتمعية 
يف محل س�كن الفتاة بإجراء زيارات دورية لسكنها للوقوف 

عىل أوضاعها واحتياجاتها«.  

أعل�ن رئي�س خلية اإلع�الم األمن�ي اللواء 
سعد معن، أمس السبت، عن تشكيل لجنة 
للتحقيق مع الس�جناء الذي�ن تم القبض 
عليهم أثناء محاولتهم الهروب من سجن 
التاج�ي ،مؤكداً أن جميع الس�جون فيها 
أطواق للحماي�ة واملراقبة.  وقال معن إنه 
»تم�ت إحالة امللق�ى القب�ض عليهم من 
الس�جناء اثن�اء محاولته�م اله�روب من 
س�جن التاجي اىل لجنة تحقيقية لكش�ف 
أن  وأك�د  اله�روب«.  عملي�ة  مالبس�ات 
»جميع الس�جون تتب�ع اىل دائرة اإلصالح 
يف وزارة الع�دل وفيها عدة أطواق لحماية 
النزالء والسجن ،منها طوق تابع اىل وزارة 
العدل والثاني من الرشطة التابعني لوزارة 
الداخلي�ة ،والثال�ث م�ن الق�وات األمنية 
الكام�ريات  اىل  ،إضاف�ة  الدف�اع  يف وزارة 
وأبراج املراقبة«.  وأفاد بيان سابق لقيادة 
عملي�ات بغ�داد، ص�در اليوم الس�بت، أن 
»قوة أمنية مشرتكة من اللواء )٥9( فرقة 
املش�اة السادس�ة وفوج مغاوي�ر الفرقة 
الثانية رشطة اتحادي�ة تمكنا من إحباط 
محاولة هروب لثالثة إرهابيني محكومني 
باملؤب�د من س�جن التاجي ش�مايل بغداد 

التابع لدائرة اإلصالح يف وزارة العدل«.

قائد عمليات البرصة يعلن إحراز تقدم واضح يف عمليات التفتيش والبحث عن املطلوبني 

املفوضية: ننتظر رد القضاء عىل الطعون العالن النتائج النهائية لالنتخابات

الرشطة تتدخل إلنقاذ فتاة من عملية ابتزاز وتعيد هاربة إىل ذوهيا

اللواء سعد معن : اإلعالم 
األمني تشكيل جلنة حتقيق مع 

اهلاربني من سجن التاجي

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت قيادة العمليات املش�رتكة العراقية، أمس الس�بت، ع�دم وجود نية 
لتأجيل موعد انسحاب القوات القتالية األمريكية من ارايض البالد.

وقال املتحدث باسم القيادَة اللواء تحسني الخفاجي، إن »موعد االنسحاب 
حدد س�ابقاً وس�يكون يف 31 كانون الثاني ٢0٢1 ، وهو غري قابل للتمديد 
حس�ب االتفاق بني الجانبني العراقي واالمريكي«، مؤكداً »ال توجد اي نية 

لتأجيل هذا املوعد ألي موعد اخر«.
وأشار الخفاجي إىل أن »مهام القوات االمريكية ستتحول بعد هذا التاريخ 
)31 / 1٢ / ٢0٢1 ( اىل االستش�ارة والتدريب والتجهيز وتبادل املعلومات 
االس�تخبارية، وفق االتف�اق بني بغداد وواش�نطن« موضح�اً أن »العراق 

سيكون بعد هذا التأريخ خاٍل من أي قوات قتالية عىل األرض«.
واتف�ق الع�راق والوالي�ات املتح�دة األمريكية يف ش�هر تم�وز املايض عىل 
انس�حاب جميع الق�����وات األمريكية املقاتلة من الع�راق بحلول نهاية 

العام الحايل.

تأكيد عراقي: ال تأجيل ملوعد انسحاب القوات 
القتالية األمريكية

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو تحالف ق�وى الدولة طه 
الدفاع�ي، أمس الس�بت، ان هناك 
اجتماع�ات ب�ني الكت�ل الش�يعية 
البي�ت  وتكوي�ن  احي�اء  إلع�ادة 

الشيعي مرة أخرى.
وقال الدفاع�ي يف ترصيح صحفي 
وم�ؤرشات  توجه�ات  “هن�اك  ان 
إلحي�اء  الش�يعية  الكت�ل  لبع�ض 
البيت الشيعي والذهاب به لتشكيل 
حكومة ش�يعية قوية” مش�رياً اىل 
ان “هناك مؤرشات لتش�كيل البيت 
الشيعي والتوجه لحكومة توافقية 

قوية”.
ينتظ�ر  “الجمي�ع  ان  وأض�اف 

مصادق�ة املحكم�ة االتحادية عىل 
نتائ�ج االنتخابات وبعدها س�يبدأ 
العمل بجدية عىل شكل التحالفات 

وتشكيل البيت الشيعي مجددا”.
وأضاف اىل “رضورة تشكيل البيت 
الش�يعي وتصدر املش�هد السيايس 
الخالف�ات  وإنه�اء  أخ�رى  م�رة 
ال  جه�ات  هن�اك  ان  وخصوص�اً 
تريد إع�ادة تش�كيله وتحارب ذلك 

بقوة”.
يذك�ر أن تحال�ف الفتح وبحس�ب 
عض�وه، حام�د املوس�وي، يق�ود 
تفاهمات جادة بني الصدر واملالكي 
وبقية أطراف البيت الشيعي إلعالن 
عن تحالف شيعي قوي يتوىل عملية 

تشكيل الحكومة الجديدة.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف قائد عمليات الحشد الشعبي 
يف نينوى خض�ري املطروحي، أمس 
السبت، عن اماكن تواجد العنارص 
االرهابي�ة يف نين�وى، وكيفية ردع 
املطروحي  العصابات. وق�ال  هذه 
يف ترصي�ح صحف�ي إن »العنارص 
اإلرهابي�ة ل�م تتمكن من التس�لل 
اىل مناط�ق محافظ�ة نين�وى بعد 
الضغ�ط الذي احدثت�ه عملية برق 

»تواج�د  ان  واض�اف  الس�ماء«.  
عنارص عصاب�ات داعش اإلرهابية 
بعيد جدا عن املناطق املأهولة فهم 
يرتكزون يف مناطق الجزيرة وجبال 
مخمور وه�ذه املناطق التي تكون 
بعي�دة«.  وبني ان »التنس�يق العايل 
للجيش والحشد الشعبي والرشطة 
االس�تخبارية  اليومية  واملتابع�ات 
لتح�ركات اإلرهابي�ني تمنعهم من 
التح�رك يف املناط�ق باريحي�ة وان 

تواجدهم يضعف شيئا فشيئا«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشطة املجتمعية، أمس الس�بت، عن نس�بة االنتح�ار يف العراق 
ومقارنتها مع دول العالم، مشرية اىل وجود مواقع تواصل اجتماعي تثقف 
له. وقال مدير الرشطة املجتمعية العميد غالب العطية يف ترصيح إنه »عىل 
الرغ�م من تزايد حاالت االنتحار يف االعوام الس�ابقة اال ان العراق لم يصل 

اىل املستوى العاملي«.
واض�اف: »حي�ث يبلغ املع�دل العاملي ش�خص واحد لكل 10 االف نس�مة 
بصورة س�نوية، يف حني يعترب املس�توى يف العراق قليل النه يس�جل حالة 

انتحار واحدة لكل 100 الف نسمة سنويا«.

عضو بقوى الدولة يسجل مؤرشات لتشكيل 
البيت الشيعي والتوجه حلكومة توافقية 

قائد عسكري يكشف اماكن تواجد عنارص 
»داعش« بنينوى: هكذا سنردعهم

املجتمعية تسجل تصاعدًا بحاالت االنتحار 
وتتهم مواقع بالتثقيف للموت
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    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير النقل نارص حس�ن بن�در الش�بيل، طائرات 
الخط�وط الجوية العراقي�ة بإجالء املواطن�ن العراقين 

العالقن عىل األرايض البيالروسية.
وذك�ر اعالم وزارة النقل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه أن »الوزير أوعز بإرس�ال طائرات الخطوط 
الجوية العراقية اىل بيالروسيا إلجالء املواطنن العراقين 

العالقن عىل األرايض البيالروسيا«.
ويف وق�ت س�ابق، كش�فت وزارة الخارجي�ة، ع�ن ع�دد 

املهاجرين العالقن عىل الحدود البيالروسية.

وقال املتحدث باس�م الوزارة أحم�د الصحاف يف ترصيح 
صحفي تابعت�ه وكالة األنباء العراقي�ة)واع(: إن«وزارة 
الخارجّية تتاب�ع تطورات ملف املهاجرين العراقين منذ 
منتصف حزيران 2021، وقد أجرى وزير الخارجّية فؤاد 
حس�ن اتصاالت موّسعة مع نظرائه يف االتحاد األوروبي 
وإس�تقبل ع�دداً منهم يف بغداد، مبين�اً »رضورة تحقيق 
اس�تجابة وطنّي�ة لتوفري األم�ن والس�المة للمهاجرين 
العراقين وقط�ع الطريق أمام ش�بكات تهريب وإتجار 

البرش،التي كانت ضالعة يف هذه املخاطر«.
وأض�اف أن«الوزارة أوعزت لس�فارتي جمهورّية العراق 
يف موسكو ووارشو بإيفاد الِفَرق الدبلوماسّية إىل أماكن 

تواج�د املهاجرين وتقديم الدعم الالزم لهم والتنس�يق 
مع السلطات يف بيالروسيا،ليتوانيا،التفيا وبولندا«.

وتابع أن«الوزارة حرصت مؤخ�راً مع تصاعد الهجرة 
ع�ىل التنس�يق العاجل م�ع الجه�ات الوطني�ة وأخذ 
زمام املبادرة،ونجح�ت حتى اآلن من إعادة املهاجرين 
ضم�ن رحالت إجالء اس�تثنائية وعرب جهود نس�قتها 
الوزارة م�ع الخطوط الجوي�ة العراقية،وكانت ضمن 
الرحالت األوىل )431( والثاني�ة)176( والثالثة)435( 
والرابع�ة س�تكون مس�اء الي�وم )431( والخامس�ة 
ستكون يوم غد وُتقل)430(،ليكون مجموع العائدين 

طوعّياً)1894(«.

وزير النقل يوجه بإجالء العراقيني العالقني عىل األرايض البيالروسية

    بغداد / عامر عبدالعزيز 

اعلنت وزارة التجارة اجمايل كميات الش�لب 
املس�وقة لسايلوات و مخازن الرشكة العامة 
لتج�ارة الحب�وب لغاي�ة نهاية الي�وم والتي 
بلغت ) 20,016 ( الف طن، اوضح ذلك مدير 
عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب املهندس 

باسم نعيم العكييل . 
وق�ال العكي�يل إن اجم�ايل كمي�ات الش�لب 
املس�وق ملخ�ازن الرشكة بلغ�ت ) 20,016( 

الف طن. 
واضاف ان كميات الش�لب توزعت ) 2,031 

( طن  ش�لب عنرب و ) 17.984 ( طن ش�لب 
ياسمن.

وبن ان كميات الشلب املسوقة ملراكز تسويق 
فرع النجف بلغت )9,576 ( الف طن، وبلغت 
كمي�ات الش�لب املس�وق لف�رع الرشك�ة يف 

الديواثنية )9,241 ( الف طن. 
وكش�ف عن الكميات التي سوقت لفرع بابل 
بلغت )  ¾1,098 ( الف طن ، وبلغت الكميات 
املسوقة لفرع الرشكة يف املثنى ) 100.791 ( 
فقط مئة طن وس�بعمائة واحدى وتسعون 

كغ . 
يف  الرشك�ة  مواق�ع  ان  اىل  اش�ار  العكي�يل 

املحافظ�ات املنتجة للش�لب ش�هدت جوالت 
فنية من قسم السيطره النوعيه لالطالع عىل 

االنتاج املسوق.
وكان�ت اللجنة املركزية للتس�ويق ناقش�ت 
املوع�د االمثل لب�دء اج�راء تج�ارب تصنيع 
الرز لتحديد نس�ب االس�تخالص من الشلب 

املسوق.
و وجه مدير عام الرشكة اقس�ام الس�يطرة 
النوعية و التس�ويق باج�راء تجارب تصنيع 
الرز يف املجارش الحكومية و االهلية للوقوف 
عىل نسب االس�تخالص املتحققة من الشلب 

املسوق هذا العام.

جتارة احلبوب: كميات الشلب املسوقة للمخازن 
بلغت 20 الف طن   

جوالت فنية في المراكز التسويقية لمتابعة التسويق

    بغداد/ المستقبل العراقي

ح�دد وزارة الكهرب�اء حاجتها م�ن الغاز 
صيف�اً وش�تاًء، فيم�ا أعلنت اس�تعدادها 
الكامل لس�داد جميع اس�تحقاقات الغاز 

املورد الحايل.
وقال املتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد 
م�وىس إن »اس�تعدادات ال�وزارة قائم�ة 
وتعم�ل بخطة لرفع مع�دالت االنتاج وفك 
اختناقات خطوط النقل وإنشاء محطات 
إىل  إضاف�ة  للعم�ل  وادخاله�ا  تحويلي�ة 
تأهيل قطاع التوزي�ع«، مبينا أن »الوزارة 
تميض بخطة استرياتيجية تستلزم بعض 

املقومات ومنها الدعم املايل«.
وأضاف، أن »وزارة الكهرباء تفاوضت مع 
الجانب االيراني م�ن خالل وفود حكومية  
يلتزم كال الطرفن بنصف العقد املوقع بن 
العراق وايران عىل امدادات الغاز«، الفتا إىل 
أن »صيفاً الكهرباء تحت�اج إىل 70 مليونا 

ويف الشتاء إىل 50 مليون مرت مكعب«.
وأش�ار إىل أن »الحاج�ة للغ�از املورد تظل 
قائمة بظل ع�دم اكتمال الخطة الوقودية 
ع�ىل الرغ�م م�ن تع�اون وزارة النف�ظ يف 

تطوير حقول الغاز«.
وتاب�ع أن »وزارة الكهرب�اء وم�ن خ�الل 

مخاطبات وكتب رس�مية أعلنت أنها عىل 
اس�تعداد كامل لسداد جميع استحقاقات 
الغ�از املورد الحايل الذي تعمل به محطات 
االنتاج«، مبين�ا أن »هناك وفودا حكومية 
ش�كلت بعضوي�ة ورئاس�ة وزي�ر املالية 
ووزير الكهرباء ومدي�ر عام مرصف )تي 
ب�ي اي( ملناقش�ة الديون الواجب�ة الدفع 
للجان�ب االيراني«، منوها ب�أن »الكهرباء 
مس�تعدة لسداد جميع مس�تحقات الغاز 

املورد رغم أن الغاز اليوم منحرس«.
وإش�ار إىل أن »حاج�ة الوزارة يف الش�تاء 
50 مليون�ا واطالقات الغاز 8 مالين حيث 
إن الخط�وط االيراني�ة متوقف�ة منذ فرتة 
وبالت�ايل س�تكون الحاجة قائم�ة وهناك 
اتف�اق بالت�زام الطرف�ن بصي�غ العق�د 

املوقع«.
الغ�از  اطالق�ات  »انحس�ار  أن  وأوض�ح 
س�يؤثر عىل املنظوم�ة وتح�رص الوزارة 
عىل أن ال تتأثر بش�كل كبري، ونأمل تنويع 
مص�ادر الطاقة واقامة مش�اريع الطاقة 
الشمس�ية«، الفتا اىل أن »يف حال استمرار 
انحسار اطالق الغاز والحاجة امللحة قائمة 
ربما س�نذهب بتن�وع مصادر واس�ترياد 
الغاز وهناك عق�د موقع وكربتوكول دويل 

يجب أن يلتزم به الطرفان«.

الكهرباء تعلن عن حاجتها من الغاز صيفًا وشتاًء 
وتؤكد: سنرفع االنتاج

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�د وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور 
نبي�ل كاظم عبد الصاحب اجتماع�اً يف العاصمة 
اإليطالي�ة روم�ا م�ع نظريت�ه اإليطالي�ة ماريا 
كريستينا ميسا، واتفقا عىل مذكرة تفاهم بشأن 

مسارات التعاون العلمي بن البلدين.
وذكر بيان لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن »وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم 
عبد الصاحب عقد اجتماعاً يف العاصمة اإليطالية 
روم�ا م�ع نظريت�ه اإليطالي�ة ماريا كريس�تينا 
ميس�ا، حيث اتفق الجانبان ع�ىل مذكرة تفاهم 

بشأن مسارات التعاون العلمي بن البلدين«.
وأكد عبد الصاحب، خالل االجتماع، الذي حرضته 
بحض�ور س�فرية جمهوري�ة الع�راق يف إيطاليا 
صفية طالب الس�هيل ومدير عام دائرة البعثات 
والعالق�ات الثقافية الدكتور ح�ازم باقر طاهر، 
عىل »أهمية التعاون بن بغداد وروما عىل الصعيد 
العلم�ي واألكاديمي وتنمي�ة اتجاه�ات التبادل 
الثقايف من خالل برامج مدروسة تحقق أهدافها 

ضمن سقوف زمنية يحددها الجانبان«.
وأض�اف البيان أن »املجتمعن اتفقوا عىل مذكرة 
تفاهم تتضمن محاور عدة منها، برامج التوأمة 
بن املؤسس�ات الجامعي�ة والزماالت الدراس�ية 
والبحثي�ة واإلرشاف املش�رتك، فض�اًل عن تنمية 
بيئة التنس�يق والتفاهم لبلورة األنشطة العلمية 

واملؤتمرات العلمية التخصصية«.
وأع�رب وزي�ر التعليم ع�ن »ح�رص الجامعات 
العراقي�ة ع�ىل تطوي�ر حضوره�ا التناف�ي يف 
التصنيف�ات العاملي�ة وتعزيز مؤرشات الس�معة 
الدولي�ة  ال�رشاكات  خ�الل  م�ن  األكاديمي�ة 

الفاعلة«.
بدوره�ا رحبت وزي�رة التعلي�م االيطالي�ة بهذا 
االنفتاح واالهتمام بصياغة املش�اريع املشرتكة 
ب�ن الطرفن ع�ىل وفق األه�داف التي تنش�دها 
مؤسس�ات التعليم الع�ايل والبح�ث العلمي لدى 

البلدين الصديقن.

العراق وإيطاليا 
يوقعان عىل مذكرة 

تفاهم علمية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، عدد الحس�ابات املفتوحة 
للمواطن�ن وفئ�ات اخرى يف فروع�ه ببغ�داد واملحافظات خالل 
ترشين االول املايض.، مش�رياً اىل انها بلغت 4326 حس�اب توفري 

وجاري بالدينار والدوالر.
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، ان »عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنن 
وفئات اخرى وصلت اىل 1234 حساب جاري بالدينار والدوالر«. 

وأضاف، »يف حن بلغ عدد حس�ابات التوفري للمواطنن اىل 3092 
حس�اباً بالدينار والدوالر«، الفتا اىل ان »املرصف مستمر يف تقديم 
خدمات�ه وذل�ك بفتح الحس�ابات للمواطن�ن بالدين�ار والدوالر 
الراغبن يف اي�داع اموالهم يف املرصف والحصول عىل الفوائد وفق 
رشوط وضوابط وضعت وبأمكان زبائن املرصف زيارة فروعه يف 

بغداد واملحافظات لالطالع عليها«.

الرافدين يعلن فتح 4326 حساب توفري 
وجاري للمواطنني إليداع امواهلم

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، عن فتح طريق خدمي 
ورف�ع الكت�ل الكونكريتية من أحد أب�واب علوة الرش�يد.وقالت 
القيادة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إنه »من اجل 
االسهام يف فك االختناقات املرورية، وضمن الخطط املرسومة من 
قبل قيادة عمليات بغ�داد وجه الفريق الركن قائد عمليات بغداد 
برف�ع كتل  كونكريتية عدد )16( للباب الثالث يف علوة الرش�يد«. 
واضاف�ت: »كم�ا تم فت�ح الطريق الخدم�ي »طري�ق الزائرين » 
القريب م�ن العلوة جنوبي بغداد«. واهاب�ت القيادة »باملواطنن 
اتباع توجيهات رجال املرور، واتخاذ هذا الطريق كإجراء يس�هم 

يف تخفيف حدة االختناقات املرورية الحاصلة يف املنطقة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظ�ة األنب�ار، أمس الس�بت، عن وضعها اللمس�ات 
األخرية للبدء بتصدير النفط الخام عرب طريبيل من خالل املركبات 
الحوضي�ة� الصهاريج اىل األردن.وقال مستش�ار محافظ االنبار 
لشؤون الطاقة عزيز الطرموز، إنه »التقى مدير عام رشكة نفط 
الشمال، وتم وضع اللمسات األخرية للبدء بعمليات تصدير النفط 
الخ�ام عرب محطة الض�خ التصديرية، التي تمت إع�ادة تأهيلها 
وتش�غيلها من قبل وزارة النفط«.وأض�اف أن »املحطة التي من 
املؤم�ل أن تعمل بطاقة تصديرية تقدر ب� 250 ألف برميل يومياً، 
يت�م تصديرها ع�رب املركب�ات الحوضية- الصهاري�ج اىل االردن، 
من خالل منفذ طريبيل«.وتابع الطرموز أن »هذا األمر سيس�هم 
يف دع�م الحرك�ة التجارية بن البلدين ويدف�ع عجلة االقتصاد يف 

العراق عموماً واالنبار عىل وجه التحديد«.

عمليات بغداد تفتح طريق وترفع كتل 
من امام احد ابواب علوة الرشيد

األنبار تضع اللمسات األخرية 
لتصدير النفط اخلام عرب طريبيل

    بغداد/ المستقبل العراقي

علقت وزارة البيئة واملوارد املائية، أمس السبت، عىل تحذيرات البنك الدويل من انخفاض 
نس�بة املي�اه العذبة يف العراق بنس�بة 20% يف ع�ام 2025، مبينة أنها تعم�ل عىل اتخاذ 

االجراءات الالزمة لتفادي املشكلة.
وق�ال وكي�ل وزارة املوارد املائية، عون ذياب يف ترصيح ملوق�ع صحفي إن »وزارة املوارد 
املائية لديها دراسة اسرتاتيجية للمياه واالريض يف العراق والتي جرى تنفيذها واملصادقة 
عليها سنة 2015 والتي تشري اىل ان هنالك نقصا تدريجيا يف املوارد املائية، يصل اقصاه 

يف عام 2035 لحوايل 11 مليار مرت مكعب«.
واشار اىل ان »الحكومة العراقية ملزمة باتخاذ اجراءات عديدة مثل إعادة تأهيل مشاريع 
الري بش�كل كامل وترش�يد املياه واصالح النظ�ام االروائي يف الع�راق والعمل عىل منع 
مصادر التلوث واستخدام املياه بعد معالجتها واستخدام مياه املصب العام التي ليست 

شديدة امللوحة ومتوسطة امللوحة«.
وش�دد عىل »رضورة التنس�يق بن الحصص املائية يف املحافظات بالتساوي وال تتجاوز 
جهة عىل حصة االخ�رى، ويجب ان يحصل التوزيع العادل للمياه عىل كافة املحافظات 
والعمل بش�كل جدي بش�أن املوضوع البيئي وهو عدم حصول ارضار فادحة وكبرية يف 

االهوار وشط العرب بحيث ال تتقدم املياه املالحة اىل مديات واسعة«.
وب�ن أن »تحذيرات البنك الدويل مش�خصة من وزارة امل�وارد املائية وربما هنالك مبالغة 
يف موع�د انخف�اض املياه العذب�ة وان املدة الزمنية قد تحصل يف ع�ام 2035«، مؤكدا أن 

»الوقت ليس بالطويل ويستوجب االرساع يف اتخاذ التدابري«.

املوارد تتحدث عن نقص تدرجيي باملياه 
العذبة: سيبلغ أقصاه هذا العام

التخطيط تكشف إجراءاهتا 
حلّل االختناقات املروية: لدينا 

خطط لتنفيذ طرق جديدة

التجارة تقرتح توزيع مفردات 
السلة الغذائية شهريًا بدالً 

من النظام املتبع حاليًا

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة التخطيط، أمس األربعاء، إجراءاتها لحلِّ االختناقات املرورية، 
فيما حددت الس�بب الرئيس لعدم تنفي�ذ مرشوعي الرسيع الحويل والقطار 

املعلق.
وقال املتحدث باس�م الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن »مس�ألة زيادة أعداد 
املركبات يف العراق مرتبط باس�تريادها وبمديرية املرور«، مبيناً، أن »مهمة 

الوزارة تأتي يف ادراجها الخطط لفتح طرق جديدة«.
�ت املبارشة بتطبي�ق املواصفات  وأش�ار اىل أنه »يف ش�هر أيل�ول املايض، تمَّ
العراقية عىل اس�ترياد املركبات من ناحية املتانة وقوتها، ومنع اس�ترياد أي 

مركبة خارج املواصفات«.
وأض�اف، أن »هناك خططاً لتنفيذ مش�اريع وطرق جدي�دة، اال انها تواجه 
مشاكل عدة منها التخصيص املايل«، مشرياً، اىل أن »مرشوع الرسيع الحويل 
للعاصمة بغداد، فضالً عن مرشوع القطار املعلق هما مرشوعان موجودان 

ولم يتم ادراجهما بسبب عدم توفر التخصيصات«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

قالت وزارة التجارة، أمس الس�بت، 
إنها بص�دد تقديم مقرتح لرئاس�ة 
مجل�س ال�وزراء لتوزي�ع مفردات 
الس�لة الغذائيَّ�ة ش�هريا ب�دال من 

النظام املتبع حالياً.    
وقال املتحدث باس�م الوزارة محمد 
إنَّ  صحف�ي  ترصي�ح  يف  حن�ون 
»الوزارة تس�عى من خ�الل مقرتح 

س�تقدمه إىل مجل�س ال�وزراء ألن 
يك�ون نظام الس�لة الغذائي�ة اكثر 
شمولية وتوزع عىل مدى عام كامل 
12 حص�ة، بدال من س�ت إىل س�بع 
حص�ص، فض�ال عن توف�ري خزين 
س�رتاتيجي ملدة 3 اشهر ملعالجة اي 

حالة طارئة تحصل يف البالد«.  
واوضح أنَّ »مرشوع السلة الغذائية 
من املشاريع املهمة التي استطاعت 

توفري االمن الغذائي«.

العيداين: باِق بمنصبي حمافظًا للبرصة 
ولن أتوجه للربملان

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

كش�ف محافظ البرصة أسعد العيداني، 
أمس السبت، عن عزمه البقاء بمنصب 
محاف�ظ الب�رصة بالرغم م�ن حصوله 

عىل أعىل األصوات يف دائرته األوىل.
يف  العيدان�ي،  أس�عد  املهن�دس  وق�ال 
ترصي�ح صحف�ي، إن�ه يفض�ل البقاء 
بمنص�ب محافظ البرصة عىل أن يذهب 

للربملان.
وينص القان�ون عىل أن يؤدي املرش�ح 
الفائ�ز اليمن الدس�توري خ�الل فرتة 
أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الجلسة 
األوىل للربمل�ان وبخالف�ه يتم اس�تبداله 
بأع�ىل األص�وات من دائرت�ه وليس من 

القائمة التي فاز من خاللها املرشح.

حمافظ البنك املركزي من تركيا: االقتصاد العراقي 
حيقق نموًا جيدًا

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د محاف�ظ البن�ك املرك�زي العراق�ي 
مصطف�ى غال�ب مخي�ف أن االقتص�اد 

العراقي يحقق نمواً جيدا.
 وذكر بيان للبنك تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه أن »محافظ البن�ك املركزي 
العراق�ي مصطفى غال�ب مخيف التقى، 
رئي�س هيئ�ة الرتاخي�ص والرقاب�ة عىل 
اكب�ان، ع�ىل  البن�وك يف تركي�ا مهم�ت 
هام�ش الدع�وة املوجهة اليه م�ن البنك 
املركزي الرتكي خالل زيارته الرسمية إىل 
جمهوري�ة تركيا رفقة عدد من رؤس�اء 

مجالس املصارف الخاصة العراقية«.
 وأض�اف البي�ان، أن »الطرف�ن ناقش�ا 

اهمية التعامل املش�رتك وتبادل الخ�ربات بن العراق 

وتركي�ا، وأكد معالي�ه عىل رضورة تطوي�ر العالقات 
املرصفية بن املؤسس�ات املالية العراقية والرتكية اىل 

جانب دعم املص�ارف العراقية الراغبة يف 
فتح فروع لها يف تركيا عمال بمبدأ املعاملة 
باملثل، فضال ع�ن تحفيز فروع املصارف 
لتطوي�ر  الع�راق  يف  املرخص�ة  الرتكي�ة 
اعمالها وتواجدها يف الس�وق العراقية«.

وق�ال محاف�ظ البن�ك املرك�زي العراقي 
وفق�ا للبي�ان ، إن »االقتص�اد العراق�ي 
يحق�ق نموا جيدا، وفق�ا للمؤرشات التي 
تصدرها مؤسس�ات عاملية مثل صندوق 
وبالت�ايل  ال�دويل  والبن�ك  ال�دويل  النق�د 
ف�إن املص�ارف العراقي�ة لديه�ا الق�درة 
واالمكاني�ة ع�ىل التواجد يف اكث�ر من بلد 
مثل تركي�ا وغريها«، مضيف�ا أن »البنك 
املركزي عم�ل طيلة الف�رتة املاضية عىل 
دعم االقتصاد عرب املصارف وهذا س�اعد 

يف تطور املصارف العراقية«.
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إعالن اول 
مناقصة عامة رقم) 2021-4-174(

اسم املناقصة )تطوير املدخل الرشقة لقضاء املوفقية بطول 1750 مرت وعرض 30مرت داخل حدود البلدية و 6250 مرت للجزء الواقع خارج حدود البلدية 
)انشاء ممر الذهاب وصيانة ممر االياب ( يف قضاء املوفقية  (

ضمن مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2021/ تكميلية وفقا لوثيقة االشغال املتوسطة
1.يلر ديوان محافظة واسلط / قسلم العقود دعلوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخلرة  لتقديم عطاءاتهم للمناقصة اعلاه  وبكلفة تخمينية  
7,083,945,400/ سلبعة مليار وثاثة وثمانون مليون وتسلعمائة وخمسلة واربعون الف واربعمائة دينار عراقي  وبمدة أنجاز )360( يوم من تأريخ 

املبارشة .
2. إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

3. فعلى مقدملي العطلاءات املؤهلني والراغبلني من الرشكات املقاوللة واملقاولني العراقيني ذات التصنيف ) رابعة  انشلائي/ علارشة كهربائي( نافذة 
والرشكات العامة وكذلك الرشكات العربية واألجنبية املتخصصة يف الحصول عى معلومات إضافية االتصال بللل ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود 

( خال ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4.  متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة : -  خرة تخصصية بمبلغ )4,250,367,240 /  ومعدل اإليراد السلنوي :) 7,083,945,400/ والسليولة 
املاليلة املطلوبلة /873,363,131 باإلضافة إىل املعايري املحددة يف الجزء الثالث )معايري التقييلم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع 

ما ورد فيها .
5.يتلم تقديلم تعد خطي بعدم وجلود عقود مرمة مع الرشكة من أي جهة تعاقديلة حكومية تم االخفاق يف تنفيذ التزاماتها وادى اىل سلحب العمل او 
تلكأ فيها وعدم وجود مشلاريع مختلف عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم تحسلب بعد يف كافة املؤسسلات الحكومية سلواء يف املحافظة او 

خارجها .
6.عى  مقدم العطاء تقديم عدد املشلاريع التي بعهدته و الغري منجزة  ونسلب انجازها وللجنة التحليل اسلتبعاد العطاء متى ما رأت بان عدد املشاريع 

التي بعهدة الرشكة تجعلها غري قادرة فنيا وماليا عى تنفيذ هذا املرشوع .
7.عى الرشكات تقديم ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

8.املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتشلمل جنسلية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشلطته الجديدة ، 
ملدرج  يف القائمة السلوداء أو ملدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهلة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشلاركة يف عمليات التعاقدات 
العامة أو استنادا إىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات ,  ال يوجد تضارب يف املصالح،الرشكات العامة الحكومية 

واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانيا -عى مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.

ثالثا -عى مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية )واملسلجلة( يف وزارة التجارة/دائرة تسلجيل الرشكات تقديم شهادة تأسيس  الرشكة ويف 
حالة كونها غري مسجلة يف العراق تقديم ما يثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السفارة  العراقية أو امللحقية التجارية العراقية 

يف ذلك البلد.
رابعا – كتاب عدم املمانعة من االشلراك يف املناقصة ) نسلخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب  معنونة  إىل محافظة 

واسط / قسم العقود.
خامسا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .

9.بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعان بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسلط /  سلكرتري 
لجنة فتح العطاءات (   وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسون ألف دينار غري قابلة للرد, وان موعد غلق املناقصة هو )االحد( 
املصادف 2021/12/12 السلاعة 12 ظهرا علما بان العطاءات املتأخرة سلوف ترفض وسليتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسلط / الكوت / شلارع املحافظة / بناية ديوان محافظة واسلط / غرفة لجنة الفتح ( يف السلاعة الثانية عرش 

والنصف ظهرا من يوم )االحد( املصادف 12/ 2021/12.
10.كل العطلاءات يجلب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سلفتجة ( وبمبلغ )106,259,181/ مائة وسلته مليون 
ومائتان وتسع وخمسون الف ومائة و واحد وثمانون دينار عراقي(  معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( 
ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الريد االلكروني للمرصف الصادر منه 
نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عى أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني 
يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكرونية ويستبعد العطاء يف حال كون 

خطاب الضمان غري داخل يف املنصة االلكرونية .
11.إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او بصيغة تفويض  
وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل  أو بصيغة شلهادة تسلجيل الرشكة )شلهادة تأسليس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كرشط أسايس 

لتقديم العطاء والتوقيع عى جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
12.على مقلدم العطاء تقديم الحسلابات الختامية الرابحة ألخر سلنتني املتتاليتني والتي تسلبق موعد اإلعان عن املناقصة مصدقلة ومدققة من قبل 
محاسلب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتاك الرشكة الحسلابات الختامية ألخر سلنتني فيتم تقديم الحسلابات الختامية الرابحة ألخر سلنتني والتي 

تسبق عام 2014 .
13.إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14.يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض  مراعاة  
ذلك عند التقديم   .

15.عى مقدم العطاء ملئ االستمارات الخاصة بالقسم الرابع من الوثيقة وتقديم ما يثبت املعلومات التي تم تدوينها من قبله وتقديمها يف العطاء مع 
كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله عى جميع صفحاتها .

16.يف حالة تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشرك دون النظر اىل الرشيك االخر استنادا اىل كتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .

17.يتم تنفيذ املرشوع وفقا للكشوفات الفنية واملخططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات ورشوط ومواصفات .
18.إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

19.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعان ألخر إعان عن املناقصة .
20.يجب ترقيم العطاء وتقديم cd  يتضمن صور من )كشف حساب / التأمينات االولية /استمارة تقديم العطاء / القسم الرابع ( .

21.يجب تقديم الكادر املطلوب وذكر معلوماته يف القسم الرابع وتقديم العقود املرمة معهم وتعد من الرشوط التنافسية ويستبعد العطاء يف حال عدم 
تقديم اي عقد .ويمنع تغيري الكادر اثناء تنفيذ العمل .

مع التقدير

وزارة النفط
رشكة خطوط االنابيب النفطية 

)رشكة عامة( 
اعالن مناقصة

تعللن رشكة خطوط االنابيب النفطية  عن اعان املناقصة املرقمة )م.م /2021/14( والخاصة ب 
) نقل منتسلبي مسلتودع الكرخ( واملدرجه ضمن تخصيصات امليزانية االتحادية التشغيلية لسنة 
)2021( وبكلفلة تخمينيلة مقدارها (302,736,000( دينار ) ثاثمائة واثنان مليون وسلبعمائة 
وسلتة وثاثون الف دينار ( فعى الرشكات واملكاتب املختصة الراغبة باالشلراك باملناقصة تقديم 
عطاءاتهم خال اوقات الدوام الرسلمي اىل العنوان التايل ) مقر الرشكة الكائن يف بغداد ل الدورة  ل 
املجمع النفطي( ويتم تسلجيل العطاء يف سلجب العطاءات يف قسلم املشلريات ويودع يف صندوق 
العطاءات املوجود يف مقر الرشكة يف موعد اقصاه قبل موعد غلق املناقصة عى ان تقدم عطاءاتهم 
داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسلم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف 

واسم ورقم املناقصة مع ارفاق داخل العطاء البيانات االتية :
 1 ل التامينات االولية عى شلكل صك مصدق او خطاب ضمان  او سلفتجة بمبلغ )3,100,000( 
دينار )ثاثة مايني ومائة الف دينار عراقي( باسلم الرشكة مقدمة العطاء لصالح رشكة خطوط 
االنابيلب النفطية )رشكة عامة( صادرة من احد املصارف املعتمدة  من قبل البنك املركزي العراقي 
على ان تكون نافذة ملدة )180( يوم من تاريخ تقديم العطاء علما بانه سليتم مصداره التامينات 
االولية عند سلحب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او يف حالة عدم استكمال البيانات الفنية 

والرشوط املطلوبة 
2 ل كتلاب علدم املمانعة من االشلراك يف املناقصات صلادر من من الهيئة العاملة للرضائب اصيل 

ومعنون اىل رشكة خطوط االنابيب النفطية نافذ املفعول مع الهوية الرضيبية نافذة املفعول
3 ل وصل رشاء وثائق املناقصة )النسخة االصلية ( مع هوية غرفة التجارة )نافذة املفعول( وهوية 

اتحاد الناقلني ) نافذة املفعول(
4 ل شهادة تاسيس الرشكة وعقد التاسيس والنظام الداخيل للرشكة )للرشكات(

5 ل االعمال املماثلة املنجزة التي قام بها سابقا )عى ان ال يقل عن عقد واحد خال السنوات )10( 
املاضية وبمبلغ ال يقل عن )30%( من الكلفة التخمينية للمناقصة 

6 ل نسلخة ملونة من املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للرشكة واملساهمني )هوية االحوال 
املدنية ل شهادة الجنسية العراقية ل بطاقة السكن( 

علما ان مبلغ رشاء وثائق املناقصة ) 200000( دينار )مئتان الف دينار عراقي( غري قابل للرد عى 
ان يتم تقديم هوية اتحاد الناقلني او شلهادة تسجيل الرشكة عند املراجعة لرشاء اوراق املناقصة 
وان موعلد غللق املناقصة هو يف يوم )االربعاء( املصادف )2021/12/22( وسليتم فتح العطاءات 
بشكل علني بحضور مقدمي العطاءات الراغبني بالحضور يف مقر رشكة خطوط االنابيب النفطية 
بتاريخ )2021/12/23( السلاعة التاسلعة صباحلا ويف حال مصادفة يوم موعلد الغلق او الفتح 

عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد الغلق
سيتم عقد مؤتمر للرشكات املتقدمة يف قسم املشريات لاجابة عى استفسارات املشاركني يف تمام 

الساعة العارشة صباحا بتاريخ )2021/12/15(
ويتحملل من ترسلو عليه املناقصة اجور النرش واالعان وان جهلة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات سعرا
الريلد االلكروني للرشكلة pipelinecompany@oil.gov.iq ويف حال وجود اي استفسلار االتصال 

عى رقم قسم املشريات 07832201952
املناقصة معلنة بموجب الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية 

لجهلة التعاقد الحق بالغاء املناقصلة من دون تعويض مقدمي العطاءات سلوى اعادة ثمن رشاء 
وثائق املناقصة

مجلس القضاء االعى
رئاسلة محكملة اسلتئناف كربلاء 

االتحادية
محكمة بداءة الحسينية 

العدد 180/ب/2021
التاريخ 2021/11/25

تبليغ
اىل املدعى عليله / محمد عرفان عبد 

العزيز
بنلاءا عى الدعلوى البدائيلة املرقمة 
اعلاه واملقامة ضدك من قبل املدعي 
بخصلوص  عبيلد  محسلن  ظاهلر 
ازاللة شليوع العقار املرقلم 4/125 
مقاطعلة 46 الائح وملجهولية محل 
اقامتك قررت هلذه املحكمة تبليغك 
بصحيفتني  محليتني بالحكم الصادر 
غيابيا بحقك واملؤرخ يف 2021/6/6 
واملتضمن ازالة شيوع العقار  املشار 

اليه اعاه بيعا 
القايض

عيىس عبيس الحمداني 
لللللللللللللللللللللللللللللل

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعى

رئاسلة محكمة اسلتئناف واسلط ا 
التحادية

يف  الشلخصية  األحلوال  محكملة 
الزبيدية 

العدد: 489/ش/2021
التاريخ : 2021/11/23

اىل/ دار النرش االعان
اىل/ املفقلود/ حيلدر هلادي عايص 

حدب فهادي 
اقلام املدعلي )هلادي علايص حدب 
فهلادي( الدعلوى الرشعيلة املرقمة 
وفلاة  موضوعهلا  489/ش/2021 
مفقلود لذا قلررت املحكملة تبليغك 
عليلك  و  محليتلني  بصحيفتلني 
الحضور يف تاريلخ املرافعة املصادف 
2021/12/5 املام هذه املحكمة و 
يف حال علدم حضلورك او من ينوب 
عنك قانونا سلوف تجري األجراءات 

بحقك وفق القانون 0 مع التقدير
 القايض

احمد حامد الكابي
لللللللللللللللللللللللللللللل

إىل الرشيك مريم محمد محمود اسلد 
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف 
لغلرض اصدار اجلازه بنلاء للعقار 
املرقلم 43108/3 حلي الغري خال 
عرشه ايام وبخافه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك 
 طالب االجازه

 عيل حسني يوسف

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
املناقصة العامة املحلية 2021/232

جتهيز ونصب وتشغيل وفحص اجهزة تكييف Fresh Air للمخزن الكيمياوي اخلارجي يف مصفى البرصة
اعالن اول عىل  املوازنة التشغيلية 

1ل يلر رشكة مصايف الجنوب /رشكلة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لاشلراك يف املناقصة اعاه عى ان 
يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل

2 ل تقديم طلب تحريري معنون اىل قسلم العقود واملشلريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسلية للمناقصة البالغة 
)150,000 دينلار( مائلة وخمسلون  الف دينار عراقي فقط (ملع صورة من هوية تصنيف املقاوللني نافذة املفعول 

وشهادة تاسيس الرشكة
3 ل الكلفة التخمينية تبلغ )1,240,000,000( دينار فقط مليار ومائتان واربعون مليون دينار عراقي 

4 ل التامينات االولية املطلوبة )24,800,000( دينار فقط اربعة وعرشون مليون وثمانمائة الف دينار عراقي صادرة 
من مرصف معتمد لدى رشكة مصايف الجنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 

5 ل ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية زيارة املوقع االلكروني للرشكة 
www.src.gov.iqولاستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا 

contracts@src.gov.iq : عى الريد االلكروني التايل
6 ل يتم تسلليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد 
السلتام العطاءات السلاعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/1/9 ويف حاللة مصادفة يوم الغلق عطلة 
رسمية يستمر االعان اىل ما بعد العطلة ويعتر اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات 

املتاخرة 
7 ل سليكون انعقاد املؤتمر لاجابة عى استفسارات املشاركني يف املناقصة الساعة العارشة صباحا يوم 2022/1/2 

يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة البرصة /الشعيبة 
8 ل اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محرض مشرك بذلك قبل موعد غلق املناقصة 

9 ل يتلم تقديلم الجزء الرابع من الوثيقة القياسلية بعد مىء املواصفلات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسلعرة 
)ضملن الجزء الرابع حرصا ( وحسلب ما موضح يف الوثيقة وتقديم الجلزء الخامس  للتاكيد عى املواصفات املطلوبة 
عى ان تكون موقعه ومختومة عى جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني 
الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسلم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة اضافة 

لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية
10 ل يف حلال علدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسلية بكافة اقسلامها الملاء الجزء الرابع منها 

فسيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
11 ل املستمسلكات املطلوبة عند التقديم شلهادة تاسليس الرشكة ،املحرض االول للتاسليس ، قرار التاسيس ، هوية 
تصنيف املقاولني النافذة  ، الهوية الرضيبية واسلتخدام الرقم الرضيبي ، تاييد سلكن مصدق خاص بعنوان الرشكة ، 
تاييلد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للرشكة او املكتلب ، كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة للرضائب 

لاشراك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب ، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
12 ل يجب مراعاة تقديم السليولة النقدية املطلوبة يف الجزء الثالث من الوثيقة القياسلية وخاف ذلك سيتم استبعاد 

العطاء
13 ل تحديلد ملدة نفاذيلة العطاء بفلرة )90( يوم ملن تاريخ غللق املناقصة عى ان تكلون عملة العطلاء بالدينار 

العراقي
14 ل سليتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطلاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب 
رشكة عامة / غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة 

صباحا 
15 ل  رضورة حصول منتسبي الرشكات عى شهادة خاصة باجتيازهم لدورات الل HSE )السامة والصحة والبيئة( 

قبل الرشوع بتنفيذ االعمال داخل الرشكة
16 ل الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

17 ل يتحمل من ترسلو عليه املناقصة اجور اخر اعان باالضافة اىل تسلديد رسلم عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف 
دينلار ورسلم طابع بنسلبة )0,003( من قيمة العقد ورسلم هنديس بنسلبة )0,0005( من قيملة العقد قبل توقيع 

العقد
18 ل سليتم تنفيلذ العطلاء من خال اجلراءات العطاءات التنافسلية الوطنية التلي حددتها تعليملات تنفيذ العقود 

الحكومية رقم )2( لسنة 2014
19 ل لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عى اسلباب مررة 

دون تعويض مقدمي العطاء

اعالن
تعلن كليلة الزراعة جامعة املثنى عن بيع الحيوانات املدرجة 
تفاصيلهلا ادنلاه وذللك يوم االحلد املوافلق 2021/12/12 
السلاعة العلارشة صباحا فعلى الراغبني باللرشاء الحضور 
باملكان والزمان املحددين علما ان املشري يتحمل اجور النرش 

واالعان 
عامدة كلية الزراعة

مكان البيع العدد النوع ت

محطة االبحاث والتجارب الزراعية 
االولى )ال مناحي(  2 ذكور نعام 1

محطة االبحاث والتجارب الزراعية 
االولى )ال مناحي(  1 انثى نعام 2

محطة االبحاث والتجارب الزراعية 
االولى )ال مناحي(  4 غزال ايل 

اوربي  3

محة االبحاث والتجارب الزراعية االولى 
)ال بندر(  1 انثى نعام  4

محة االبحاث والتجارب الزراعية االولى 
)ال بندر(  1 انثى غزال 

نوع ريم 5

محة االبحاث والتجارب الزراعية االولى 
)ال بندر(  1 ثور 6

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

العدد: 17215
التاريخ: 25/ 11/ 2021

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

العدد / خ28597/184/6
املوافق 2021/11/23

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد :هـ م /25186
التاريخ 2021/11/25

ماجد عبد الرضا لفته
وكيل املدير العام
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»حصار«.. رواية احلكاية املستحيلة
           باسم المرعبي

ع�ى الرغم م�ن أّن »حكاي�ة لم تحدث« ه�و عنوان 
فرع�ي لرواية الكات�ب كريم ش�عالن »حصار« )دار 
الرافدين، 2020(، إال أّن�ه يمكن قراءته كعنوان أول 
أو م�واٍز للعنوان الرئيس، وليس فرعًيا، كما اقتضت 
داللت�ه التي ب�دت تفس�رية، اس�تدراكية، وهو ما 

ي الذي جاء فيه. يقوله موقعه والسياق البصرَ
وبمق�دار م�ا يمك�ن أن يرتاج�ع العن�وان األص�ل: 
»حص�ار« إىل عن�وان فرعي، عى الرغ�م من عالقته 
الوثيق�ة املتواش�جة م�ع املت�ن ال�ردي املتِخذ من 
الحصار الذي ش�هدته تسعينيات العراق، املنصمة، 
ثيمة أس�اس من ب�ن ثيمات أُخ�رى، توّزعت العمل 
ككل، إاّل أّن ثيم�ة »الحص�ار« ذاتها بدت أقرب إىل أن 
تكون مدخاًل، أو ذريعة فنية ملا أفاض فيه الرد من 
تق�صٍّ ملكامن القه�ر واإلذالل والبطش الذي أقامت 
عليه س�لطة الرعب مملكتها املوّطدة بالدم والخوف 

والتوجس.
»حكاي�ة لم تح�دث« عنوان، بما يضم�ر من معنى، 
أراد الق�ول إن لقس�وة ه�ذه الحكاي�ة وغراب�ة ما 
ترويه، فضاًل عن الوجود الش�بحي لعنارصها، فقد 
بدت مس�تحيلة، غر قابلة للتصدي�ق، وبذلك يمكن 
أن تك�ون قابلة للنف�ي، ليكون هذا النفي املتش�كك 
ه�و اإلثب�ات القايس لحقيق�ة الرعب الذي عايش�ه 
وش�هد به الراوي. ويكفي دلياًل عى اس�تحالة هذه 
الحكاي�ة أنها ُتروى من طرف ميت، يقلّب مغامراته 
وميتاته يف برزخ يس�ميه الكاتب، إمعاًنا يف املفارقة، 
إجازة من املقربة الجماعية، املقربة التي انتهى إليها 
يف حيات�ه، أو ميتته األوىل، عى الس�واء، فهو ال يكّف 
عن املوت، قتاًل، يف كّل مرة، مثلما ال يكف عن الحياة 
يف وج�وده االفرتايض املتجّدد يف س�ياق العمل، وهو 
ال ين�ي يذك�ر، أو يتذكر، ميتات�ه املاضية، الحارضة 
ع�ى الدوام، خاصة، عند كل موقف صعب، يواجهه: 
»هي ليس�ت املرة األوىل التي أتلق�ى فيها الرصاص، 
وهي ليست املرة األوىل التي أموت فيها، سبق أن مت 
كثرًا، لكنني أصحو بغ�ر رغبة، أصحو من ميتاتي 
بفعل الندم عى أش�ياء لم أفعلها، أشياء صغرة لها 
ش�أن جارح ومؤثر يفّ«. »وأس�تعيد ذك�رى ميتاتي 
يف الح�روب والحف�ر الجماعية والح�وادث العابرة. 

وأسأل: هل أنجو هذه املرة؟«.
ويف موضع آخر، يق�ول: »حياتي التي فقدتها مرات 
كث�رة برصاص األعداء، أو أخوتي يف الوطن، حياتي 

التي تأرجحت رافسًة وأنا أتدىل من حبل املشنقة عى 
منصة املعس�كر يف الفرق�ة الخامس�ة، حياتي التي 
دفنته�ا الجراف�ات وأن�ا أرصخ ع�اش القائد، عاش 

الوطن واملوت يل أنا وحدي«.
أما من الناحية الفنية، ُيستشّف من العنوان اإلشارة 
إىل العجائب�ي، كإطار ُصّبت فيه الحكاية، وكُمعطى 
تدفق�ت من خالله األح�داث الغريبة، الت�ي بقدر ما 
بدت رسيالية يف خرقها للمنطق الذي يحكم عالقات 
األش�ياء بعضه�ا ببع�ض يف الواق�ع، ع�ادًة، غر أن 
رسيالية كهذه، لم تكن يف الحقيقة، س�وى حصيلة 
رصد لواقع محكوم بالفساد، وإعادة رسده بمخيلة 
سوداء، وإش�هاره كنوع من ديستوبيا ليس، فقط، 
بسبب من فساد الس�لطة كما يمثلها حاكم مطلق، 
متخلف، بل أيًضا بس�بب فس�اد املحكومن، ذاتهم، 
كم�ا يلمح الكاتب إىل ذلك، مراًرا. ليس أقله س�قوط 
الشعراء والكتاب يف مستنقع مديح الحاكم وسلطته 
واالستخذاء الذي بدوا عليه: ».. تاريخ كتبه الشعراء 
العموديون والشعبيون وبائعو األعراض يف ساحات 
االحتفاالت والفضائح الكربى«. »كلنا جالدون وكلنا 
ضحايا«. »الن�اس يرتاقصون ع�ى أهازيج جنوبية 
أب�دع كتابه�ا بتوليف�ات ال تختل�ف ع�ن رصاصات 
اإلعدام التي يستحصلها رجال األمن من أهل املقتول 
بكل محب�ة«. »نصنع آالمنا بأيدين�ا... نتكاتف بأيٍد 
حازمة لقتل أيامنا، ونجعل من الزمن عدًوا مزمًنا... 
نصف�ق بتل�ك األيدي ل�كل املس�خ والدم�ار القادم، 
ونرتكب املع�ايص بكل أنواعها بأيدينا فقط... أيدينا 
هي جريمتنا وهي عارنا الذي يستحق البرت«. وأيًضا، 
»نحن صّناع التماثيل وعبيد الصور«. وسوى ذلك من 
األحكام املش�ابهة. وهو ما يفّر، مع دوافع أُخرى، 
النزعة الهجائي�ة والتهكمية املعتم�دة لدى الكاتب، 
دون التوان�ي ع�ن االس�تعانة بنابي ال�كالم، كما يف 
أكث�ر من موضع، وهو ما يندرج يف ما ُيصطلح عليه 
بالنوع الضدي، واالستعانة به، فلفرط ما كان عليه 
الواقع من بذاءة وكاريكاترية، وإن فاجعة، فقد بدا 
للكاتب أنه لم يكن من بد إال مواجهته بكاريكاترية 
مقابلة، س�واء عى صعيد تصوير الش�خصيات، أو 
ن�وع اللغة، وصًفا من جه�ة، أو نطًقا، كما دار عى 
ألسنة هذه الش�خصيات، من جهة أُخرى. من هنا، 
يمكن تأش�ر منحين اتخذتهما لغ�ة الرد: منحى 
يتواءم ورس�م الش�خصيات والتعليق عليها، أو عند 
رص�د أفعاله�ا وردود أفعاله�ا، تقوله لغ�ة قوامها 
املفارق�ة ومحكومة بالس�خرية. ومنحى تجس�ده 

لغة مجازية تستثمر مزايا الشعر، وتستبعد االنثيال 
اللغ�وي، واالفتعال الجمايل، وهو م�ا أعطى الرواية 

هويتها البالغية الخاصة واملتمّيزة.

فرد.. جيل، أم أجيال..؟
يصل�ح البط�ل، املجرّد من االس�م يف »حص�ار«، ألن 
يكون نموذًج�ا لجيل بأكمله، بل أجيال كاملة، عدة، 
حن نض�ع يف االعتبار كونه أس�ر دوامة مس�تمرة 
للعن�ف والدم والجن�ون التي اصطنعتها الس�لطة � 
الس�لطات املختلف�ة، عى مدى عق�ود. فال عجب أن 
يرص�د الكاتب، االبن الذي ل�م يولد بعد، والذي هو يف 
الحقيق�ة ثمرة خي�اِل قتيل، أو مجن�ون، وقد منحه 
األب اسم »حصار«، يف مفارقة سوداء، هي األُخرى. 
يرص�ده، وهو يع�دو م�ع األب هارًبا م�ن مطاردة 
رجال األمن ص�وب املقربة، حيث اعتاد الراوي، الذي 
هو يف طور أب�ّوة متخيلة، قادمة، وبمعية مطاررَدين 
مثل�ه، »دخول قبور مفتوح�ة والتظاهر باملوت«. يف 
ش�طحٍة اس�ترشافية، يمكن تأّولها، عى أنها إشارة 
إىل مآل جيل لم يولد بعد، لكن القبور معّدة له، سلًفا، 
ويف انتظ�اره. بهذا املعنى ه�و نموذج عراقي مطلق 
وش�اهد أبدي ممس�وس بالجنون واملوت كوسيلتي 
خ�الص! إّن افتتاح الرواي�ة بانفجار البطل بضحكة 
يف مأت�م أبي�ه، تلخي�ص ل�كّل التناقض الذي ش�ّكل 
الصورة النهائية لألشياء ورسم حدود تراجيكوميديا 
صارخ�ة � يف اس�تعارة للغة املرح، هن�ا � يف هذه 
الرواية املتدفق�ة، التي أتاح اعتمادها التداعي الحر، 
أس�لوًبا، حرية كب�رة يف التعامل م�ع الزمن، وبقية 
العن�ارص، لبلورته�ا، فيم�ا حّت�م منطقه�ا الداخيل 
الخاص، وس�ر الوقائع فيها، أن ال تجد ش�خوصها 
س�وى س�بيلن الرتيادهم�ا، الجنون ت�ارًة، واليأس 
تارة أُخ�رى. وإذا كان الجنون، كُمعطى غر مختار 
للش�خوص، وهو يأتي كنوع م�ن دفاع ال إرادي عن 
النفس، فإّن التفك�ر باملوت بوصفه حاًل، هو خيار 
إرادي، وإن كان اضطرارًيا، ووسيلة أخرة للخالص: 
»... وأطلقوا الرصاص، نزل علينا كاملطر، الرصاص 
ل�ه وخزات حل�وة تبرش بالخالص م�ن العذاب«. أو: 
»نغمض عيوننا واقفن ننتظر األمل، أو الرصاصة«. 
تلّقي الرص�اص هو اليشء الوحي�د املمكن تحققه، 
ألن النم�وذج ال�ذي عالجه الكاتب قد ول�د لُيقتل »ال 
أس�تطيع قتل أحد مهما كان، أن�ا واحد ممن ُخلقوا 
لُيقتلوا فقط..«. منطق البطل هذا ال يتأتى من عجز 
عن إيقاع األذى والقتل باآلخر، بل المتناع بسبب من 

نية، هو نموذج حالم بحدود  سويته البرشية واملواطرَ
ما تمنحه رتبة املواطنة الطبيعية واالنتماء للوطن ال 
السلطة، وإن كان مفهوم االنتماء مرتج لديه بسبب 
عسف الس�لطة وتماديها يف التدمر، فلم يعد الوطن 
س�وى ت�راب، »ت�راب ال غ�ر«. أو »أرض ملغوم�ة 
بالسواد والخواء«. إن مساملة البطل ال تعني الضعف، 
أو هشاش�ة املوقف، بل العكس، فحت�ى الصمت له 
فلسفته، سلًبا أو إيجاًبا، وفًقا لصنو الراوي )راجح 
أو ناج�ح( كما ترتدد هذه الالزمة يف مواضع ش�تى 
م�ن الرواي�ة. )راجح أو ناج�ح(، هذه الش�خصية 
الش�بحية التي تش�اطر، بدوره�ا، ال�راوي، املصر 
املغّيب، ذاته، يف مق�ربة جماعية، كان لها حضورها 
الخ�اص، رغم ش�ذرية ال�دور ال�ذي اضطلعت به يف 
الرواية، وكانت بمثابة قناع للراوي، وذاكرة إضافية 
تس�عف الرد، وهي تقنية متقدمة عززت من مزايا 
الرواية وتفردها. وإذا كان »راجح أو ناجح« يجس�د 
نموذًجا لش�خصية املثقف املشوبة بيشء من تعقيد 
مع نزعة وجودية، تمردية، وميل إىل فلسفة األشياء، 
فإن شخصية »كريم كشخة«، الالفتة، رغم مرورها 
الخاط�ف يف الرواي�ة، تقف ع�ى النقيض م�ن ذلك، 
ببس�اطتها وعفويتها وعدم ترددها يف اإلفصاح عن 
مكنونها، رصاًخ�ا حن يتطلب املوقف، حتى لو أدى 
ذلك إىل الهالك، كما حدث أثناء االس�تجواب من قبل 
ضابط التحقيق، بتهمة التشويش عى النظام! هذه 
الش�خصية، ويف املنظور الكيل لبن�اء الرواية، يمكن 
أن تك�ون قناًعا آخ�ر للراوي، عى الرغ�م من تباين 

صفاتها، مقارنًة مع القناع اآلخر، املذكور آنًفا.

رؤية بانورامية
إن تباين الش�خصيات عموًما، مهما كانت مساحة 
حضوره�ا وأدواره�ا يف الرواي�ة، ت�ؤرش إىل مق�درة 
الكاتب عى ابتداع خصائص مميزة لكل ش�خصية، 
تتساوق وطبيعة هذه الشخصيات وثقافتها، وتبًعا 
لذلك، يأتي مس�توى اللغة، ما جعلها تنجح يف إقناع 
الق�ارئ يف مجم�ل ما اتصف به س�لوكها وحركتها. 
فلم تكن كائنات محّنطة، ُتساق عى الورق بإمالءات 
الكاتب، بقدر ما كانت تش�ّف ببس�اطة عن صدقية 
انتمائه�ا للواق�ع وتمثيله. مثال ذل�ك، إضافة إىل ما 
ُذك�ر منها آنًفا، ش�خصية »خزنة«، امل�رأة الريفية، 
الالفت�ة، بدًءا من االس�م الذي تحمل�ه، وقد قدمتها 
الرواية بوصف ش�فيف ومؤٍس: »وخزنة بقايا تراث 
مسحول من أعماق براكن الدموع والعويل واملآتم.

جمهورية العراق
مجل�س القض�اء األعى رئاس�ة اس�تئنافه واس�ط 

االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 797/ب/2021
التاريخ: 2021/11/10

املوضوع/اعالن بيع عقار باملزايده
املدعي )الدائن(/ )صادق عبد عيل لهمود( 

املدعى عليه )املدينن(// 1� حسن عبد عيل لهمود 
/ حس�ب وصايت�ه عى اب�ن اخيه الق�ارص )مؤمل 
حس�ن عبد ع�يل( بموجب حج�ة الوصي�ة املرقمة 
287/وصاية / 2015 يف 2021/8/2 و الصادر من 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت 
2� السيد مدير عام دائرة رعاية القارصين / اضاقة 

لوظيفته 
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
بالع�دد 797 /ب/2021 واملتضم�ن اع�الن املزايده 
ام   45 )1152/1م  املرق�م  العق�ار  الزال�ة ش�يوع 
حالنه( وتوزيع صايف الثمن بن الرشكاء كال حسب 
س�هامه 0فقد تق�رار االع�الن  عن بيع�ه باملزايده 
العلني�ه خ�الل )30( يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل 
للنرش يف صحيفتن محليتن فعى الراغبن بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مستصحبن معهم التامينات 
القانوني�ه البالغه 10% من القيمه التقديريه للعقار 
بص�ك ممن�وع اىل)محكمة ب�داة الكوت ( وس�وف 
تج�ري املزايدة يف اليوم االخر الس�اعه الثانية عرش 
ضهرا وذا صادف اليوم االخر عطلة رسمية فيعترب 
اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي موعدا للمزايده 
و يتحم�ل م�ن ترس�و علي�ه املزايدة أج�ور االعالن 

واملزايده .
القايض 

محمد حران الراي
مواصفات العقار

جنس�ه:/ دار س�كن تق�ع يف منطقة ح�ي الحوراء 
مس�احتها 200م2 تتك�ون م�ن طابق�ن يش�تمل 
الطاي�ق االول طارمة خارجية و غرفة و اس�تقبال 
و ه�ول داخيل و غرفة ن�وم و صالة و صحيات و يف 
الطابق الثاني غرفتي نوم لكل واحده بيتونة و الدار 
مسقف بالكونكريت املس�لح و ارضية الدار مبلطة 
بال�كايش الس�راميك و مجه�ز بامل�اء  و الكهرباء 
درج�ة عمران�ه فوق املتوس�ط و مش�غول من قبل 
املدعوة )رغد نارص رحي�م( و التي ال ترغب بالبقاء 

يف العقار بصفة املستأجر بعد البيع
املساحه :/ 200م2 

 الش�اغل :/  رغد نارص رحي�م/ ال ترغب بالبقاء يف 
العقار بصفة املستأجر بعد البيع

القيم�ة التقديري�ة :/ 80,000,000 ملي�ون دينار 
قيمة الدار ارضا و بناءا
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مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد /  حجة وفاة / 4128
التاريخ 2021/11/24

اىل  / املدعو / ثامر صادق يوسف
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  حيدر صادق يوس�ف  طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدع�و )ثامر صادق يوس�ف( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خالل ع�رشة ايام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/301 /2021
التاريخ/25 /11 /2021

أعالن 
التسلس�ل  العق�ار  الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
3956/1م45 ام حالنة الواقع يف الكوت العائد للمدنن 
)عيل محس�ن طعيم�ة( املحج�وز لقاء طل�ب الدائنه 
)هيل�ة ف�ري رمثانه(البال�غ )16,000,000( ملي�ون 
دينار فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة )30يوم ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :- يقع العق�ار يف منطقة ام حالنة 
/ داخل ش�ارع فرعي العقار املرق�م 3956/1م45 ام 

حالنة 
2-جنسه ونوعه:- دار سكن 

3-حدوده واوصافه : كما مثبت يف صورة قيد العقار 
4-مش�تمالته :- يتك�ون م�ن طابق�ن الطاب�ق االول 
يتكون من مطبخ و اس�تقبال و غرفتن نوم عدد )2( 
وصحي�ات خارجية و حمام داخيل ام�ا الطابق الثاني 
فيتك�ون من غرف نوم ع�دد )4( و البناء من الطابوق 
و االس�منت و االرضية مكيش�ة بورس�الين و السقف 

كونكريت مسلح 
5-مساحتة :- 200م2 و مناصفة بن املدين و شقيقه 

عالء محسن طعيمة
6-درجة العمران : 

7-الشاغل : املشرتي حيدر حسن اصغن 
8_القمي�ة املق�درة : 50,000,000 خمس�ون ملي�ون 

دينار عراقي ال غر 
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 602/ب/2021
التاريخ 2021/11/25

اىل املدعى عليه )عدي عبد الشهيد عبد الرحيم ( 
تبليغ

اق�ام املدعي عبد راه�ي عبد الكاظم الدع�وى البدائية 
باع�ادة  الزام�ك  املتضمن�ة  602/ب/2021  املرقم�ة 
الح�ال اىل ما كان عليه قبل التعاقد وتس�ليم الس�يارة 
املرقم�ة 437801 اربي�ل مودي�ل 2016 الن�رتا اللون 
س�لفر  وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد مختار املنطقة عليه قررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالنا  بصحيفتن  رسميتن  يوميتن 
محليتن للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املصادف 2021/12/6 الساعة الثامنة صباحا ويف حال 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق  االصول
القايض

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

م/ انذار
اىل /الفالح املرتحل )رمضان عيدان حمد(

نظ�ر الرتحال�ك ع�ن االرض املوزع�ة علي�ك والبالغ�ة 
)35( دونم ضمن الس�لف 1\1 مقاطعة 6\ الش�بيب 
الغربي�ة  بموجب قرار التوزيع املرق�م 1129 يف تاريخ 
4\4\ 1973 واملربم وفق القانون 117 لسنه 1970 لذا 
ننذرك بوجوب العودة والسكن واالستغالل وخالل فرتة 
)15( ي�وم من التاري�خ نرش هذا االن�ذار وبخالفه يتم 
الغ�اء التوزي�ع عليك واس�رتداد األرض وتأجرها وفق 

الضوابط والتعليمات
ر 0 مهندسن زراعين
اركان مريوش حسن

مدير زراعه محافظه   واسط

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1752|2021
التاريخ/2021/11/25 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقار التسلسل 74/2م 
37 ام هلي�ل  الواقع يف ألكوت العائدة للمدينه)اثمار 
عيل عبد( املحجوز لقاء طلب الدائنه )حليمه ماجود 
ش�ديد(البالغ )10,000,000(  مالي�ن  دينار فعى 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
)30 يوم�ا ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه : كوت / \ام هلي�ل قرب طريق 
الحويل العقار املرقم 74/2م 37 ام هليل 

2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعيه تس�قى بالواسطه 
مملوكه للدوله

3-ح�دوده واوصافه  : العقار يق�ع عى بعد 300م 
م�ن طريق كوت � بغداد قرب الحويل و عموم لعقار 
بحت�وي ع�ى عدد دور س�كنية متناث�ره و الحصه 

املباعة خاليه من املشيدات و الشواغل
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :-  30,9,75 م
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- للرشكاء
8القيم�ة املق�درة : 12,500,000 اثن�ا عرش مليون 
و خمس�مائة الف دينار عراقي عن بيع 500 س�هم 
بم�ا يعادل 500 س�هم م�ن س�هام املدي�ن البالغة 

500سهم 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 664/ب2021/4

التاريخ 2021/11/17
اعالن

بن�اءا عى الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار املرقم ) 2/9497 حي الش�عراء  ( يف 
النج�ف تعلن هذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور 
اع�اله واملبينة اوصافة وقيمته املق�درة ادناه فعى 
الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون 
يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة  
بموج�ب ص�ك مصدق الم�ر ه�ذه املحكم�ة بداءة 
النج�ف وصادر من مصف الرافدي�ن / رقم )7( يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
ع�رش من اليوم االخر من االع�الن يف هذه املحكمة 
وعى املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسن حمزة
االوص�اف : العق�ار املرق�م 2/9497 حي الش�عراء 
يف النج�ف عب�ارة ع�ن هي�كل غ�ر مس�قف مبني 
بالطاب�وق واالس�منت عى ش�ارع بع�رض 10 مرت 
املس�احة االجمالي�ة 200 مرت مربع مس�احة البناء 
190 مرت قرب مدرس�ة الش�يماء  غر مش�غول لم 
تتمك�ن املحكمة م�ن دخوله لوج�ود انقاض وعدم 
وض�وح معالم البن�اء كونه هيكل علم�ا ان القيمة 
املقدرة للعقار مبلغ مقداره )194,750,000( مائة 
واربعة وتس�عون مليون وسبعمائة وخمسون الف 

دينار عراقي ال غر

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 1634 / 2021 
التاريخ : 25 / 11 / 2021 

م / اعالن 
قدمت املس�تدعية ) س�لوى ش�اكر هالل ح�ركان ( طلبا اىل 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الدجيل تطلب في�ه نصبها 
قيمة عى زوجها / ش�الل عيل محمد دهام الخزرجي ( وذلك 
كونه قد فقد بتاريخ 14 / 7 / 2015 وانقطعت اخباره فعى 
من لديه اع�رتاض عى صدور الحجة تقدي�م اعرتاضه خالل 

ثالثون يوما من تاريخ االعالن .
القايض 

معد نجم عبيد 

������������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 914 / ش / 2021 

التاريخ : 25 / 11 / 2021 
اعالن 

م / تبليغ
اىل / املدعى عليه / احمد عبيد جلوب 

اقامت املدعية ) س�حر حميد س�لوم ( ضدك الدعوى املرقمة 
914 / ش / 2021 ام�ام ه�ذه املحكم�ة واملتضمنة تصديق 
طالق خارج�ي ولعدم معرف�ة محل اقامتك ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن وعن�د عدم 
حضورك يف يوم املرافعة املصادف 9 / 12 / 2021 او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

معد نجم عبيد 

������������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 922/ ش / 2021 

التاريخ : 25 / 11 / 2021 
اعالن 

م / تبليغ
اىل / املدعى عليه / احمد عبيد جلوب 

اقامت املدعية ) س�حر حميد س�لوم ( ضدك الدعوى املرقمة 
914 / ش / 2021 ام�ام ه�ذه املحكم�ة واملتضمن�ة اث�اث 
زوجي�ة ولعدم معرفة مح�ل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بواسطة صحيفتن محليتن وعند عدم حضورك يف يوم 
املرافع�ة املصادف 9 / 12 / 2021 او ارس�ال من ينوب عنك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

معد نجم عبيد 

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2295/ت/2017
التاري�خ 25/ 11/ 2021 

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلس�ل 3/3193 الواقع يف 
ح�ي العروبة  العائد للمدين كاظم حس�ن عيل  املحجوز لقاء 
طلب الدائن صالح عبد الحس�ن دحام البال�غ  اربعون  مليون 
دينار فعى الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية  خالل مدة 
خمس�ة عرش يوما  تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغة عرشة باملئة م�ن القيمة املقدرة 
بصك مصدق مع بطاقة االحوال املدنية وشهادة الجنسية  وان 

رسوم التسجيل والداللية عى املشرتي 
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات 

1 � موقعه ورقمه 3/3193 حي العروبة
2 � جنسه ونوعه ثالث دور مفرزة بصورة غر رسمية 

3 � ح�دوده واوصاف�ه بلدي�ة النج�ف
4 � مشتمالته ثالث دور مفرزة بصورة غر رسمية واملوضوحه 

يف خلف االعالن 
5 � مساحته 300م2 

6 � درجة العمران دون املتوس�ط
7 � الش�اغل الج�زء االول يش�غله املدعو عبد الحس�ن محمد 
حمود والجزء الثاني يش�غله املدعو غفار هادي حاتم والجزء 

الثالث مشغول من قبل محمد عيل حسن 
8 � القيم�ة املق�درة مائ�ة وواح�د وعرشون ملي�ون ومائتان 

وخمسون الف دينار عراقي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد: 1351/ش/2021

التاريخ: 2021/12/13
اىل املدعى عليه / عيل محمود مصلح

نرش اعالن
قدمت املدعية )غص�ون محمود صالح( الدعوى املرقمة 1351/

ش/2021 ضدك تطالب التفريق للرضر وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ املبل�غ وتبن انه مرتح�ل اىل جهة 
مجهولة وحس�ب اش�عار  املخت�ار واملص�دق م�ن قائممقامية 
قضاء س�امراء عليه قررت املحكمة بتبليغك بواسطة صحيفتن 
يوميت�ن محليتن برضورة حض�ورك يف موع�د املرافعة املوافق 
2021/12/13 وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلناً وفق القانون.
القايض

كاظم متعب داود

������������������������������������������
إىل الرشكاء عيل وحيدر و امان وفوزيه و رقيه اوالد وبنات محمد 

باجي
 اقتىض حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرقم 62417/3 حي امليالد خالل ع�رشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضوركم 
 طالب االجازه 

وسام عطيه هاشم

������������������������������������������
إىل الرشيك ميثم عباس عطيوي توجب عليك الحضور إىل صندوق 
االس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عى 
قيام رشيك حازم حس�ن ش�لتاغ بالبناء عى حصته املش�اعه يف 
القطع�ه املرقمه 48152/3 حي النداء خالل مده خمس�ه عرش 
يوم�ا داخل العراق وش�هر خارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

������������������������������������������
إىل الرشيك رضغام جاسم محمد توجب عليك الحضور إىل صندوق 
االس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عى 
قيام رشيك صبيحه عبد الواحد عيل بالبناء عى حصته املش�اعه 
يف القطعه املرقمه 55117/3 حي النداء خالل مده خمسه عرش 
يوم�ا داخل العراق وش�هر خارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
العدد 2021/583

التاريخ 2021/10/13
قرار حكم غيابي 

تش�كلت محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة الخامس�ة 
بتاريخ 2021/810/13 برئاس�ة اللواء الدكتور  الحقوقي عمار 
ماه�ر عبد الحس�ن  وعضوية كل م�ن العمي�د الحقوقي عباس 

نارص غريب والعميد الحقوقي  عادل مطرش جلود 
واصدرت قرارها   االتي بعد التدقيق واملداولة بأسم الشعب :

القضية املرقمة 2021/583 
اسم املشتكي الحق العام

اس�م املته�م  / الرشط�ي مؤيد س�عيد خمي�س فه�د البو عجل  
املطرود من الخدمة 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البصة واملنشات 
املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

1 � الحكم عى املدان الرشطي  مؤيد سعيد خميس فهد البو عجل 
بالحبس البس�يط ملدة ستة اشهر  وفق احكام املادة 5 من ق ع د 
رقم  14 لس�نة 2008 كون فعله قب�ل تعديل قانون عقوبات قى 
االم�ن الداخيل رقم 14  لس�نة 2008 املعدل عم�ال باحكام املادة 
1/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة  املود 61/اوال 
و69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 
2013/3/5 ولغاي�ة طرده م�ن الخدمة بتاري�خ 2018/7/24 
بموج�ب االمر االداري الصادر من وزارة الداخلية / مديرية ادارة 

املوارد البرشية التقاعد املرقم 64763 يف 2018/7/24 
2 � ل�م تتط�رق املحكم�ة للعقوب�ة التبعي�ه كون�ه مط�رود من 

الخدمة  
3 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليه انما 
وج�د لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وال�زام املواطنن باالخبار عن 
محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69/ثاني�ا وثالثا من ق ا د 

رقم 17 لسنة 2008 
4 � حج�ز امواله املنقول�ة والغر منقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
95 �  تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحامي املنت�دب ) خلف حمدان 
ش�اهن ( البالغ�ة ) 25,000( خمس�ة وع�رشون  ال�ف دين�ار 
عراقي تصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
ق�رارا غيابيا ص�ادرا  باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60/

سادس�ا من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة  71/اوال وثانيا م�ن نفس القانون وافهم 

بتاريخ 2021/10/13 
اللواء الدكتور  الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن 

رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

حمكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة اخلامسة

قرار حكم غيايب 
تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامس�ة بتاريخ 2021/8/29 
برئاس�ة العمي�د الحقوقي عباس نارص غري�ب  وعضوية كل م�ن العميد الحقوقي  

عادل مطرش جلود والعميد الحقوقي حيدر عبد الحسن عليوي  
واصدرت قرارها   االتي بعد التدقيق واملداولة بأسم الشعب :

القضية املرقمة 2013/1576 
اسم املشتكي الحق العام

اسم املتهم  / الرشطي لقمان جالل ريل بنيان املوحي
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البصة واملنشات 

املادة القانونية 37 /اوال وثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
1 � الحكم عى املدان الرشطي  لقمان جالل ريل بنيان املوحي بالحبس البس�يط ملدة 
سنة واحدة وفق احكام املادة 37/اوال من ق ع د رقم  14 لسنة 2008 وذلك الهماله 
مما تس�بب بفقدان املسدس الحكومي الذي بذمته  واملرقم GHK516 نوع كلوك مع 

ملحقاته وهي مخزن مسدس عدد 1 واحد ومرود
 تنظيف عدد 1 واحد وفرش�ة تنظيف عدد 1 واحد ومالية عتاد عدد 1 واحد وحافظة 
بالس�تيك ع�دد 1 واحد وعتاد مس�دس عدد 30 ثالثون اطالقه م�ن نوعه عام 2008   

وبداللة املواد 61/اوال و69/اوال ق أ د رقم 17 لسنة 2008
2 � تضمينه مبلغ مقداره 5,235,000 خمسة مالين ومائتان وخمسة وثالثون الف 
دينار وفق املادة 37 ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 عن قيمة املس�دس املفقود 
املرق�م اعاله وملحقاته املوصوفة اعاله وحس�ب االس�عار الس�ائدة وق�ت الحادث 

تستحصل منه بالطرق التنفيذية  
3 � اخراج�ه  م�ن الخدمة اس�تنادا الحكام املادة 42/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 

 2008
بعد اكتساب  الحكم الدرجة القطعية 

4 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليه انما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/

ثانيا وثالثا من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
5 � حج�ز امواله املنقولة والغر منقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا من ق ا د  

رقم 17 لسنة 2008
6 �  تعميم اوصاف املسدس املوصوف اعاله وفق القانون

7 � تنزيل املسدس املرقم اعاله مع ملحقاته املوصوفة اعاله من الذمة بعد تسديده 
مبلغ التضمن واكتساب الحكم الدرجة القطعية 

8 � تس�ليم  املس�دس املرقم GWR547 نوع كل�وك الذي جلبه املتهم اعاله كس�الح 
بديل وحسب 

العائدية الواردة يف كتاب مديرية البنى التحتية املرقم 216/7225 يف 2017/1/11 
9 �  تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب ) خلف حمدان ش�اهن ( البالغة ) 
25,000( خمس�ة وع�رشون  الف دين�ار عراقي تصف ل�ه من خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادرا  باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/سادسا من ق أ د  رقم 17 
لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة  71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2021/8/29

العدد 2013/1576
التاريخ 2021/8/29

العميد احلقوقي
عباس نارص غريب

رئيس املحكمة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

علي�ك الح�ذر الش�ديد يف العمل وانج�از كل ما 
طل�ب منك يف الوقت املح�دد فهناك من يرتبص 
بك ويحاول ايقاع�ك والتخلص منك، ال تترسع 
باتخ�اذ اي ق�رار يف ه�ذه الف�رتة خاص�ة عىل 

الصعيد الشخيص

تتحسن االوضاع يف العمل بشكل جيد وتكتسب 
ثقة زمالئك يف العمل ومديرك وتجري االمور عىل 
احس�ن ما ي�رام بعد فرتة م�ن التعب والضغط 
النف�ي، يف حال كنت اعزب قد تلتقي بالحبيب 

الذي تحلم به قريبا

أمامك الكثري من الف�رص عىل الصعيد العميل، 
االم�ور املالية يف تحس�ن جيد تحق�ق ما تحلم 
به يف الفرتة املقبلة، بش�كل ع�ام االمور جيدة، 
تم�ي ام�ورك الخاصة بش�كل جي�د وامورك 

العاطفية ممتازة

حاول أن تركز اكثر يف العمل وال تش�تت امورك 
وافكارك انتبه للمصاريف املالية بشكل خاص، 
وابتع�د عن اي قرارات مترسعة يف هذه الفرتة، 

انتبه لصحتك هذه الفرتة

تواج�ه بع�ض املش�اكل ع�ىل الصعي�د العميل 
ح�اول ان ال تخل�ص عدوات جدي�دة مع بعض 
االشخاص انت بحاجة لفرتة من الهدوء، واجه 
رشي�ك حيات�ك بما يزعج�ك وال تجع�ل االمور 

تتفاقم بينكما

يس�ري العمل بش�كل جي�د، انت انس�ان مبدع 
وه�ذا واضح جًدا خاصة ان رؤس�ائك يف العمل 
يش�عرون بالرض�ا التام عن�ك، يج�ب ان تربز 
نفس�ك اكث�ر واكث�ر وتكش�ف ع�ن مواهب�ك، 

تخطط لرحلة خارج البالد

بالرغم من املهام الكث�رية عىل عاتقك يف العمل 
اال ان االمور تسري بشكل جيد وتشعر بالراحة، 
يزي�د اعجاب برؤس�ائك بك ويف مه�ام، حياتك 

العاطفية تسري بشكل جيد

علي�ك ان تنهي جميع االمور املرتاكمة يف العمل 
وال تتكاس�ل فاالم�ور تحتاج إىل اع�ادة ضبط، 
هن�اك امر يش�غل تفكريك هذه الفرتة بش�كل 
كب�ري، ال تتعام�ل باناني�ة م�ع االصدق�اء او 

الرشيك

تش�عر بامللل من عملك بس�بب الروتني وترغب 
بتطوي�ر امكانيت�ك وتعل�م يشء جدي�د، ان�ت 
ش�خص طموح لكن ال تترسع وانتبه لقراراتك 
يف هذه الفرتة بش�كل كب�ري، وانتبه لترصفاتك 

مع االصدقاء والرشيك

االمور يف العمل بطريقها للتحسن بشكل الفت، 
االوض�اع املالي�ة ايضا س�تتاثر به�ذا االمر، قد 
تتلق�ى بعض العروض الجيدة فكر بها بش�كل 

جدي واسترش اشخاص تثق بهم يف هذا االمر

يج�ب عليك الرتكيز يف العمل اكثر، تش�عر بانك 
تعط�ي كل طاقت�ك يف العم�ل وه�ذا االمر غري 
صحيح فانت بحاجة لكسب املزيد من املهارات، 

ابتعد عن اي جهد عصبي يف هذه الفرتة

امورك املالية ليس�ت عىل ما يرام، الديون بدأت 
بالرتاكم، يجب عليك البحث عن حل لهذا االمر، 
عائلت�ك تس�اندك بش�كل كبري لكن�ك يجب ان 

تعتمد عىل نفسك، ابتعد عن ما يرض صحتك.

العذراء

احلوت

اطعمة فاحتة لشهية االطفال
تعان�ي األمه�ات أحياًن�ا م�ع أطفالهن 
يف مس�ألة الغ�ذاء، وق�د يلج�أ بعضه�ن 
للعقاق�ري أو املنتجات الفاتحة للش�هية 
س�واء بع�د استش�ارة طبي�ب، أو دون 
استشارته، وهو ما قد يؤدي آلثار جانبية 

عىل األطفال.
وهناك بعض األطعم�ة الصحية والغنية 
بالفوائ�د من املمك�ن أن تلعب دور فاتح 
الش�هية، دون اللج�وء إىل األدوي�ة، ويف 
الوقت نفس�ه تمنح طفلك يف عمر النمو 
ما يحت�اج إليه م�ن العن�ارص الغذائية، 

وهو ما نستعرضه يف هذا التقرير.
 الزبادي

يعد اللبن الزبادي من األطعمة الصحية، 
التي قد تزيد من شهية األطفال والكبار، 
ولذل�ك يمكنك تضم�ني النظ�ام الغذائي 

لطفلك كوًبا من الزبادي.

كما تس�اعد م�ادة الربوبيوتيك املوجودة 
بالزبادي -بمس�اعدة معدن الكالسيوم- 
ع�ىل فت�ح الش�هية وزي�ادة الرغب�ة يف 
تن�اول الطعام وتحس�ني صح�ة الجهاز 

الهضمي.
ويمكنك أيًضا جعله أكثر شهية، بإضافة 
ملعقة من عسل النحل والقرفة أو بعض 

الفواكه كالتوت.
 الفول السوداني

إذا تج�اوز طفلك عام�ه الخامس، فلقد 
بالف�ول  ش�هيته  لفت�ح  الوق�ت  ح�ان 
الس�وداني، وهو ما يمده بالفيتامينات 
واملعادن الرضورية للجسم، واألمر نفسه 

ينطبق عىل زبدة الفول السوداني.
 بيتزا بالخرضاوات

بش�أن  دائم�ة  التحذي�رات  أن  صحي�ح 
الوجب�ات الرسيع�ة وبينه�ا البيت�زا، إال 

أن قطع�ة بيت�زا منزلية الصن�ع ومليئة 
بالخ�رضاوات س�تكون مفي�دة لطفلك، 

برشط أال يتخطى القطعة الواحدة.
واح�ريص أن يك�ون يف ه�ذه القطع�ة 
الفلف�ل والطماط�م والزيت�ون والبص�ل 
وغريها من الخ�رضاوات الغنية بالفوائد 

والفيتامينات.
 الفواكه

تلع�ب الفواك�ه، خاص�ة فواك�ه فص�ل 
الشتاء كالربتقال والرمان، إضافة للتفاح 
والخ�وخ، دوًرا كب�رًيا يف زي�ادة ش�هية 
األطفال، لكن هذا يحدث إذا تم اس�تهالك 
هذه الفواكه قب�ل الوجبات بمدة كافية.
وقدرت الدراس�ات هذه املدة بني 60-30 
دقيق�ة، وهو ما يمد طفلك بالفيتامينات 
الالزمة التي تعزز الرغبة يف تناول الطعام، 

كما تمنحه العنارص الغذائية املفيدة.

رياضات ينبغي جتنب احلامل منها
م�ن املع�روف أن ممارس�ة الرياض�ة 
تعني الحوامل، عىل مرور الحمل بأمان 
وصحة، إضافة لتسهيل عملية الوالدة، 
إال أن ه�ذه القاع�دة ينبغ�ي أن تكون 

ضمن بعض االشرتاطات.
وينصح أطباء النس�اء بعدم ممارس�ة 

بع�ض األلعاب الرياضية ككرة الس�لة 
أو التزلج عىل الجليد، أو التمارين التي 

تتطلب االستلقاء عىل الظهر.
وأوضح الخرباء أن هذه التمارين تؤدي 
إىل إعاقة املثانة من تدفق الدم بش�كله 
الطبيعي، كما ال ينصحون بالرياضات 

التي تتس�بب يف التعرق املفرط، أو التي 
تتطلب قوة كبرية.

وش�دد األطب�اء ع�ىل رضورة الرجوع 
إىل طبي�ب مخت�ص لتحدي�د برنام�ج 
النشاط البدني اليومي والطويل للمرأة 

الحامل.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- زيت الزيتون : 4 مالعق كبرية

- البصل : 1 حبة )مقطع رشائح(
- الفلفل الحار : قرن

- كبدة الدجاج : 500 غراماً
- ملح : ملعقة صغرية

- فلفل أسود : ملعقة صغرية
- دبس الرمان : ملعقة كبرية

طريقة التحضري:
سخني زيت الزيتون يف مقالة عىل النار.

أضيفي البصل وقلبيه وبه�ري بامللح ثم أضيفي الفلفل األحمر الحار وحركي 
حتى يذبل البصل.

أضيفي الكبدة والفلفل األسود وحركي واتركيها حتى تنضج وينشف ماؤها.
أضيفي دبس الرمان وقدمي الكبدة ساخنة بجانب الخبز.

أغرب أطباق جتذب السياح حول العالـمكبدة الدجاج بالبصل
يذهب السياح عادًة يف رحالت حول العالم لزيارة املعالم األثرية 
والثقافية والرتفيهية، ولكن هناك عدة منصات سياحية ترّوج 

للرحالت عرب عرض األكالت الشعبية والخاصة بكل بلد.
وكما يش�تهر املطب�خ اإليط�ايل باملعجنات والبيت�زا، واملطاعم 
اآلس�يوية بتقدي�م األطب�اق واملأك�والت البحري�ة، واملطب�خ 
السعودي بالعديد من األطباق الرتاثية التي تشتهر بها مناطق 
اململكة كاملنسف والكبسة واألرز الحساوي، فهناك بلدان حول 
العالم تش�تهر بتقديم أطباق ومأكوالت غريبة تجذب الس�ياح 

من جميع أنحاء العالم.
وفيما ييل نس�تعرض أغرب 7 أطباق يمكن أن تجذب الس�ياح 

حول العالم:
1- فط�رية رؤوس األس�ماك: وهي طبق بريطاني ش�هري عىل 
ش�كل فط�رية مثب�ت به�ا رؤوس األس�ماك ورشائ�ح البيض 
املسلوق، ومغطاة بطبقة من العجني مع ترك الرؤوس خارجها 

ثم تسويتها.
 2- الهاكرال األيس�لندي: ويتكّون من لح�م القروش املوجودة 
يف مياه أيسلندا، وتتسم بطعمها السيئ، ولكن املطاعم تجري 

مسابقات للزبائن يكسب فيها من يستطيع تناولها.
 3- زعانف س�مك القرش: وهي من أشهى املأكوالت الصينية، 
وُتقّدم عىل شكل حساء يتم تقديمه عادًة يف املناسبات وحفالت 

الزفاف.
 4- حس�اء الس�الحف: وُيع�د من أش�هر األطباق ع�ىل قائمة 
املطاع�م والفن�ادق يف الص�ني، وُيق�ّدم ع�ىل ش�كل س�لحفاة 
مسلوقة مع إضافة توابل مخصوصة للحساء، كما يتم تقديم 

األرز واملأكوالت البحرية معها كمقبالت.
 5- أرجل الضفادع: وهي من أش�هر األطباق يف مطاعم فرنسا 
ودول جن�وب رشق آس�يا، وُتق�ّدم مقلي�ة مثل قط�ع الدجاج 

املقرمشة.
 6- الس�جق االس�كتلندي: وُيع�رف أيضاً باس�م »الهاغيس«؛ 
ويتك�ّون م�ن أمعاء الخروف املحش�وة بالش�عري املخلوط مع 

أجزاء من رئة وقلب وكبد الخروف املتبل بعد فرمها.
 7- البل�وط الفلبيني: وُيقّدم عىل ش�كل بيضة وبداخلها فرخ 
البط، وذلك بعد طبخها وهو ما زال حياً داخلها ثم يتم إخراجه 

منها وقليه يف الزيت.

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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الشباب والرياضة توضح دور اجازات التأسيس 
يف تدين املستوى الريايض

             المستقبل العراقي/ متابعة

اوضحت مديرية شؤون االندية يف وزارة الشباب 
والرياضة، ضوابط منح اجازة التأسيس لالندية، 

ودور هذه االجازات يف تدني املستوى الريايض.
وقال معاون مدير عام شون األندية موفق نوري، 
إن »الوزارة غري معنية سوى باالمور التي تتعلق 
باجازة التاس�يس والتي تض�م بعض الضوابط 
الخاص�ة، ف�ال يتم إعط�اء االج�ازة الدائمية او 
ملدة س�نة واحدة الي ن�ادي ال تتوفر فيه رشوط 
خاصة«.وب�ن ان »الضواب�ط ابرزها الحس�اب 
البنكي والبنى التحتية والسجالت وعقود األوامر 
اإلدارية والتعيين�ات والربيد االلكرتوني وهذا ما 
يخص عمل الوزارة«.ولفت اىل ان »الوزارة تهتم 
باملتعلقات اإلدارية كاإلجازات والضوابط«، مبينا 

ان »عدد األندية كثر بصورة كبرية خصوصا بعد التسهيالت التي 
جرت الحتواء الش�باب مما أدى اىل كثرة الطلبات«.واشار اىل ان 

»إعطاء اجازات التاسيس لالندية بالكثرة التي 
نش�هدها االن أدت اىل تدني املستوى الريايض 

يف البالد بصورة ملحوظة«.

سالـم أمحد يسجل ويطرد يف تعادل نوروز وامليناء
             المستقبل العراقي/ متابعة

خط�ف املين�اء تع�ادال مهم�ا م�ن 
مس�اء   ،)1-1( ن�وروز  مضيف�ه 
أم�س الس�بت، يف ملع��ب 
السليمانية، ضم����ن 
الجول�ة 11 م����ن 

الدوري املمتاز.
عرب  نوروز  وتقدم 
أس���و  مهاجمه 
رستم، بعد م�رور 
5 دقائ�ق فق�ط، 
تع���ادل  بينم�ا 
للمين�اء س��الم 
أحم�د يف الدقيقة 

.69
ورف�ع ن���وروز 
رصي��ده إل���ى 
النقط�����ة 12 
الثالث  املرك�ز  يف 
ع�ر، بينما بلغ 

املين�اء النقط�ة الخامس�ة يف املرك�ز 
الثامن عر.

سجل نوروز األول رسيعا، بينما حاول 
املين�اء العودة دون جدوى يف الش�وط 
األول، بعدم�ا أضاع عب�د الله وصفي 

أكثر الكرات خطورة.

وكث�ف املين�اء هجمات�ه يف الش�وط 
الثاني، وتمكن سالم أحمد من تسجيل 

هدف التعديل يف الدقيقة 69.
وتعرض س�الم للطرد يف الدقيقة 81، 
لكن امليناء حافظ عىل نتيجة التعادل، 

لتنتهي املباراة )1-1(.

احلامدي  من لندن: انتم 
رجال املهام الصعبة

              المستقبل العراقي/ متابعة

آزر مهاج�م منتخبن�ا الوطني املحرتف يف نادي س�وانزي 
سيتي االنجليزي عيل الحمادي، زمالئه يف املنتخب املقبلن 

عىل بطولة كأس العرب يف قطر.
وقال الحمادي عرب االنس�تغرام: »ساتواجد يف لندن وقلبي 
يف الدوحة، اخوتي يف املنتخب الوطني املنافس�ات القادمة 

ليست سهله ولكن انتم رجال املهام الصعبة«.
واضاف: »بطولتنا الحقيقية افراح الشعب العراقي«.

يذكر ان العراق يفتقد اىل العبيه املحرتفن يف اوروبا، وذلك 
بسبب عدم حصولهم عىل استغناء من فرقهم كون بطولة 

كأس العرب تجري بعيداً عن ايام »الفيفا دي«.
مدرب ريال مدريد: سنتحدث عن مبايب وهاالند الحقًا

العراق واألردن حيصدان الذهب والفضة يف بطولة العالـم الباراملبية لرفع األثقال

              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد اإليط�ايل كارل�و أنش�يلوتي، املدير 
الفن�ي لريال مدري�د، بتجربت�ه الثانية يف 
العمل مع النادي امللكي.وقال أنش�يلوتي، 
يف ح�وار أج�راه م�ع صحيف�ة »كوريري 
ديلو س�بورت« اإليطالي�ة: »العمل مجدًدا 
مع ري�ال مدري�د؟ الع�رض كان مفاجأة 
رائعة بالنسبة يل، رغم أنني لم أتوقف عن 
التواصل مع النادي أبًدا«.وأضاف: »إذا كان 
األمر بيدي، س�أبقى هنا م�دى الحياة.. ال 
يوجد مكان أفضل من مدريد للعمل يف كرة 
الق�دم، والعيش أيًضا«.وواصل: »كل يشء 
هنا ثابت، وال يتغري س�وى املدربون.. لكن 
هناك نفس املعالجن والعمال والصحفين، 

والرؤية ذاتها، ونفس الطموح العايل رغم 
أرضار كورونا، حي�ث أن الربنابيو الجديد 
س�يكون جاهزًا خ�الل عام«.وعما إذ كان 
فلورنتينو برييز، رئيس النادي امللكي، لديه 
نواي�ا جادة لضم إيرلين�ج هاالند وكيليان 
مبابي مًعا، أجاب ضاحًكا: »فلنتحدث عن 
ذلك الحًقا«.وبش�أن ترصيحات ليوناردو، 
املدير الريايض لباريس سان جريمان، عن 
عدم احرتام ري�ال مدريد للنادي الفرنيس، 
قال أنش�يلوتي: »إذا كنا يف وقت آخر، كنت 

سأرد عليه بشكل مختلف.. 
لكنن�ي يف مرحلة من الحي�اة، أريد خاللها 
أن أكون يف سالم مع العالم فقط«.وأردف: 
»أن�ا يف عالم ك�رة القدم منذ ع�ام 1977، 
وأمضيت 30 عاًم�ا يف التدريب، وتجاوزت 

1200 مب�اراة، وفقدت الق�درة عىل العد.. 
لذا ليس ل�دي الوقت أو الرغب�ة يف القتال، 

وعندم�ا يريد فلورنتين�و برييز إقالتي، لن 
أغضب«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

الذهبي�ة  بامليداليت�ن  واألردن  الع�راق  منتخب�ا  ت�ّوج 
والفضي�ة، أمس الس�بت، يف بطولة العال�م لرفع األثقال 
الباراملبي�ة، املقام�ة يف جورجيا.ون�ال العراق�ي ُمس�لم 

الس�وداني ذهبية تحت 49 كجم يف فئة الناشئن، بعد أن 
تمكن من رفع 154 كجم.واحتل األردني محمد الشنطي 
املركز الثاني، بع�د أن تمكن من رفع 131 كجم، ليحصد 
امليدالي�ة الفضية.وحل الربازييل لوكاس دوس س�انتوس 
يف املرتب�ة الثالثة، بعد أن تمك�ن من رفع 131 كجم وهو 

نفس الوزن الذي رفعه الش�نطي، لكن األخري حصل عىل 
الفضية، بأفضلية الوزن األقل للجسم.ويخوض الشنطي 
غدا األحد منافس�ات الوزن ذاته، ضمن فئة الرجال، التي 
تعترب إحدى املحطات التأهيلية إىل دورة األلعاب الباراملبية 

املقبلة )باريس 2024(.

سيميوين يستنسخ جتربة ميالن أمام قادش
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�د يكرر دييجو س�يميوني، م�درب أتلتيك�و مدريد، نفس 
التش�كيل الذي تعرض للهزيمة يف دوري أبطال أوروبا أمام 
مي�الن )0-1(، األربعاء املايض، يف املب�اراة املقررة غدا األحد 
أم�ام قادش، عىل ملعب )نويبو مريادييا(، حس�بما ظهر يف 

التدريبات التي أجراها املدير الفني، اليوم السبت.

ورغ�م أنه لم يخترب تش�كيل الالعبن ال��11 بالكامل، فقد 
اس�تعان املدرب يف فريق واحد ب�كل من »ماركوس يورينتي 
وس�تيفان س�افيتش وخوس�يه ماري�ا خيميني�ز وماري�و 
هريموس�و وردريج�و دي ب�ول وكوك�ي ريسوريكس�يون 

وتوماس ليمار ويانيك كاراسكو ولويس سواريز«.
وس�يكون الح�ارس هو ي�ان أوب�الك، والالع�ب املتوقع أن 
يغيب هو أنطوان جريزمان، الذي أجرى مرانا خفيفا خالل 

الحصة التدريبية اليوم.
وكان ه�ذا نفس التش�كيل ال�ذي راهن امل�درب األرجنتيني 
عليه، يف مواجهة التش�اميونز ليج يوم األربعاء املايض أمام 

ميالن.
وانض�م جواو فليك�س مجددا إىل املران الجماعي، الس�بت، 

عقب غيابه عن اللعب مباراتن بسبب اإلصابة.
ومن املحتم�ل أن يبدأ مباراة الغد من مقاع�د البدالء، إذا تم 

إدراجه يف قائمة املواجهة، التي س�يتم اإلعالن عنها مس�اء 
اليوم.كما ُينتظر أن يلعب ماركوس يورينتي مرة أخرى، عىل 
الجانب األيمن من امللعب، عىل حس�اب شيمي فريساليكو، 
عقب غياب كريان تريبري.ففي مباراة أوساس�ونا تم اختيار 
ال�دويل الكروات�ي، وأم�ام ميالن ت�م الدفع بالعب الوس�ط 

اإلس�باني، ال�ذي ُيعتق�د أنه س�يلعب أساس�يا بنفس 
املركز أمام قادش.

رس متسك تشايف بضم توريس
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعمل برش�لونة ع�ىل التعاقد مع اإلس�باني فريان 
توري�س، نج�م مانشس�رت س�يتي، خالل املوس�م 

الحايل.
وزعم�ت تقارير أن الالعب اإلس�باني طلب الرحيل 
من مدربه بيب جوارديوال، واألخري وافق عىل األمر.
ووفًقا لصحيفة »س�بورت« اإلسبانية، فإن تشايف 

هرينانديز، مدرب برشلونة، يرى أن مرونة توريس 
ستحل أزمة الفريق يف خط الهجوم.

ويلعب توريس مع مانشس�رت سيتي يف مركز رأس 
الحربة، لكنه يجيد أيًضا عىل الجناحن.

وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن ماتيو أليماني، 
املدير الريايض لربش�لونة، س�بق أن قام بأكثر من 
زيارة ملانشس�رت كان آخرها من�ذ 15 يوًما، ملعرفة 
العبي الس�يتي الذين من املمك�ن نقلهم إىل »كامب 

نو«.ويف السياق نفس�ه، قالت صحيفة »ماركا« 
اإلس�بانية، إن برش�لونة من الصعب أن يربم أي 
صفق�ة مكلفة يف يناير/كانون ثاٍن املقبل، إال إذا 
تخىل عن أحد العبيه.وأضافت أن أليماني سيعمل 
عىل التوصل إىل اتفاق مع السيتي بشأن توريس، 
وإذا لم يس�تطيع برش�لونة التعاقد مع الالعب يف 
الشتاء، سيحسم النادي الكتالوني قدومه من اآلن 

يف الصيف املقبل.

كونتي: طلبت التعاقد مع العب 
واحد يف إنرت

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف اإليطايل أنطوني�و كونت�ي، املدير 
الفني لتوتنهام، أنه طلب التعاقد مع العب 

واحد فقط أثناء عمله مع إنرت ميالن.
وق�ال كونتي، يف حوار أجراه مع صحيفة 
»س�بورت ويك« اإليطالية: »ل�م أخف أبًدا 
من التحديات. إن الحصول عىل فرصة %1 
لتحقيق الفوز، تبدو كافية بالنسبة يل. لم 
أذهب لقي�ادة الفرق التي ف�ازت يف العام 
الس�ابق. لطاملا قمت بإع�ادة بناء الفرق 
»يوفنت�وس  مس�ريتي«.وأضاف:  خ�الل 
أنهى يف املركز السابع قبل تويل املسؤولية، 
وتش�يليس كان العارش، وإنرت جاء رابًعا. 
أعل�م أن األمر سيس�تغرق بع�ض الصرب 
هذه املرة. إنه ليس س�هاًل تويل املسؤولية 
أثناء املوس�م«.وتابع: »ل�دي عالقة قوية 
م�ع فابيو باراتيتيش، لق�د عملنا مًعا من 
قب�ل ونتحدث نفس اللغ�ة، وال أقصد هنا 

اللغ�ة اإليطالية«.وواصل: »أضحك عندما 
أسمع أنني أجعل األندية تنفق كثريًا، لكن 
الحقيقة أنني أجعلها تكسب املال، ألن كل 
الالعب�ن الذين دربتهم زادت قيمتهم، ويف 
إنرت لم أطلب س�وى التوقي�ع مع روميلو 
لوكاكو«.وأردف: »طلبت لوكاكو بناء عىل 
أهدافه�م، لق�د جاء مديرو إن�رت إىل منزيل 
وأخربون�ي أنه�م يري�دون إنه�اء هيمنة 
يوفنتوس ووضع النادي عىل قمة العالم، 
مستغلن قدراتهم االقتصادية الضخمة«.
واستطرد: »أعتقد أن لوكاكو كان حاسًما 
معن�ا، ثم تم بيعه بضعف س�عره تقريًبا 
مث�ل أرشف حكيم�ي. يمكنن�ي التحدث 
أيًضا عن زي�ادة قيمة باريال وباس�توني 
والوت�ارو، كما أن األخري لم يكن أساس�ًيا 
قب�ل وصويل«.وخت�م: »يف يوفنتوس، كان 
م�ن دواع�ي رسوري العم�ل مع ب�ارزايل 
وبونوتيش وكيلين�ي الذين لم يفوزوا بأي 

يشء قبل وصويل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد مرف املنتخ�ب الوطن�ي والالعب الدويل الس�ابق 
يون�س محم�ود، بالحض�ور الجماه�ريي التاريخ�ي يوم 
الجمع�ة املاضي�ة يف مباراة ش�باب العراق ام�ام نظريهم 

اليمني ضمن بطولة اتحاد غرب اسيا للشباب.
ون�ر محم�ود عرب توي�رت ص�وراً للحض�ور الجماهريي 
قائالً: »لقطة اليوم .. مباراة منتخبنا واليمن سجلت أعىل 

حضور جماهريي بتأريخ بطولة غرب اسيا للشباب«.
واضاف: »ال تس�تغرب انت يف العراق وعاصمته الرياضية 

مدينة البرصة وجماهريها الكبرية«.
وسجلت مباراة يوم امس يف ملعب البرصة حضور 58320 

متفرجاً بحسب ما اعلنت الشاشة املوجودة يف امللعب.

عقوبات رادعة هتدد يوفنتوس يف »فربكة الصفقات«
              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات ن�ادي يوفنت�وس مه�دًدا بتلق�ي عقوبات 
إب�رام  ارتكاب�ه مخالف�ات يف  ثب�ت  إذا  رادع�ة، 
املاضي�ة. الث�الث  الس�نوات  خ�الل  الصفق�ات 

ووفًقا لش�بكة »سبورت ميدياس�ت« اإليطالية، 
ف�إن كييفو فريون�ا تعرض لخص�م 3 نقاط من 
رصيده بال�دوريK يف واقعة مشابهة.وأش�ارت 

إىل أن يوفنت�وس ق�د يتع�رض لغرام�ة أو خصم 
نق�اط عىل األغل�ب، لكن العقوبة ق�د تكون أكثر 
قس�وة إذا أثبت املحققون أن املخالفات ساعدت 
الفريق يف الف�وز بلقب ال�دوري اإليطايل.وذكرت 
تقارير إيطالية، أن مسؤويل يوفنتوس يخضعون 
للتحقي�ق يف قضي�ة فربكة الصفق�ات، من أجل 
جني مكاسب رأسمالية للنادي اإليطايل.وأشارت 
إىل أن االتهامات تدين الرئيس أندريا أنييل ونائبه 

فابي�و  إىل  باإلضاف�ة  نيدفي�د،  باف�ل 
باراتيت�يش املدي�ر الريايض الس�ابق، 

والذي انتقل للعمل يف توتنهام.
وأوضح�ت أن مكت�ب املدعي العام 
الفيدرايل يحقق يف الفرتة من 2018 
وحت�ى 2021، ويته�م يوفنت�وس 

بتحقيق مكاس�ب رأسمالية زائفة 
تبلغ 50 مليون يورو.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ضحية رونالدو يرحب باالنتقال إىل برشلونة
            المستقبل العراقي/ متابعة

رح�ب أح�د العب�ي مانشس�رت يونايت�د، باالنتقال 
إىل صفوف برش�لونة، خ�الل املوس�م الحايل.ووفًقا 
لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، ف�إن 
مهاجم مانشس�رت يونايتد، األوروجوائي إدينس�ون 
كافان�ي، ال ي�زال أح�د الالعب�ن املرش�حن لالنتق�ال إىل 
أن  إىل  املقبل.وأش�ارت  الش�توي  املريكات�و  يف  برش�لونة 
كافاني يتمتع بامللف الش�خيص الذي يبحث عنه برشلونة 
هذا املوس�م، عقب إصاب�ة العبيه يف خ�ط الهجوم مارتن 

برايثوايت وسريجيو أجويرو.ولن يكون كافاني صفقة مكلفة 
لربشلونة الذي يعاني اقتصادًيا، ألن عقده ينتهي مع الشياطن 
الحم�ر يف الصيف املقبل.وأوضحت مص�ادر مقربة من كافاني 
أن الالعب يرحب جًدا بفكرة االنتقال إىل برش�لونة هذا املوسم، 
ال س�يما أن لديه ش�كوك ح�ول موقف�ه يف الفري�ق، إذا تعاقد 
يونايت�د مع املدرب األملاني رالف رانجنيك.يذكر أن رانجنيك من 
املدربن املعروفن برغبته يف الرهان دائًما عىل الالعبن الشباب.

ولم يحصل كافاني عىل فرصة كبرية للمش�اركة مع مانشسرت 
يونايت�د هذا املوس�م، بس�بب اإلصاب�ات، باإلضاف�ة إىل تعاقد 

الشياطن الحمر مع النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو.

يونس حممود: ال تستغرب 
أنت يف العراق
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متثال عزيز عيل حقيقة املتحور )اوميكرون( من كوفيد ١٩

ضياء نافعد. جاسب لطيف علي الحجامي 

ال يب�دو ان هن�اك امالً قريب�اً يلوح يف االف�ق للتخلص من فاي�روس كورونا 
)كوفي�د-١٩( بع�د اقرتابه من اكم�ال عامه الثاني منذ االع�الن عن ظهوره 
رس�مياً يف مدينة )ووه�ان( الصينية الول مرة يف اواخر ش�هر كانون االول / 
ديس�مرب من عام ٢٠١٩، وذلك بس�بب كثرة الطف�رات والتحورات التي تطرأ 
عليه بني الحني واآلخر، حيث يقوم الفايروس بتغيري نفس�ه مرتني يف الشهر 
عىل االقل، ولكن التحورات الرئيس�ية التي طرأت عىل الفايروس االصيل الذي 
ظهر يف الصني لحد اآلن خمس�ة، اوله�ا املتحور )الفا( الذي ظهر الول مرة يف 
اململك�ة املتحدة بريطانيا يف ش�هر ايلول من ع�ام ٢٠٢٠، واملتحور ) بيتا( يف 
جن�وب افريقيا يف ش�هر  ايار من ع�ام ٢٠٢٠، واملتحور )دلت�ا( الذي ظهر يف 
الهن�د يف ش�هر ترشين االول م�ن عام ٢٠٢٠، واملتحور ) گام�ا( الذي ظهر يف 

الربازيل يف ترشين الثاني من عام ٢٠٢٠.
واآلن، وقب�ل ثالثة أيام، اي ي�وم االربعاء املايض ٢٤ ترشي�ن الثاني اعلن عن 
ظهور املتحور الجديد )اوميكرون omicron( يف جنوب افريقيا، وس�مي بهذا 
االسم نس�بة اىل املتحورات التي س�بقته والتي اخذت من الحروف اليونانية، 

و)اوميكرون( تعني الحرف )او O( يف اللغة اليونانية. 
ال زال�ت املعلوم�ات حول ه�ذا املتحور قليلة واكتش�فت ح�االت اصابة به يف 
بع�ض الدول منها إرسائيل وبلجيكا وهونك كونك وبوتس�وانا اضافة لجنوب 
افريقيا التي ينترش فيها بكثافة، و مع ذلك فقد تس�بب ظهوره بموجة من 
الخوف والهلع ادت اىل الغاء كثري من الدول العربية واالجنبية رحالتها الجوية 
والبحري�ة اىل مجموعة م�ن دول افريقي�ا وهبوط يف اس�عار النفط وتراجع 
اس�عار االسهم يف البورصات العاملية. معظم الطفرات لها تأثريات بسيطة يف 
خصائ�ص الفريوس وبعضها لها تأثريات كبرية تؤدي اىل رسعة انتش�اره او 
تقليل تأثره باالدوية املضادة واللقاحات او زيادة ش�دة االصابة. وقد اعلنت 
مفوضية الصحة االوربية ان خطر انتش�ار املتحور الجديد مرتفع اىل مرتفع 
جدا.  كثري من االصابات كانت بني الشباب يف جنوب افريقيا التي وصل فيها 
عدد الوفيات قرابة ٩٠ الفاً من بداية ظهور فايروس كوفيد-١٩ ولغاية اليوم. 
تبق�ى يف ظ�ل هذه املعلومات البس�يطة عن ه�ذا املتحور الجدي�د االجراءات 
الوقائي�ة هي الحل االمثل للوقاية منه ومن كل الس�الالت األخرى، ولالس�ف 
الش�ديد بدأت الدول االخرى باعطاء الجرعة املنشطة الثالثة ملواطنيها ولكن 
يقابل ذلك عزوف غري مربر من مواطنينا عن اخذ اللقاح، اذ يجب ان نصل اىل 
الهدف املحدد من النسبة املقررة من قبل وزارة الصحة ألخذ اللقاح ليتم بعده 
الب�دء باعطاء الجرع�ة الثالثة، وكذلك الزال اغلب االه�ل يمتنعون عن تلقيح 

ابناءهم الذين قد يشكل هذا املتحور الجديد خطراً حقيقياً عليهم. 
كما يجب التشدد يف منع التجمعات غري املربرة ومنع الدخول اىل دوائر الدولة 

واالماكن العامة بدون ابراز كارت اللقاح وارتداء الكمامة.

مدير عام دائرة صحة بغداد- الكرخ

تم ازالة الستار وتدشني التمثال النصفي للفنان عزيز عيل بقاعة الرباط يف بغداد 
بتاري�خ ٢3 ترشين الثان�ي ٢٠٢١، وهو اول تمث�ال يقام يف الع�راق لهذا الفنان 
الرائ�د الكبري  الذي كان يكتب كلمات أغانيه ويلحنها ويغنيها بنفس�ه، انطالقا 
من هوايته ليس اال، والذي لم يكس�ب من تلك االغاني الرائعة الجمال )من حيث 
الكلمات وااللحان والغناء( ش�يئا س�وى محبة الناس وكراهي�ة الحّكام، وربما 
يمك�ن الق�ول إن عزيز عيل هو الفنان العراقي الوحيد الذي رس�م يف تلك االغاني 
ص�ورة فنّية )دائمية!( ملا يجري يف العراق منذ تأس�يس دولته قبل قرن واىل حد 
الوقت الحارض، صورة تدهش كل املس�تمعني العراقيني قاطبة، بغض النظر عن 
طبيعة هؤالء املس�تمعني وثقافته�م وانحدارهم الطبقي، بل انني س�معت مرة 
تعليقا )وقبل فرتة ليست بعيدة بتاتا( ألحد العراقيني البسطاء عندما كان يستمع 
اىل اغنية لعزيز عيل وهو يقول: )يمعوّد هاي اغنية كاتبيها هّسه ويذّبوها براس 
عزي�ز عيل، ألن يخاف�ون من الحكومة!(. وقصة هذا التمث�ال ابتدأت عام ٢٠٢٠ 
عندما وّس�عت لجنة جوائز نّوار )كانت الجائ�زة االوىل لتعزيز الحوار العراقي – 
ال�رويس والجائزة الثانية للمرتجم�ني العراقيني(، وقررت تأس�يس جائزة ثالثة 
لخريجي مدرسة املوسيقى والبالية العراقية، وهكذا تم منح تلك الجائزة للفنان 
عزيز عيل باعتباره احد مؤس�ي هذه املدرس�ة وملس�اهمته االبداعية بالحركة 
الفنّية يف العراق، ويف عام ٢٠٢١ قررت لجنة جوائز نّوار االس�تمرار بمنح جائزة 
تعزيز الحوار العراقي – الرويس فقط، وتحويل الجائزة الثانية والثالثة اىل اقامة 
ثالثة تماثيل يف بغداد لرجاالت العراق ملناس�بة االحتفال بمئوية الدولة العراقية، 
وهم – الفنان عزيز عيل وعالم اآلثار طه باقر والشهيد فؤاد ابراهيم رئيس قسم 
اللغ�ة االملانية يف جامعة بغداد. وقد تم فعال افتتاح تمثال الش�هيد فؤاد ابراهيم 
يف كلّي�ة اللغ�ات، وم�ن املفروض قريب�ا افتتاح تمثال ط�ه باق�ر يف كلّية اآلداب 
بجامع�ة بغ�داد، ولكن تمثال عزيز عيل بقي معلقا بش�أن م�كان اقامته، وأخذ 
الدكتور جمال العتابي عىل عاتقه كل املس�ؤولية بش�أن هذا التمثال، فهو الذي 
اتص�ل بالنحات املبدع موف�ق مكي، وهو الذي تفاوض م�ع وزارة الثقافة حول 
مكان التمثال، وهو الذي تابع كل مس�رية هذا العمل غري السهل وغري االعتيادي 
بتفاصيله اليومية ضمن وضع االدارة العراقية الخاص جدا، واس�تطاع د. جمال 
العتابي بخربته االدارية ودبلوماسيته الرقيقة ومعرفته الواسعة انجاز هذا العمل 
التاريخي بالنس�بة للحركة الفنية يف العراق، وتحقي�ق هدف جائزة نوّار باقامة 
التمث�ال النصفي لعزيز عيل تخليدا لهذه الش�خصية الفنّية باعتباره واحدا من 
رج�االت الدولة العراقية التي تحتفل ه�ذا العام )٢٠٢١( بمئويتها. تصفيق حاد 
للدكت�ور جمال العتابي، وللنحات املبدع موفق مكي، ولدائرة الفنون املوس�يقية 
بوزارة الثقافة ومديرها الفنان عالء مجيد، ولكل الذين ساهموا بالحفل الجميل 
والرائع يف قاعة الرباط بتاريخ ٢3 ترشين الثاني عندما ازيل الس�تار عن التمثال 
النصف�ي للفنان العراقي الكبري عزيز عيل، والش�كر الجزيل لكل االصدقاء الذين 
ساندوا الفكرة وساعدوا من اجل تنفيذها، ومنهم – د. خليل عبد العزيز وصالح 
املاش�طة وعالء املفرجي ود. غ�ازي رشيف، وتصفيق خاص للق�رار الذي أعلنه 
الس�يد مدير عام دائرة الفنون املوس�يقية بوزارة الثقاف�ة يف الحفل املذكور عن 
وضع ذلك التمثال النصفي يف مدخل مدرس�ة املوس�يقى والبالية، حيث س�يقف 
مؤس�س تلك املدرس�ة العريقة مع أحد الذين درس وتخّرج فيها ليقوال للتالميذ 

الجدد – اهال وسهال باالجيال العراقية الجديدة يف مسريتكم الفنية…

 أعلن�ت خلية اإلع�الم الحكومي،  عن تحقي�ق املوارد املائية إنج�ازاً عاملياً 
بإدراج سدة الهندية ونواعري هيت يف سجل الرتاث العاملي.

وقال�ت الخلية يف بيان  إنه »بجهود حثيثة بذلته�ا الحكومة العراقية أثناء 
انعق�اد اجتماعات املجلس التنفيذي الثاني والس�بعني للجنة الدولية للري 
والب�زل )ICID( يف مدين�ة مراكش املغربي�ة، أدرج كل من: س�دة الهندية 
القديمة يف محافظة بابل، ونواعري قضاء هيت يف محافظة األنبار، يف سجل 
ال�رتاث العاملي للري«. واضافت: »جاء هذا اإلنجاز بعد جهود كبرية بذلتها 
الحكوم�ة العراقي�ة بقيادة رئيس مجل�س الوزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
وممثلة بوزارة املوارد املائية، عرب  توجيهات ومتابعة الوزير مهدي رش�يد 

الحمداني، وبجهود اللجنة الوطنية العراقية للري والبزل«.
واش�ارت الخلية اىل ان »ما حصل باألمس يف مراك�ش، يوم عراقي بامتياز 
ويشكل إنجاًزا كبريًا لبلدنا، لم تستطع سوى دول قليلة من تحقيقه تتوافر 
ع�ىل إمكانيات كبرية تفوق إمكانيات العراق يف الوقت الحارض وسيش�كل 

حافزا كبريا؛ لتحقيق املزيد من اإلنجازات واملكاسب يف املستقبل«.

إدراج سدة اهلندية ونواعري هيت يف سجل 
الرتاث العاملي

بغداد/ خاص 
اكد املختص بالشان االقتصادي رسدار 
حسني البيباني: ان »الرشكات العاملية 
املصنعة للس�يارة تدرك أهمية السوق 
العراقي�ة ومنها رشكة تويوتا العاملية، 
حيث يحتاج العراق اىل س�يارات تمتاز 
بالرصانة وامتالكها النظمة الس�المة، 
الفت�ا اىل ان »كربيات الرشكات العاملية 

ومنه�ا تويون�ا تتوجة لتصنع س�يارات 
الهاي�ربد ونعمل عىل نرش ثقافة امتالك هذا النوع من الس�يارات التي تقلل 
من االنبعاث لتحافظ عىل البيئة، كما انها تعمل عىل صناعة سيارات تحافظ 
عىل قيمته�ا«. وأضاف »لدينا حجم تعاون كبري م�ع الحكومة العراقية من 
اج�ل تذلي�ل الكثري م�ن التحديات وتعزيز الس�واق العراقية س�يارات لذوي 

االحتياجات الخاصة«.
واك�د بي�ان لرشك�ة تويوتا بري�ادة تله�م االخري�ن كونها املوزع الرس�مي 
والحرصي ملنتجات مصانع تويوتا ولكزس وهينو يف العراق ، واتباع لنهجها 
يف انتخ�اب ال�رشكات الرصينة للقي�ام بتحقيق اهداف امل�وزع ، فقد عينت 
تويوت�ا العراق » رشكة ركن الس�يارات » وكيال معتمدا جديدا لها يضاف اىل 

سجل وكالئها ليصبح الوكيل الخامس . 
فبع�د ان تم تعيني وكالء لتويوتا العراق يف محافظات بغداد والبرصة واربيل 
والس�ليمانية ودهوك والنجف والديوانية ، تحرص رشكة تويوتا العراق عىل 
اس�تمرار نموه�ا يف الس�وق العراقي وانتش�ارها من خ�الل تقديم خدمات 
تويوت�ا كم�ا يف العالم اىل الزبون العراقي، واالنتش�ار للوص�ول اىل الزبون يف 
كل م�كان حيث تم افتتاح صالة ع�رض ومركز صيانة وقطع غيار لوكيلها 

املعتمد الجديد رشكة » ركن السيارات » يف بغداد .

تويوتا تعزز نشاطها يف بغداد بسيارات 
تواكب توجهات العالـم 

مديرية اتصاالت كربالء : مد كيبل ضوئي ملجموعة قنوات اإلمام احلسني »عليه السالم« الفضائية
املتواصل�ة  التوجيه�ات  ع�ىل  بن�اًء 
العام�ة  العلي�ا يف الرشك�ة  ل�الدارة 
اجل  لالتص�االت واملعلوماتي�ة م�ن 
للدوائ�ر  الخدم�ات  أفض�ل  تقدي�م 
الرس�مية  واملؤسس�ات  الحكومي�ة 

واملواطنني.
قامت كوادر  شعبة الرتاسل بمديرية 
اتصاالت كربالء املقدس�ة بإكمال مد 
ورب�ط كيب�ل ضوئ�ي إىل مجموع�ة 
قن�وات االم�ام الحس�ني الفضائي�ة 
لالس�تفادة م�ن خدمات�ه يف تعزي�ز 
خدمة االنرتنت باإلضافة إىل خدمات 
آخرى .  وذكر املهندس عيل عبد عون 
حمود معاون مدير مديرية اتصاالت 
كربالء ان املديرية تقوم بكافة أنواع 

الدعم الفني للمؤسس�ات اإلعالمية 
يف  العامل�ة  الفضائي�ة  والقن�وات 
املحافظ�ة من اجل النه�وض بواقع 

املحافظة ومن مختلف االصعدة .
فيم�ا ذك�ر املهن�دس وليد عب�د زيد 
مس�ؤول ش�عبة ألرتاس�ل ان العمل 
ت�م إنج�ازه بطريق�ة مايكروترنج 
وبمسار مزدوج بالتنسيق مع دوائر  

البلدية يف  املحافظة .
من جانبه عرب السيد رؤوف الحكيم 
املدي�ر التنفي�ذي ملجموع�ة قن�وات  
االمام الحسني الفضائية عن شكره 
وامتنانه لجم���ي�ع كوادر املديرية 
مل�ا يبذل�����وه من جه�د متواصل  

التمام العمل.

 ب�دأت العديد من الدول بإعطاء الجرعات التعزيزية 
للقاحات كورونا، يف حني ال يزال كثريون يرتددون يف 
أخذها خوفا من اآلثار الجانبية التي قد تنشأ عنها.

ولك�ن املرك�ز األمريك�ي للس�يطرة ع�ىل األم�راض 
والوقاي�ة منه�ا »يس دي يس« يق�ول إن الجرع�ة 
التعزيزي�ة س�تكون تجربته�ا »أكثر سالس�ة« عىل 
م�ن يتلقاها، وفق تقرير نرشته ش�بكة »يس أن بي 

يس«. وتقول مديرة »يس دي يس«، الطبيبة روش�يل 
والينسكي، إنه »كان لدى الناس ردود أفعال أقل بعد 

الجرعة الثالثة مقارنة بجرعتهم الثانية«.
ويصف »يس دي يس« اآلثار الجانبية بأنها »خفيفة 
ومعتدل�ة« مقارن�ة باآلثار »الش�ديدة« الت�ي تتبع 
الجرع�ة الثانية، مش�ريا إىل أن�ه »إذا ش�عرت بآثار 
جانبية من جرعتك األخرية من اللقاح فمن املحتمل 

أن تش�عر بآثار جانبي�ة مماثلة بعد جرع�ة اللقاح 
املع�ززة ولك�ن بطريق »أق�ل تأث�ريا«. ويعود تاليش 
التأث�ري من الجرع�ة الثالث�ة بس�بب أن »الجرعتني 
األوىل والثاني�ة ق�د جعلت�ا الجه�از املناع�ي جاهزا 
ملحارب�ة هذه الفريوس�ات، وأن الجرع�ة التعزيزية 
تمنح جس�مك مزيد م�ن الحماي�ة ملحاربة فريوس 

كورونا«.

اآلثار اجلانبية جلرعة كورونا الثالثة.. ونصائح لتفادهيا

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اهليئة الوطنية للمساءلة والعدالة واملركز العراقي للتنمية االعالمية 
خيتتامن الورشة االعالمية التخصصية الثالثة 

للمس�اءلة  الوطني�ة  الهيئ�ة  نظم�ت 
والعدال�ة بالتعاون مع املرك�ز العراقي 
للتنمي�ة االعالمي�ة الورش�ة االعالمي�ة 
الثالث�ة بحض�ور نخبة م�ن اإلعالميني 
واالكاديميني واملثقفني، الورشة ناقشت 
ث�الث اوراق بحثية كان�ت الورقة االوىل 
للدكتور خليل الطيار والتي كانت بعنوان 
)آلية مخاطبة الش�باب يف مسار تفعيل 
مه�ام هيئة املس�اءلة والعدال�ة( تناول 
فيه�ا الباح�ث الوس�ائل واالدوات التي 

يمكن من خاللها توجيه خطاب االعالمي 
مهني للشباب يف ظل التطور التكنلوجي والتقني 
الذي اصبح جزء من حياة هذه الرشيحة ال سيما 
مواقع التواصل االجتماعي مشريا اىل  رضورة ان 
تهتم املؤسسات الحكومية ومنها هيئة املساءلة 
والعدال�ة يف توجي�ه خطابها عرب ه�ذه املنصات 
باالضاف�ة اىل صناعة االفالم والفن�ون املختلفة 
لتحفي�ز الذاك�رة ع�ن جرائم البعث وما تس�بب 
ب�ه ارضار للمختل�ف رشائ�ح املجتم�ع العراقي 
، اما الورق�ة الثانية فقد كانت للدكتورة س�هاد 

القي�ي والت�ي بحث�ت فيه�ا )الذاك�رة وكيفية 
توظيفها لخطاب املستقبل( حيث شددت عىل ان 
تكون هناك خطط واس�رتاتيجيات للهيئة قابلة 
للتطبي�ق وفق س�ياقات علمي�ة  لتكون خارطة 
طري�ق مس�تقبلية تتمك�ن من خالله�ا صناعة 
ذاكرة تكون ممت�دة ملختلف االجيال وهذا العمل 
يجب ان يكون بالتنسيق مع الهيئات واملؤسسات 
الحكومي�ة وغري الحكومي�ة ومنها بناء املتاحف 
واقام�ة النص�ب التذكارية و تحدي�د يوم وطني 
للعدال�ة وغريه�ا م�ن االلي�ات الت�ي يمكن من 

خاللها توظيف الذاك�رة لتكون خطابا 
مس�تقبليا هادفاً , فيما كان�ت الورقة 
الثالث�ة )تطوي�ر االع�الم الهيئة  خالل 
تعدي�ل  قان�ون رقم ١٠ لس�نة ٢٠٠8( 
للدكت�ور  مص�دق ع�ادل والتي عرض 
فيها الباحث جملة من املواد الدستورية 
والقانونية التي يمكن من خاللها تفعيل 
دور الهيئة الس�يما وان قان�ون الهيئة 
يض�م العديد م�ن امل�واد القانونية التي 
تحث عىل التعايش الس�لمي والتسامح 
ونرش العدالة بني ابناء الش�عب العراقي  
مشريا اىل اهمية تفعيل النصوص القانونية ضد 
كل م�ن ي�روج او يمجد باف�كار البعث املحظور 
ال س�يما يف مواقع التواص�ل االجتماعي كما دعا 
الباح�ث اىل اعداد مرشوع لتعدي�ل قانون الهيئة 
وذلك بالتنس�يق مع الجهات واللجان الترشيعية    
.. كما شهدت الورشة عدد من املداخالت من قبل 
املش�اركني الذين اتفقوا عىل عدد من املقرتحات 
والتوصي�ات التي س�رتفع للهيئة خ�الل املرحلة 

القادمة.

أتقدم بأس�مي وجميع منتس�بي مؤسس�ة املستقبل 
العراقي للصحافة والنرش ) جريدة املس�تقبل العراقي  
ووكالة أنباء  املستقبل ( بأحر التعازي وأصدق املواساة 
اىل الزميل ) صادق العيل ( رئيس فرع نقابة الصحفيني 
يف البرصة وذلك باستشهاد ) اخيه ( والذي راح ضحية 
االرهاب االعمى س�ائالً امل�وىل تبارك وتع�اىل أن يتغمد 
الفقيد بواس�ع رحمته ومغفرته وأن يس�كنه فس�يح 

جنانه وأن يلهم أهله ومحبيه الصرب والسلوان.

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة

تعزية


