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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت رئاسة مجلس النواب، أمس اإلثنني، رسمياً 
فت�ح باب الرتش�يح ملنصب رئي�س الجمهورية، 
مشرية اىل أن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري 
خ�ال موعد اقصاه نهاية يوم 8 ش�باط املقبل، 
يأت�ي ذل�ك فيم�ا م�ا ي�زال الحزب�ان الكردي�ان 
مختلفان عىل تس�مية املرش�ح للمنصب. وقالت 
رئاس�ة الربملان يف بيان ُنرش عىل املوقع الرسمي، 
»اس�تناداً للم�واد )2 و 3( م�ن القانون رقم )8( 
لس�نة 2012 )قان�ون اح�كام الرتش�يح ملنصب 
رئيس الجمهورية، يعلن مجلس النواب فتح باب 
الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية فعىل الراغبني 
بالرتش�يح مم�ن تتوافر فيهم ال�رشوط املدرجة 
ادن�اه تقدي�م طلباته�م التحريري�ة مش�فوعة 
بالوثائق الرس�مية التي تثبت توافر تلك الرشوط 
فيهم مع سريهم الذاتية إىل رئاسة مجلس النواب 
وتس�ليمها اىل الدائرة القانونية يف مجلس النواب 
– ق�ر املؤتم�رات خ�ال االوقات من الس�اعة 
التاس�عة صباح�اً ولغاي�ة الس�اعة الثالث�ة بعد 
الظه�ر من أي�ام )الثاثاء واالربع�اء والخميس( 
املوافق�ة )11 و 12 و 2022/1/13( لقاء وصل 
تس�ليم يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم 
ومرافقاته من وثائق«. ووفقاً للبيان، »يش�رتط 
للرتش�يح ملنصب رئيس الجمهورية اس�تناداً اىل 
املادة )1( من القان�ون أن يكون عراقياً بالوالدة 
وم�ن أبوين عراقي�ني، وأن يكون كام�ل األهلية 
وأتم األربعني س�نة من عمره وذو سمعة حسنة 
وخ�ربة سياس�ية وم�ن املش�هود ل�ه بالنزاه�ة 

واالستقامة والعدالة واالخاص للوطن«.
التفاصيل ص2
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       بغداد / المستقبل العراقي

حذر األمني العام لحلف شمال األطليس، ينس ستولتنربغ، 
روسيا، أمس االثنني، من »كلفة عالية« ستتكبدها يف حال 
شنت هجوما جديدا عىل أوكرانيا، مؤكدا دعم الحلف ل�«حق 
أوكراني�ا يف الدف�اع عن نفس�ها«. وقال ينس س�تولتنربغ 
خ�ال اجتماع مع نائ�ب رئيس ال�وزراء األوكراني، »نريد 
أن نوجه رس�الة واضحة إىل روس�يا، بأننا موحدون وبأن 
روسيا س�تتكبد كلفة عالية اقتصادية وسياسية، يف حال 
استخدمت مجددا القوة العسكرية ضد أوكرانيا«، وفق ما 
ذكرت وكالة فرانس برس. وكان س�تولتنربغ يتحدث قبل 

اجتماع للجنة »األطليس-أوكرانيا« مع نائبة رئيس الوزراء 
األوكرانية أولغا ستيفانيش�ينا، حيث ش�ددا عىل »رضورة 

الحوار مع موسكو« لتجنب استخدام وسائل عسكرية.
وتج�ري محادث�ات من�ذ األح�د يف جني�ف، ب�ني ال�روس 
واألمريكيني. ومن املرتق�ب عقد اجتماع ملجلس األطليس-
روسيا، األربعاء، يف بروكس�ل، هو األول منذ يوليو 2019. 
وس�يتبعه، الخميس، اجتم�اع ملنظمة األم�ن والتعاون يف 
أوروب�ا، يف فيين�ا. وقالت ستيفانيش�ينا: »ال يشء بش�أن 
أوكراني�ا يجب أن يتم دون أوكرانيا. املعتدي ليس يف وضع 
يخوله فرض رشوط، طاملا أن الدبابات الروس�ية لم تغادر 

الحدود األوكرانية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

سلط تقرير ملوقع )ريسبونسبل ستيت 
كرافت( االمريكي، أمس االثنني، الضوء 
عىل تناقض الروايات األمريكية بش�أن 
تواج�د الق�وات األمريكي�ة يف الع�راق، 
مش�رياً اىل أن العراقيني بات�وا ينظرون 
لتواجد االمريكان بانه�ا »قوة احتال« 
ويج�ب اخراجه�م. وذك�ر التقرير انه 
»حت�ى يف حال وصف القوات االمريكية 
يف الع�راق وس�وريا بانه�ا ق�وات غ�ري 
قتالي�ة لكنها مع ذل�ك مازالت تتعرض 
للهجم�ات وه�و م�ا حدث يف سلس�لة 

الهجم�ات عىل تل�ك الق�وات يف العراق 
والبالغ عددها 2500 عنر وسلس�لة 
الهجمات يف سوريا مع تواجد ما يقرب 
من 1000 عس�كري امريكي«. واضاف 
ان »معظ�م االمري�كان يف الوقت الحايل 
ال يعرفون طبيعة املهمة التي تقوم بها 
الق�وات يف العراق وس�وريا ففي الوقت 
الذي يدعي فيه البنتاغون انها متواجدة 
ملنع ظهور داعش يظهر مبعوث ترامب 
ليعل�ن أح�د أس�باب تواج�د الوالي�ات 
املتحدة يف سوريا هو إخراج إيران فيما 
تقوم االدارة الحالية لبايدن بذكر اس�م 
ايران يف اي تس�اؤل ع�ن تواجد القوات 

يف الع�راق، دون ان يت�م توضي�ح كيف 
من املف�رتض ان تحقق االوىل الثانية “. 
واوض�ح التقرير ان »املهم�ة املزدوجة 
داع�ش  ملواجه�ة  االمريكي�ة  للق�وات 
وإي�ران تؤدي ع�ىل الف�ور إىل تناقض، 
فق�د كان ه�ذان الطرف�ان نقيضني يف 
أعنف الراعات يف السنوات األخرية يف 
كل م�ن العراق وس�وريا، وكانت إيران 
أهم مصدر للمساعدة الخارجية للعراق 
يف محاربة داعش. وباملثل كانت واحدة 
من أكرب املساعدين للنظام يف سوريا”. 
التحج�ج   ” ان  اىل  التقري�ر  واش�ار 
الع�راق  يف  قواته�ا  البق�اء  االمريك�ي 

وس�وريا من اجل داعش لم يعد مجديا 
وغري قابل للتصدي�ق الن داعش لم تعد 
موجودة، ب�ل ان القلق الرئييس للقوات 
االمريك�ي يجب ان يكون من االس�تياء 
الحاص�ل من وج�ود الق�وات االجنبية 
وخصوصا يف الع�راق الذي اصبح ينظر 
اىل االمريكان كقوة احتال عس�كرية”. 
وتاب�ع، أن�ه “وم�ع تزاي�د الخطر عىل 
تواج�د الق�وات يف املنطق�ة واالس�تياء 
منها يجب عىل الواليات املتحدة التفكري 
بس�حب القوات واعادتها اىل الباد بدال 

عن ابقائها يف طريق االذى“.
التفاصيل ص2

ص7

فوزان وتعادل سلبي 
ضمن اجلولة الـ 18 من 

الدوري املمتاز

ص2
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مع مكافأة.. العمل تطلق رواتب العامل املتقاعدين املضمونني لكانون الثاين 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة رصف رواتب 
العم�ال املتقاعدين املضمونني يف بغداد واملحافظات لش�هر 

كانون الثاني من لسنه ٢٠٢٢ .
ونقل بي�ان للوزارة، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ع�ن املدي�ر الع�ام لدائ�رة التقاع�د والضم�ان االجتماع�ي 
للعم�ال خلود حريان قوله�ا، ان »الدائرة وب�إرشاف مبارش 
من قبل الوزي�ر عادل الركابي اس�تكملت جميع االجراءات 
املتعلقة بإطالق روات�ب العمال املتقاعدين املضمونني لديها 
اعتب�اراً من الس�اعة الثانية من عرص الي�وم االثنني املوافق 
١٠/١/٢٠٢٢ مع مكافأة مقدارها خمس�ون الف دينار كل 

شهر لحني اقرار القانون الجديد«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت رئاسة مجلس النواب، أمس اإلثنني، 
رس�مياً فتح باب الرتش�يح ملنصب رئيس 
الجمهورية، مش�رية اىل أن انتخاب رئيس 
الجمهورية س�يجري خالل موعد اقصاه 
نهاية يوم 8 ش�باط املقبل، يأتي ذلك فيما 
ما يزال الحزبان الكردي�ان مختلفان عىل 

تسمية املرشح للمنصب.
وقال�ت رئاس�ة الربملان يف بي�ان ُنرش عىل 
املوق�ع الرس�مي، »اس�تناداً للم�واد )٢ و 
3( م�ن القان�ون رق�م )8( لس�نة ٢٠١٢ 
)قان�ون احكام الرتش�يح ملنص�ب رئيس 
الجمهورية، يعلن مجلس النواب فتح باب 
الرتش�يح ملنصب رئيس الجمهورية فعىل 
الراغب�ني بالرتش�يح مم�ن تتواف�ر فيهم 
ال�رشوط املدرج�ة ادناه تقدي�م طلباتهم 
التحريرية مش�فوعة بالوثائق الرس�مية 
الت�ي تثب�ت تواف�ر تل�ك ال�رشوط فيه�م 
م�ع س�ريهم الذاتي�ة إىل رئاس�ة مجلس 
النواب وتس�ليمها اىل الدائ�رة القانونية يف 
مجل�س الن�واب – قرص املؤتم�رات خالل 
االوق�ات م�ن الس�اعة التاس�عة صباحاً 
ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر من أيام 
)الثالث�اء واالربع�اء والخمي�س( املوافقة 
)١١ و ١٢ و ٢٠٢٢/١/١3( لق�اء وص�ل 
تس�ليم يثبت فيه تقديم�ه الطلب وتاريخ 

التقديم ومرافقاته من وثائق«.
للبي�ان، »يش�رتط للرتش�يح ملنص�ب رئي�س  ووفق�اً 
الجمهورية اس�تناداً اىل املادة )١( من القانون أن يكون 
عراقياً بال�والدة ومن أبوين عراقي�ني، وأن يكون كامل 
األهلية وأتم األربعني سنة من عمره وذو سمعة حسنة 
وخربة سياسية ومن املش�هود له بالنزاهة واالستقامة 

والعدالة واالخالص للوطن«.

ويشرتط أيضاً أن »ال يقل تحصيله الدرايس عن الشهادة 
الجامعي�ة األولي�ة املعرتف به�ا من قب�ل وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي يف الع�راق وغري محكوم بجريمة 
مخلة بال�رشف، وأن ال يك�ون من املش�مولني بأحكام 
إجراءات قانون املس�ائلة والعدال�ة أو أية إجراءات تحل 

محلها«.
وأك�دت رئاس�ة مجلس النواب ع�ىل أن »انتخاب رئيس 

الجمهوري�ة س�يجري خ�الل موعد اقص�اه نهاية يوم 
م�ن  )7٢/ثاني�اً/ب(  للم�ادة  تطبيق�اً   ٢٠٢٢/٢/8

الدستور«.
إىل ذلك، اكد االتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بربهم 
صالح ملنصب رئي�س جمهورية العراق، مش�ريا اىل أنه 

سيقدم أوراقه كمرشح للمنصب.
وقال�ت النائب عن االتحاد، س�وزان منصور، ان »برهم 

صالح هو املرش�ح الوحي�د ملنصب رئيس 
الجمهورية والحصول عىل الوالية الثانية، 
واالتحاد الوطني متمسك بصالح للحصول 

عىل هذا املنصب«.
أوراق�ه  س�يقدم  »صال�ح  ان  وأضاف�ت 
الرس�مية إىل رئاس�ة الربمل�ان، كمرش�ح 
وحيد لالتحاد الوطني الكردستاني ملنصب 

رئيس الجمهورية«.
بدوره، كشف القيادي يف االتحاد الوطني 
الكردس�تاني غياث السورجي، عن وجود 
اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بخص�وص منص�ب رئاس�ة جمهوري�ة 
العراق، الفت�ًا إىل رفض الديمقراطي لتويل 

»برهم صالح« الرئاسة لدورة ثانية.
وق�ال الس�ورجي، إن�ه »لغاي�ة اآلن ل�م 
يت�م االتف�اق بش�كل نهائي م�ع الحزب 
بخص�وص  الكردس�تاني،  الديمقراط�ي 
للمرحل�ة  الجمهوري�ة  رئاس�ة  مرش�ح 
م�ع  اتف�اق  »لدين�ا  موضح�اً  املقبل�ة«، 
الديمقراط�ي يقيض بأن منصب رئاس�ة 
الجمهوري�ة لنا، وه�م لم يقدم�وا لنا اي 
مرش�ح لهذا املنصب طيلة الفرتة املاضية 

اطالقاً«.
وب�ني ان »الخ�الف ب�ني االتح�اد الوطني 
الديمقراط�ي  والح�زب  الكردس�تاني 
الكردستاني هو ليس عىل منصب رئاسة 
الجمهوري�ة بل عىل مرش�ح هذا املنصب، 
ه�و  مرش�ح  ان  ع�ىل  م�رص  فاالتح�اد 
)برهم صالح( والحزب الديمقراطي الكردس�تاني لديه 

مالحظات عىل برهم صالح، وجوهر الخالف«.
واألحد، التاس�ع من كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس 
الربملان الجديد محمد الحلبويس عن فتح باب الرتش�يح 
ملنصب رئاس�ة الجمهورية، ع�ىل أن يتم خالل ١5 يوماً 

وفق التوقيتات الدستورية.

االحتاد يتمسك بربهم صاحل لوالية ثانية.. والدميقراطي يرفض ويطالب مبرشحني ُجدد للمنصب

رحلة تسمية الرئيس: تنازع كردي و »6« رشوط برملانية

العدد )2527(   11     كانون الثاني    2022                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

      بغداد / المستقبل العراقي

سلط تقرير ملوقع )ريسبونسبل ستيت 
كرافت( االمريكي، أمس االثنني، الضوء 
ع�ىل تناقض الروايات األمريكية بش�أن 
تواجد القوات األمريكية يف العراق، مشرياً 
اىل أن العراقي�ني باتوا ينظ�رون لتواجد 
االم�ريكان بانها »قوة احت�الل« ويجب 
اخراجه�م. وذكر التقرير ان�ه »حتى يف 
حال وصف الق�وات االمريكية يف العراق 

وس�وريا بانها قوات غ�ري قتالية لكنها 
مع ذلك مازالت تتعرض للهجمات وهو 
ما حدث يف سلس�لة الهجم�ات عىل تلك 
القوات يف الع�راق والبالغ عددها ٢5٠٠ 
عن�رص وسلس�لة الهجمات يف س�وريا 
مع تواجد ما يقرب من ١٠٠٠ عس�كري 
امريكي«. واضاف ان »معظم االمريكان 
يف الوقت الحايل ال يعرفون طبيعة املهمة 
التي تقوم بها القوات يف العراق وسوريا 
فف�ي الوقت الذي يدع�ي فيه البنتاغون 

انها متواجدة ملن�ع ظهور داعش يظهر 
مبعوث ترامب ليعلن أحد أسباب تواجد 
الوالي�ات املتحدة يف س�وريا ه�و إخراج 
إيران فيما تق�وم االدارة الحالية لبايدن 
بذكر اسم ايران يف اي تساؤل عن تواجد 
الق�وات يف الع�راق، دون ان يتم توضيح 
كيف من املفرتض ان تحقق االوىل الثانية 
“. واوض�ح التقرير ان »املهمة املزدوجة 
داع�ش  ملواجه�ة  االمريكي�ة  للق�وات 
وإيران تؤدي عىل الفور إىل تناقض، فقد 

كان ه�ذان الطرفان نقيض�ني يف أعنف 
الرصاع�ات يف الس�نوات األخ�رية يف كل 
من العراق وس�وريا، وكان�ت إيران أهم 
مصدر للمس�اعدة الخارجي�ة للعراق يف 
محاربة داعش. وباملثل كانت واحدة من 

أكرب املساعدين للنظام يف سوريا”.
واشار التقرير اىل ان ” التحجج االمريكي 
البق�اء قواته�ا يف الع�راق وس�وريا من 
اج�ل داعش لم يع�د مجديا وغ�ري قابل 
للتصدي�ق الن داعش لم تع�د موجودة، 

ب�ل ان القلق الرئييس للق�وات االمريكي 
يج�ب ان يكون م�ن االس�تياء الحاصل 
من وجود القوات االجنبية وخصوصا يف 
الع�راق الذي اصبح ينظ�ر اىل االمريكان 

كقوة احتالل عسكرية”.
وتاب�ع، أن�ه “وم�ع تزاي�د الخط�ر عىل 
تواج�د الق�وات يف املنطق�ة واالس�تياء 
منها يجب عىل الواليات املتحدة التفكري 
بس�حب القوات واعادته�ا اىل البالد بدال 

عن ابقائها يف طريق االذى“.

تقرير أمريكي: العراقيون ينظرون للقوات األمريكية كقوات احتالل 
»جيب اخراجهم«

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي، مع رئيس تحالف الفتح، 
هادي العامري، األزمة السياس�ية 
يف الب�الد. جاء ذلك خالل اس�تقبال 
رئيس تحالف الفتح هادي العامري 
يف مكتب�ه ببغ�داد رئي�س ال�وزراء 

مصطفى الكاظمي.
وبحس�ب بي�ان املكت�ب اإلعالم�ي 
خ�الل  ج�رى  العام�ري  له�ادي 
اللقاء مناقش�ة مخرجات العملية 
السياسية، وإيجاد الحلول املناسبة 

لها يف ظل الخالفات الحالية.
يأت�ي ه�ذا اللق�اء بع�د ي�وم م�ن 
جلس�ة مجلس النواب العراقي يوم 
أمس األح�د وخاللها تم�ت عملية 
التصوي�ت النتخاب رئي�س الدورة 
الخامس�ة للمجل�س، حي�ث ف�از 
محمد الحلب�ويس برئاس�ة الدورة 
بأغلبي�ة األصوات، بعد أن أدىل ٢٢8 

نائب�اً بأصواتهم، وذهب�ت أصوات 
٢٠٠ منهم ملحم�د الحلبويس، فيما 
ذهب�ت أص�وات ١4 نائب�اً ملحم�ود 
املش�هداني، وكان هن�اك ١4 صوتاً 
باط�اًل. كما ج�رى اختي�ار حاكم 
الزام�ي نائب�اً أول لرئي�س الربملان 
ب��١8٢ صوتاً، وش�اخوان عبدالله 
ب��١8٠ صوتاً نائب�اً ثاني�اً لرئيس 

الربملان.
وج�رت عملية التصوي�ت النتخاب 
رئيس جديد ملجلس النواب العراقي 
بع�د تأخري بس�بب إصاب�ة رئيس 
الس�ن، محمود املش�هداني بوعكة 
صحية، ليت�وىل خالد الدراجي إدارة 

الجلسة.
بعد نح�و ثالثة أش�هر م�ن إجراء 
املبكرة، عقدت  النيابية  االنتخابات 
الثان�ي ٢٠٢٢(  االح�د )9 كان�ون 
الن�واب  ملجل�س  األوىل  الجلس�ة 
العراقي الجدي�د وأدى فيها النواب 

اليمني القانونية.

الكاظمي يبحث مع العامري خمرجات 
العملية السياسية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الداخلي�ة، عثمان الغانم�ي، أم�س االثنني، عن 
إجراء إلنصاف حملة الش�هادات الذين لم يتمكنوا من إكمال 

إجراءات التحويل من املالك العسكري اىل املدني.
وق�ال الغانمي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن “أي طلب أو ش�كوى تصل إلينا تكون محط اهتماٍم كبرٍي 
لدينا، ونس�عى لحلها، ومن بني هذه الطلبات إنصاف حملة 
الش�هادات الذين لم يتمكنوا من إكمال إجراءات التحويل من 

املالك العسكري اىل املدني”.
وأضف، “وعليه نزف لهم برشى فتح التقديم عرب الرابط الذي 
س�ُينرش خالل اليومني املقبلني عرب الصفحة الرسمية للوزير 
حرصاً للراغبني بالتحويل وملدة س�بعة أيام أعتباراً من تاريخ 
نرشه”. وأكد “عليهم اس�تثمار ه�ذه الفرصة ونحن معهم 

حتى ينالوا حقوقهم كافة.. ومن الله التوفيق والسداد”.
كم�ا أك�د وزير الداخلي�ة  أن حق�����وق اإلنس�ان فوق كل 
االعتبار، وأنه ال يس�مح إطالق�ًا باالعتداء ع���ىل أي مواطن 

مهما كانت األسباب.

 وذكر مكتبه االعالمي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، ان« تأكيدات الوزير تأتي بع�د أن تداولت بعض مواقع 
التواص�ل االجتماعي فديو يظهر في�ه مجموعة من الضباط 
واملنتس�بني وه�م يعت�دون بالرضب ع�ىل أح�د املواطنني يف 

بغداد«.
وتابع البيان ان » الوزير اس�تضاف املواطن واستدعى جميع 
م�ن قام باالعتداء عليه«، مؤكداً أن »هذه الترصفات الفردية 
م�ن قب�ل هذه العن�ارص املس�يئة ال تم�ت بصل�ة اىل أخالق 
وتعليمات املؤسس�ة األمني�ة، حيث وجه باتخ�اذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة بحقه�م، وإقامة مجلس تحقيقي بحقهم 

عىل أن ينجز خالل سبعة إيام«.
وأس�تمع الغ�����انم�ي أيض�ا اىل »طل���ب�ات واحتياجات 
املواطن«، مؤكدا انه« سيعمل عىل محاسبة املقرصين بحقه 

بأشد العقوبات«.

رحبت الس�فارة األمريكية يف بغداد بتش�كيل 
هيئ�ة رئاس�ة مجل�س الن�واب، مش�ريًة إىل 
رضورة أن ي�رشع ق�ادُة الع�راق ومجل�س 
النواب الجدي�د »باإلرساع يف عملية تش�كيل 

حكومة جديدة«.
ويف بيان أصدرته الس�فارة األمريكية، تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، وجاء فيه:  
»ترّح�ُب الوالي�ات املتح�دة بانعق�اد الدورة 
الخامس�ة ملجلس النواب العراقي والذي ُيعُد 
ج�زءاً ال يتج�زأ م�ن العملي�ة الديمقراطية 
العراقي�ة والس�يادة الوطنية، نتق�ّدم بأحّر 
التهاني لرئيس مجلس النواب املُعاد انتخابه 

محم�د الحلبويس وكذلك النائب األول لرئيس 
مجلس النواب حاك�م الزامي والنائب الثاني 

لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله«.
وأض�اف البيان »بالنظ�ر إىل الدور املُهم الذي 
يؤديه العراق يف االستقرار واألمن اإلقليميني، 
ق�ادُة  ي�رشع  أن  يف  األم�ل  نش�ارك  فإنن�ا 
العراق ومجل�س النواب الجدي�د باإلرساع يف 
عملية تش�كيل حكومة جديدة ليتس�نى لها 
االضطالع بالعمل املُهم واملُتمّثل يف االستمرار 
الس�يادة  ودع�م  الديمقراطي�ة  حماي�ة  يف 
الوطني�ة والتص�دي للتحدي�ات املُلِّح�ة التي 
تواجه الع�راق واملنطقة حالياً. يحدونا األمُل 

يف أن تعكَس الحكومة الجديدة فور تشكيلها 
إرادة الشعب العراقي وأن تعمل عىل معالجة 
تحدي�ات الحوكمة وحقوق اإلنس�ان واألمن 

واالقتصاد يف العراق«.
وج�رت يف مجل�س الن�واب العراق�ي، األحد، 
عملي�ة التصوي�ت النتخ�اب رئي�س الدورة 
محم�د  ف�از  حي�ث  للمجل�س،  الخامس�ة 

الحلبويس برئاسة الدورة بأغلبية األصوات.
أدىل ٢٢8 نائب�ًا بأصواته�م، وذهب�ت أصوات 
٢٠٠ منه�م ملحم�د الحلبويس، فيم�ا ذهبت 
أصوات ١4 نائب�اً ملحمود املش�هداني، وكان 

هناك ١4 صوتاً باطالً.

فيم�ا جرى اختي�ار حاكم الزام�ي نائباً أول 
لرئي�س الربمل�ان ب��١8٢ صوتاً، وش�اخوان 

عبدالله ب�١8٠ صوتاً نائباً ثانياً للربملان.
 جرت عملية التصويت النتخاب رئيس جديد 
ملجل�س الن�واب العراق�ي بعد تأخري بس�بب 
إصاب�ة رئيس الس�ن، محم�ود املش�هداني 
بوعك�ة صحي�ة، ليتوىل خال�د الدراجي إدارة 
الجلس�ة. بع�د نحو ثالثة أش�هر م�ن إجراء 
االنتخابات النيابي�ة املبكرة، عقدت اليوم )9 
كانون الثاني ٢٠٢٢( الجلس�ة األوىل ملجلس 
الن�واب العراقي الجدي�د وأدى فيه�ا النواب 

اليمني القانونية.

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  وكال�ة  اعلن�ت 
وزارة  يف  االتحادي�ة  والتحقيق�ات 
الداخلية، أمس االثن�ني، عن االطاحة 
بمايسمى رشعي قاطع جنوب الكرخ 

بعملية استخبارية يف بغداد.
تلق�ت  بي�ان  يف  الوكال�ة  وذك�رت   
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ان 
»وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات 
االتحادية يف وزارة الداخلية واس�تنادا 
ملعلومات استخباراتية دقيقة مكنتها 
من الق�اء القبض عىل احد االرهابيني 
املطلوب وفق احكام املادة )4/ارهاب 
( النتمائ�ة لعصابات داعش االرهابي 
رشع�ي  مايس�مى  بمنص�ب  لعمل�ة 

قاطع جنوب الكرخ«. 
ولشارت إىل انه » تم اعتقالة يف سجن 
ب�وكا عام٢٠٠3 ويف ع�ام ٢٠١٦ عمل 
بمايسمى الحسبه ضمن قاطع نينوى 
علم�ا« انه م�ن عائل�ة ارهابية ولديه 
اش�قاء احدهم تم تنفيذ حكم االعدام 
بحقه عام ٢٠١4 واالخر فجره نفسه 
عىل ق�وات التحال�ف والثالث محكوم 
مؤبد و الرابع محكوم اعدام يف سجن 
ذي ق�ار والخامس يعم�ل مقاتل بما 
يس�مى فرق�ة الفرقان ع�ني جالوت 

وهارب حاليا«. 
واضاف البيان انه »تم اتخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة بحق االرهابي«.

وزير الداخلية يعلن اطالق استامرة التحويل اىل املالك املدين يف اليومني املقبلني
وجه باختاذ اإلجراءات القانونية حبق »شرطة« اعتدوا على مواطن 

السفارة االمريكية تعرب عن أملها باإلرساع يف عملية تشكيل احلكومة اجلديدة

االطاحة بام يسمى »رشعي 
قاطع جنوب الكرخ« بعملية 

استخباراتية يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أفتت�ح رئي�س مجلس القضاء األع�ىل القايض فائق زي�دان، أمس االثنني، 
البناية الجديدة ملحكمة جنايات الرصافة.

وذك�ر بي�ان للمجلس تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن »القايض 
زيدان، افتتح البناية الجديدة ملحكمة جنايات الرصافة والتي تم انش�اؤها 
ضمن مقر رئاس�ة محكمة اس�تئناف الرصافة بحض�ور القضاة، رئيس 

االستئناف ورؤساء واعضاء الهيئات يف املحكمة واعضاء االدعاء العام«.
وق�ال القايض زي�دان وفقاً للبيان، إن »االفتتاح ج�اء ضمن خطة مجلس 
القض�اء األع�ىل يف انش�اء محاك�م تتناس�ب ومكان�ة القض�اء وطبيع�ة 

مهامه«.
يذكر أن البناية الجديدة تم تنفيذها من رشكة الرشفة املاس�ية للتصاميم 
الهندس�ية والتي تتكون من )4( قاعات للمرافعة و)١5( غرفة للموظفني 

وغرف حديثة للسادة القضاة وغرفة خاصة للمحامني.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت املحكم�ة االتحادية العليا، أم�س االثنني، إعط�اء أي رأي بإجراءات 
جلسة مجلس النواب األوىل التي عقدت يوم أمس، وتضمنت التصويت عىل 
رئاس�ة املجلس. وذكر املركز االعالمي للمحكم�ة االتحادية، يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه »الصحة ملا يتداوله البعض بخصوص اعطاء 
رأي مسبق من املحكمة االتحادية سواء من رئيسها او احد اعضائها يتعلق 
باجراءات جلسة مجلس النواب املنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/9 وعىل الجهات 
كاف�ة توخي الدقة بعدم نس�بة أي رأي او ترصي�ح اىل املحكمة االتحادية 
العليا الن ذلك س�وف يعرض من يصدر عنه اىل املس�ائلة القانونية«. وعقد 
مجل�س النواب، يوم أمس األحد، جلس�ته األوىل، صوت خاللها ٢٠٠ نائب، 
لصالح محمد الحلبويس رئيس�ا للمجل�س، فيما صوت املجلس عىل حاكم 
الزام�ي نائب�ا أوال، وش�اخوان عبدالله نائب�ا ثانيا، وذلك بع�د أداء اليمني 

الدستوري ألعضاء املجلس.

رئيس جملس القضاء يفتتح املبنى اجلديد 
ملحكمة جنايات الرصافة

املحكمة االحتادية تنفي إعطاء أي رأي بإجراءات 
جلسة الربملان األوىل

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت قوة مش�رتكة م�ن الجيش 
والحش�د الش�عبي، أم�س االثنني، 
عملي�ة أمني�ة يف جزي�رة محافظة 

نينوى.
 وذك�ر اعالم الحش�د يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»قوة مش�رتكة من الحشد الشعبي 
اللواء 44 وبإسناد مديريات مقاتلة 
العس�كرية  والهندس�ة  ال�دروع 

ومكافحة املتفج�رات واملدفعية يف 
الحش�د الش�عبي وقوة من الجيش 
العراق�ي بغطاء ج�وي من طريان 
نف�ذت  الجوي�ة  والق�وة  الجي�ش 

عملية أمنية يف جزيرة نينوى«. 
واضافت ان »العملية سبقت قصفا 
كثيف�ا لطائ�رات )f١٦( عىل اوكار 
داع�ش يف جزي�رة الح�رض جنوب 
غ�رب نين�وى ومازال�ت قطع�ات 
الجي�ش تواص�ل تقدمه�ا بتنفي�ذ 

االهداف املرسومة لهذه العملية«.

اعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات 
أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  يف  االتحادي�ة 
االثن�ني، القب�ض عىل مس�افر  اجنبي 
العمل�ة   م�ن  كب�رية  كمي�ة  بحوزت�ه 
اللبناني�ة مخفية داخ�ل علب حلويات 
بمط�ار النج�ف األرشف  وذكرت خلية 
اإلع�الم األمني يف بيان تلقت املس�تقبل 
وكال�ة   « ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 

االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف 
وزارة الداخلية بالتعاون مع مفرزة من 
الكمارك ومن خالل تدقيق املس�افرين 
االرشف  النج�ف  مط�ار  اىل  القادم�ني 
تمكن�ت م�ن الق�اء القبض ع�ىل احد 
املس�افرين اجنب�ي الجنس�ية بحوزته 
كمية كبرية م�ن العملة اللبنانية كانت 

مخفية داخل علب حلويات«. 

احلشد الشعبي واجليش ينفذان عملية أمنية 
يف جزيرة نينوى

االستخبارات تكشف تفاصيل جديدة عن ضبط 
مبالغ بـ«العملة اللبنانية« يف مطار النجف



Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2527( الثالثاء  11  كانون الثاني  2022 محليات3

    بغداد / المستقبل العراقي

أق�رح مظه�ر م�ح�م��د ص�ال��ح، املستش�ار امل�ايل 
لرئيس ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، أمرين لتعويض 
آثار أرضار رفع س�عر رصف الدوالر من�ذ أكثر من عام 
وانعكاس�ه س�لباً ع�ى أصح�اب الدخل املح�دود وغالء 

األسعار.
 ورغ���م دف�اع��ه ع��ن ال��ق���رار، ال��ذي اك��د 
مس�اهمته بتعزي�ز االي���رادات املالية للعراق، وس��د 
ج��زء مهم م�ن عج�ز امل�وازن��ة، بي�د إن صالح يرى 
ض���رورة أن ت�ت�ج�ه ال�س�ي�اس��ة امل�ال�ي�ة ال��ى 
اج���راء تعويض عادل للدخل لتقليل اآلثار املرتبة عى 

القرار. 
وق��ال إن :«تخفيض س�عر ص��رف الدينار بالنس�بة 
للموازن�ة العام�ة، مثل والدة م�ا يس�مى ب�� )التكييف 
ال�ن�ق��دي( اي تحقيق ايرادات اضافية نس�بتها 23 % 
م�ن قيمة االي���رادات النفطي�ة ال�دوالري�ة الس�نوية 

للحكومة ج��راء ف�روق�ات التحوي�ل، وه�ي تعد ف�ي 
االح�وال كافة من باب الرضائب التضخمية، اذ ساعدت 
االي��رادات الرضيبية التضخمية يف سد جانب مهم م�ن 
ج�وان�ب العجز ف�ي امل�وازن�ة التشغيلية  ل��ل��ع��ام 
2021 وب��م���ا ي��ق���رب م���ن 20 ت�ري�ل�ي��ون 

دينار«. 
ط�رح  “وبع�د  أن�ه  اىل  الحكوم�ي،  املستش�ار  ولف�ت 
م�ا يرت�ب م�ن تخفي�ض ع�ى مدفوع�ات الحكوم�ة 
ال��خ��ارج��ي���ة، ف���إن ص��اف��ي اي�����رادات 
ال�ض�ري�ب�ة ال�ت�ض�خ�م�ي�ة ال ي�ق�ل ت�ق�دي�ره�ا 

ال�س�ن�وي ع��ن21 تريليون دينار”. 
ونتيج�ة ل�آلث��ار ال�ت��ي خلفه�ا ق��رار تغيري س�عر 
مس�ألتني،  »ت�دارك«  رضورة  صال�ح  يب�ني  ال�رف، 
ت�ت�م�ث�ل االول���ى ب�ت�ح�ق�ي�ق ت�ك�ي�ف م��ال��ي 
م��الزم ل�ل�ت�ك�ي�ف ال�ن�ق��دي ف��ي االي����رادات 
غ�ي��ر ال�ن�ف�ط�ي�ة ل�ل�ح�ك�وم�ة، ف�امل�ؤش��رات 
ت�دل�ل أن م�اه��و مخطط م�ن اي��رادات غري نفطية 

ف��ي م�وازن��ة 2021 هي بنح�و 20 تريلي�ون دينار، 
ولك�ن عملي�ا ل�م يتحق�ق منه�ا س��وى 8 تريليونات 
دي�ن��ار، معن�ى ذل��ك أن }االي�رادات غ�ري النفطية لم 
تحقق التكييفات املالي�ة ال�الزم�ة{ ب�ل ح�ل ص�اف�ي 
الرضيب�ة التضخمية م�ح�ل ض�ع��ف ال�ت�ح�ص�ي�ل 
ف��ي ال�ض�رائ��ب امل�ال�ي�ة التقليدي�ة، وهو امر يقع 

عى عاتق االدارة املالية يف االحوال كافة. 
وأش�ار صالح اىل أن املسألة الثانية، التي ينبغي تداركها 
ه�ي ارتفاع مع�دالت التضخم وزحف�ه اىل حافة 8-9 % 
ما ولد أثراً يس�مى بأث�ر الدخل ال�ن�ق��دي ال�ه�اب�ط 
وان�خ�ف�اض ف�ي ال�ق��وة الرشائية لدخول الطبقات 
الفقرية واملحرومة وامل�ح��دودة الدخل، داعياً اىل اجراء 
تعويض عادل للدخل او اعتماد أس�س توزيعية مالئمة 
من خالل توس�يع برنامج البطاقة التموينية يف الكمية 
واملساحة، وك�ذل�ك تمكني ب�رام�ج ال�ت�ص�دي للفقر 
ف�ي اط��ار ال�رع�اي��ة االج�ت�م�اع�ي�ة ب�ش��ك�ل 
م�ل�م�وس واوس��ع للتخفيف من معدالت الفقر التي 

تصاعدت«. 
وكان البن�ك املركزي العراقي قرر يف 19 من كانون األول 
2020 يف بيان له رفع س�عر بيع الدوالر للبنوك ورشكات 
الراف�ة إىل 1460 دين�ارا، م�ن 1182 دين�ارا لل�دوالر 
الواحد، بهدف تعويض تراجع اإليرادات النفطية الناجم 

عن تدهور أسعار النفط. 
وأض�اف البنك أن الس�بب الرئي�ي وراء تخفيض قيمة 
الدين�ار هو س�د فج�وة التضخم يف ميزاني�ة 2021 بعد 
انهيار أسعار النفط العاملية، وهو مصدر رئيي للموارد 

املالية العراقية. 
وق�ال يف بيان�ه »األزمة املالي�ة التي تعرض له�ا العراق 
بس�بب جائح�ة كورون�ا أدت إىل ح�دوث عج�ز كبري يف 

املوازنة العامة«. 
وأوضح البنك أن قرار خفض قيمة العملة جاء كخطوة 
اس�تباقية »حرص�ا م�ن البن�ك عى تف�ادي اس�تنزاف 
احتياطيات�ه األجنبية«، وملس�اعدة الحكومة عى تأمني 

رواتب املوظفني العموميني.

مستشار حكومي يطرح حلني لتعويض أرضار رفع الدوالر

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، أمس االثنني، عن فتح 
باب التقديم للدراسات العليا )الدبلوم العايل، 
املاجس�تري، الدكتوراه( داخل الع�راق للعام 

الدرايس  2022 – 2023.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة التخطي�ط وتنمية 
امل�وارد يف الوزارة توفيق ولي�د توفيق يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه انه 
»يجب إعداد آلية للرش�يح م�ن قبل الدوائر 
واملتضمنة تش�كيل لجن�ة للدراس�ات العليا 
يف كل دائ�رة صح�ة تصادق عى اس�تمارات 
الرش�يح وتتحم�ل الدائ�رة مس�ؤولية دقة 
املعلومات املوجودة يف االستمارة ويتم تزويد 
دائرة التخطيط يف ال�وزارة بطلبات الراغبني 

باكمال الدراسة عن طريق البوابة االلكرونية 
يف تلك الدوائر وضمن الس�قف الزمني املحدد 
نهاية الدوام الرس�مي ليوم الخميس املوافق 

.« 2022/2/17
وأضاف، أن »املتقدم للدراس�ات العليا اليحق 
ل�ه الدخ�ول اىل االمتح�ان التناف�ي اال بعد 
الحص�ول عى عدم ممانعة ال�وزارة – دائرة 
التخطي�ط وتنمية امل�وارد ح�را وبخالفة 
يع�د القب�ول الغي�اً«، مش�رياً اىل أن »يك�ون 
املتق�دم لدراس�ة الدبلوم العايل واملاجس�تري 
والدكتوراه قد اكمل س�نتني خدمة وظيفية 
فعلي�ة بع�د حصوله عى آخر ش�هادة لغاية 
2022/10/1 ويش�رط يف املتقدم للدراس�ة 
ان تك�ون لديه خدمة فعلية ملدة س�نتني بعد 
حصوله عى آخر شهادة من تاريخ مبارشته 

بالوظيفة لغاية 2022/10/1 ويستثنى من 
هذه الفقرة الحاصل عى ش�هادة املاجستري 
بتقدي�ر امتي�از او جي�د ج�دا وضم�ن املدة 
املقررة وبدون تمديد للحاصلني عى ش�هادة 

املاجستري«.
وش�دد ع�ى »رضورة عدم وج�ود عقوبتني 
إداريت�ني خ�الل الس�نة االخرية وابت�داًء من 
2021/1/1 وان يك�ون مس�تمراً بالخدم�ة 
وع�دم تمتعه بأي إج�ازة طويلة وأن اليكون 
م�ن قد تم قبوله يف دراس�ات عليا عراقية أو 
عربي�ة أو أجنبية أو برنام�ج البورد العراقي 
والعرب�ي والغ�ي قبول�ه بس�بب يع�زى اىل 
تقصريه أو تركه الدراسة أو التدريب ألسباب 
غ�ري مرشوع�ة او يكون ق�د فص�ل منها أو 

ن قيده بسبب الغش او التزوير«. مرقَّ

الصحة تفتح باب التقديم للدراسات العليا داخل العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت وزارة الربية، أوامر إدارية تخص 
املحارضين واإلداريني واجورهم.

 وبحس�ب إعمام للوزارة اىل املديرات كافة 
ع�دا اقلي�م كردس�تان حصلت املس�تقبل 
وتضم�ن،  من�ه  نس�خة  ع�ى  العراق�ي  
»اس�تحقاق املتعاقدي�ن م�ن املحارضين 
واالداريني لألج�ور العتم�دة بالقرار 130 
أجوره�م  رصف  ويس�تمر   2021 لس�نة 

للسنة الحالية 2022«.
وأشار اىل »ش�مول الفئة املذكورة لألجور 

املعتمدة لقرار 315 لسنة 2019«.
ولفت اإلعمام الوزاري اىل »إلغاء التس�وية 
والري�ث بها حالياً بالنس�بة للمحارضين 
واالداري�ني الذي�ن تم التعاق�د معهم وفقاً 
م�ع  تناس�باً   2021 لس�نة   130 للق�رار 
الحاج�ة التي بموجبها ت�م التعاقد معهم 
ومراعاة للحالة االقتصادية لهم ولكونهم 

ال يخضعون لتعليمات املالك«.

الرتبية تصدر أوامر إدارية ختص 
املحارضين وأجورهم

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر التجارة أمس االثنني ع�ن اطالق تجهيز 
الحصة األوىل من مادة الطحني للعام 2022

 وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، ان »الرشك�ة العامة لتصني�ع الحبوب 
اىل  واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  الطح�ني  وكالء  دع�ت 
مراجعة مراكز القطع لتس�لم قوائم تجهيز الطحني 
للحص�ة االوىل اعتبارا من يوم األربعاء القادم املوافق 
2022/1/12 ، فضال عن توجيه قس�م التس�ويق يف 
املقر العام وفروع الرشك�ة باملحافظات اىل املبارشة 
بقط�ع قوائ�م تجهيز الوكالء بمادة الطحني حس�ب 

جداول قطع الوكالء«. 
واش�ار البي�ان ان« التنس�يق ج�اري ب�ني رشكت�ي 
تصني�ع الحب�وب وتج�ارة الحبوب الط�الق خلطات 
الحبوب املخصصة للمطاحن املكلفة بانتاج الحصة 
األوىل م�ن الطحني املخصص لصال�ح نظام البطاقة 

التموينية«. 
فيما لفت�ت إىل ان »اعماما صدر م�ن رشكة تصنيع 
الحب�وب يتضمن ج�دوالً بمواعيد القط�ع ومراجعة 
ال�وكالء وف�ق التوقيت�ات الزمنية املحددة وحس�ب 
الخطة التس�ويقية املركزي�ة وباملواعيد املحددة لكل 
قاط�ع مع مراعاة اس�بقية التجهيز للمناطق االكثر 
فق�راً ، مع التش�ديد ع�ى االلت�زام الت�ام بالرشوط 
الصحية ومق�ررات اللجنة العليا للصحة والس�المة 
الوطني�ة بارت�داء الكمام�ات والتباع�د االجتماع�ي 
وتنس�يق عملية مراجعة ال�وكالء لتجنب التجمعات 
خالل عملية القطع وتوجيه مراكز القطع بالتعاون 
يف تطبيق االجراءات الوقائية لتسهيل عملية مراجعة 
الوكالء«.  ودعت الوزارة »جميع املواطنيني الس�تالم 
حصصهم م�ن مادة الطحني بعد التأكد من س�المة 
الكميات املجهزة واالبالغ عن املخالفات إن وجدت من 
خالل االتصال بقسم الرقابة او فروع رشكة تصنيع 
الحب�وب يف املحافظ�ات لغ�رض اتخ�اذ االج�راءات 

املناسبة بحق املخالفني«. 
ونوهت ان�ه« تم توجيه اللج�ان الرقابية واملواطنني 
بمتابعة نوعية الطحني وختم املطحنة وتاريخ االنتاج 
قبل استالم الحصة املقررة لتاليف اي حاالت تالعب يف 

الكميات املوزعة واالبالغ عن الحاالت السلبية«.

التجارة تعلن عن إطالق 
جتهيز احلصة األوىل 

من الطحني لعام 2022

    المستقبل العراقي/ الغانم

اصدر محافظ واسط محمد جميل املياحي، اليوم االثنني، توجيهاً 
بشأن موظفي املحافظة.

وذكر كتاب صادر عن مكتب محافظ واس�ط تلقته وكالة االنباء 
العراقي�ة )واع(، ان »املياح�ي وج�ه بمحاس�بة املوظف�ني ممن 
يعطل�ون معام�الت املواطنني بحج�ة تناول الغ�داء او الصالة او 

الزيارة او التزاور بني االقسام«.
واض�اف، ان »تعطيل معام�الت املواطنني تع�د مخالفة قانونية 
جس�يمة يحاس�ب عليها القانون وفق املادة )4/ثانيا/خامسا/

ثامنا( من قانون انضباط موظفي الدولة«.

حمافظ واسط يوجه بمحاسبة املوظفني 
الذين يعطلون معامالت املواطنني

    االنبار / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية زراع�ة األنبار، أم�س االثنني، ع�ن تنفيذ الخطة 
الش�توية بنس�بة 100%، فيم�ا اش�ارت اىل اتخاذه�ا اج�راءات 
ملكافح�ة التصحر والحد من البطالة. وقال مدير زراعة املحافظة 
مثنى الس�بتي إن »الخطة الزراعية الش�توية نفذت بشكل كامل 
بواق�ع )594000( ال�ف دونم غطت مس�احات كبرية وش�املة 
م�ن محافظة االنبار«، مبيناً، أن »نس�بة التنفي�ذ واالنجاز كانت 
100%«.واضاف، أن »هناك قلة يف تجهيزات األسمدة الخشنة من 
الوزارة«، مشرياً اىل أن »املزارعني نفذوا الخطة حسب ما مطلوب 
للوصول اىل االكتفاء الذاتي يف االنبار وعموم العراق«.واكد السبتي 
أن »مديري�ة زراعة االنبار بارشت بتوزيع جرعة الس�ماد الناعم 
ب�ني املزارعني، باالضاف�ة اىل ان هناك متابعة ملش�كلة ومكافحة 
نم�و األدغال التي تراف�ق زراعة محصول الحنط�ة«، الفتاً اىل أن 
»ال�وزارة جه�زت املزارعني باملبي�دات الخاصة باالدغال بنس�بة 
100% وتم توزيعها بني الشعب الزراعية وحسب الحاجة تحسباً 
لنم�و االدغال وتأثريها عى نس�بة محصول الحنطة ومكافحتها 
بالوقت املطلوب«. وتابع، أن »اس�تغالل االرايض الزراعية بشكل 
عام كان له دور كبري للحد من مش�كلة البطالة واستغالل االيدي 
العاملة لس�د حاجة املحافظة بما تحتاجه من محاصيل الخرض 
والحبوب حسب احتياج املستهلك اليومي«.واكد ان »زراعة االنبار 
كان له�ا دور كب�ري يف ابرام العق�ود الزراعية بع�دد من االرايض 
الصحراوي�ة وهو جزء م�ن الخطة املوضوع�ة ملكافحة التصحر 

وتوفري فرص عمل للعاطلني«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن م�رف للرافدين عن افتتاح فرع له يف محكمة اس�تئناف 
بغداد / الرصافة .  واوضح املكتب االعالمي للمرف يف بيان انه 
تم افتتاح الفرع بحضور مدير عام مرف الرافدين عبد الحسن 
جم�ال ورئيس الهيئ�ة االس�تئنافية االوىل وق�ايض اول محكمة 
بداءة الرصافة وقايض اول محكمة تحقيق الرصافة وقايض اول 
املحكم�ة املركزية وق�ايض اول محكمة تحقي�ق النزاهة ورئيس 
محكمة استئناف بغداد الرصافة وعدد من املسؤولني واملوظفني 
واك�د البي�ان ان افتت�اح الفرع سيس�هم بش�كل كب�ري يف تقديم 
الخدم�ات املرفي�ة للزبائ�ن وعملي�ة توطني الروات�ب للقضاة 
وتوفري الس�يولة النقدية وعمليات الس�حب وااليداع والحسابات 
املرفي�ة وترويج املعام�الت املرفية االخ�رى &hellip; ودعا 
البي�ان القض�اة اىل زي�ارة فرع امل�رف لالطالع ع�ى الخدمات 
املرفي�ة املقدمة لهم . وقد اش�اد الح�ارضون يف حفل االفتتاح 
بهذه الخطوة وااللتفاتة من قبل ادارة املرف التي دائما تواصل 
جهودها يف بذل مساعيها يف التواصل مع مختلف رشائح املجتمع 
يف ايص�ال املنتجات املرفي�ة وتذليل العقبات التي تواجه س�ري 

انجاز التعامالت املالية .

زراعة األنبار تعلن اختاذ إجراءات ملكافحة 
التصحر واحلد من البطالة

الرافدين يفتتح فرعًا جديدًا 
يف حمكمة استئناف الرصافة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت وزارة االتص�االت، أمس االثنني، ان أبرز املش�كالت التي تعرض مش�اريع قطاع 
االتصاالت يف البالد وتؤثر سلباً يف جودة الخدمة هي التجاوزات عى الشبكة الضوئية.

وق�ال مدي�ر العالقات واإلع�الم يف الرشكة العام�ة لالتصاالت واملعلوماتي�ة ناطق احمد 
ابراهي�م يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن “أبرز ما يؤث�ر يف عمل قطاع 
االتص�االت يف البالد هي كثرة التجاوزات عى الش�بكة الضوئية م�ن قبل بعض الجهات 
واس�تغالل البنى التحتية للوزارة بش�كل غري قانوني مما يؤث�ر يف جودة خدمة االنرنت 

املتاحة للمواطنني”.
وأض�اف إبراهي�م، أن “هذا العام ب�دأ بالقيام بحملة إلزالة التج�اوزات من قبل املالكات 
الفنية والهندس�ية بالتنس�يق ب�ني دوائر االتصاالت ببغ�داد واملحافظ�ات وجهاز األمن 
الوطني ، وكانت منطقة املنصور وعدد من املحافظات قد ش�هدت االسبوع املايض إزالة 
أك�ر عدد من كابينات التجاوز عى الش�بكة الضوئية ، وتمت مص�ادرة أجهزة التجاوز 

وإحالة املتسببني بذلك إىل الجهات املختصة”.
وتابع، أن “أعمال التجاوز عى الش�بكة الضوئية أثرت س�لباً يف مشاريع النفاذ الضوئي 
واملش�اريع الوطني�ة لقط�اع االتص�االت لكونه�ا ت�ؤدي إىل إضع�اف الخدم�ة املقدمة 

للمشركي�ن يف القطاعي�ن الع�ام والخاص”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ان مديرية ش�ؤون 
اإلقام�ة ألق�ت القب�ض عى مته�م اجنبي 
الجنسية من أهم املروجني للتسول يف العراق 

و45 مخالف�اً آخر.وذكر بيان للوزارة تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان�ه »ومن 
خ�الل املتابع�ة امليداني�ة وتكثي�ف الجهود 
الرقابي�ة، تمكن�ت مفارز مديرية ش�ؤون 
اإلقامة يف مديرية األحوال املدنية والجوازات 
واإلقام�ة من إلقاء القبض ش�خص اجنبي 
الجنس�ية يعتر من أه�م املروجني 
واس�تقدام  الع�راق  يف  للتس�ول 
املتسولني للبالد عر مواقع التواصل 
االجتماعي«. وأضاف »كما تمكنت 
م�ن القاء القبض ع�ى 45 مخالفاً 
لرشوط وضوابط اإلقامة يف منطقة 
البتاوين والبياع«. وأش�ار البيان اىل 
»إجراء التحقيق مع هذا الش�خص 
اتخ�ذت  فيم�ا  التس�ول،  امل�روج 
االج�راءات القانوني�ة الالزمة بحق 

املخالفني اآلخرين«.

االتصاالت حتدد »ابرز املشكالت« 
التي تؤثر سلبًا عىل الشبكة الضوئية

الداخلية تقبض عىل متهم أجنبي: من أهم 
املروجني للتسول يف العراق

املرصف العراقي للتجارة حيذر من »االحتيال« 
عىل احلسابات املرصفية

بعد حتذير الصحة.. قفزة مضاعفة 
إلصابات كورونا يف العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن امل�رف العراقي للتج�ارة، أمس اإلثن�ني، عزمه إيقاف الحس�ابات 
الجارية بعد ميض س�نة عى عدم تحريكه�ا، يف خطوة للحد من ما وصفته 

ب�«االحتيال« عى الحسابات املرفية.  
وق�ال املرف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، »زبائننا 
الكرام.. بحس�ب تعليمات البنك املركزي العراقي وضمن االجراءات الرقابية 
وتالفياً لحاالت االحتيال عى الحسابات املرفية نود ان نحيطكم علماً بأن 
الحس�ابات الجاري�ة )افراد و رشكات( التي يميض ع�ى عدم تحركيها ملدة 

سنة سيتم تجميدها من قبل املرف«.
وأضافت، »ويف حال رغبتم إعادة تفعيل تلك الحس�ابات يمكنكم زيارة احد 

فروع مرفنا مع كافة املستمسكات التعريفية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

س�جلت إصابات ف�ريوس كورونا 
بع�د  كب�رية  طف�رة  الع�راق،  يف 
تحذي�ر وزارة الصح�ة م�ن تفيش 
رسيع للوب�اء بعد دخ�ول املتحور 

اوميكرون للبالد األسبوع املايض.
وس�جل املوق�ف الوبائ�ي للصحة 
املاضي�ة  س�اعة   24 ال��  خ�الل 

1368 إصابة جديدة 
بكورونا وهو ضعف 
ع�دد إصاب�ات أمس 
 734 بلغ�ت  الت�ي 

حالة.
وبلغت وفيات املوقف 
الجديد 5 ح����االت 
و310 حاالت شفاء.

وزارة  وك��ان����ت 
الصح�ة أعلن��ت ان 
»الخراء واملختص�ني 
يف وزارة الصح����ة 

يراقب�ون التط�ّورات املس�تمرة يف 
املوق�ف الوبائي يف العال�م والعراق 
حي�ث يس�تمر ارتف�اع االصاب�ات 
بمعظ�م دول العالم بش�كل رسيع 
ويف الع�راق لوحظ التزايد بنس�بة 
الحاالت املوجبة وبصورة مستمرة، 
وه�ذا ين�ذر ببداية موج�ة جديدة 
ربم�ا تك�ون اق�ى م�ن املوجات 

السابقة«.

حمافظة بغداد ختاطب مديريات الرتبية 
بشأن رصف أجور املحارضين واإلداريني

    بغداد/ طالب ضاحي / عادل احمد

خاطب�ت محافظة بغداد، أم�س اإلثنني، 
مديريات تربي�ة املحافظة كافة، بش�ان 
أج�ور املحارضين واإلداريني املش�مولني 

بقرار 130 لسنة 2021.  
وقال�ت املحافظة يف وثيق�ة صادرة عنها 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منها، 
»تنس�ب قيامكم بتزوي�ر الدائرة اإلدارية 
واملالي�ة/ قس�م التنظي�م امل�ايل بكت�اب 
التمويل الخاص برف أجور املحارضين 
واإلداري�ني املش�مولني بق�رار رق�م 130 
لس�نة 2021 لش�هر كانون الثاني لسنة 

.»2022

الكهرباء تعلن مواجهتها »حربًا موغلة«:
نقاتل املخربني

    بغداد / المستقبل العراقي

قال املكلف بمهام وزير الكهرباء عادل كريم، 
ان الوزارة »تواج�ه حرباً موغلة ودخلت عدة 

تحديات ضد املخربني«.
وذكر بي�ان للوزارة ان كريم »اس�تقبل أمس 
يف مكتب�ه العميد عيل ياس�ني ضاب�ط مركز 
رشط�ة حماية مق�ر ال�وزارة ومجموعًة من 
الضباط واملراتب بمناسبة عيد الرشطة وهنأَ 
الحضور بعيدهم، وأشاد بدور وزير الداخلية 
وتعاون�ه الال مح�دود م�ع وزارة الكهرباء يف 
تأم�ني تداب�ري حفظ اب�راج نق�ل الطاقة من 
اي�دي العابثني واملخربني، وبطوالت منتس�بي 

ق�وى االمن الداخ�يل وما يبذلوه م�ن تضحيات كبرية 
يف توفري االم�ن والنظام للمواطنني«. كم�ا أثنى كريم 
»ع�ى ال�دور الفاعل واملؤثر ملنتس�بي رشط�ة حماية 

املنظوم�ة يف مقر الوزارة وتش�كيالتها كافة 
يف الحف�اظ عى االرواح واملمتلكات، وفق أداٍء 

عايل الكفاءة«.
وأشار اىل »الحرب املوغلة عى قطاع الكهرباء 
وان الوزارة تسابق الزمن الجل خدمة املواطن 
، ودخل�ت يف ع�دة تحدي�ات ض�د املخرب�ني 

للنهوض بواقع الخدمات املقدمة«.
وأضاف كريم »نرى ان من الرضورة استمرار 
التنس�يق مع الجهد االمني لحماية الخطوط 
الناقل�ة وكافة مفاصل الش�بكة الكهربائية، 
م�ع التوعية ب�دور املجتمع يف ه�ذه املعادلة 
التي س�تكون محصلته�ا تكاتف�اً نوعياً بني 
مؤسس�ات الدول�ة واملواط�ن لبن�اء الوطن 

وارساء منجزاته عى ارض صلبة«.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )248( و الصادر يف 2021/12/30 
اش�ارة اىل كت�اب مديري�ة بلديات نينوى � قس�م االم�اك املرق�م ) 15847( يف 
2021/11/3  تعل�ن اللجن�ة اعاه ع�ن تأجري العقارات املدرج�ة تفاصيلها  يف 
ادن�اه والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدية  القي�ارة  وفقا الحكام القانون )21( 
لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية 
بلدية  القيارة  وخال مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان بالصحف 
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة )50%( من القيم�ة املقدرة  
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اج�ور نرش االعان واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتس�ديد باقي  بدل االيجار  
والرس�وم االخ�رى واب�رام العقد خال م�ده )ثاثون يوم( م�ن تاريخ  تصديق 
قرار االحالة وبخافه يعترب املس�تاجر ناكا ويع�اد االعان عن تأجر امللك وعىل 
حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكاف�ة املصاريف االخرى  املرتتبة عىل ذلك 
اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا  مع عدم 
جواز التنازل عن االحالة وبخافه يعد املس�تاجر ناكا وتطبق بحقه االجراءات 
القانونية  املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم الخمي�س املصادف 2022/2/10 يف 

مديرية بلدية القيارة  الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
ويف حال�ة مصادف�ة اليوم املحدد لاعان عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون 
اقام�ة املزاي�دة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزاي�دة اىل يوم عمل الذي يليه يف 

نفس املوقع اعاه 
ماحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )4( و الصادر يف 2022/1/5 
اشارة اىل قرار االحالة املرقم )221( يف 2021/11/30 تعلن اللجنة اعاه 
عن تأج�ري العقارات املدرج�ة تفاصيلها  يف ادناه والعائ�دة ملكيتها اىل 
مديري�ة بلدية  الحمداني�ة  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريق�ة املزايدة العلنية  فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  
الحمداني�ة  وخ�ال م�دة )15(  يوم  تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرش االعان 
بالصحف مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة )50%( من 
القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل 
من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش االعان واملصاري�ف االخرى  عىل ان 
يقوم بتسديد باقي  بدل االيجار  والرسوم االخرى وابرام العقد خال مده 
)ثاثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخافه يعترب املس�تاجر 
ناكا ويعاد االعان عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني 
وكاف�ة املصاريف االخ�رى  املرتتبة عىل ذلك اضاف�ة اىل مصادرة اماناته 
وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول باملزايدة مجددا  مع ع�دم جواز التنازل عن 
االحالة وبخافه يعد املس�تاجر ناكا وتطبق بحقه االجراءات القانونية  
املقتضاة وستكون املزايدة يوم االربعاء املصادف 2022/1/26 يف مديرية 

بلدية الحمدانية  يف الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لاعان عطلة رسمية او اي ظرف يحول 
دون اقام�ة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤج�ل املزايدة اىل يوم عمل 

الذي يليه يف نفس املوقع اعاه 
ماحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

املناقصة العامة املحلية 2021/219هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
انشاء طريق داخل الوحدة السكنية يف مصفى البرصة 

اعادة اعالن للمرة الثانية  عىل املوازنة التشغيلية 
1� ي�ر رشك�ة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لاش�رتاك يف املناقصة اعاه عىل ان يكون املراجع املدير 

املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل
2 � تقديم طلب تحريري معنون اىل قسم العقود واملشرتيات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150,000 دينار( مائة 

وخمسون الف دينار عراقي فقط (مع صورة من هوية تصنيف  املقاولني نافذة املفعول  وشهادة تاسيس الرشكة
3 � الكلفة التخمينية تبلغ )202,000,000( دينار فقط مائتان واثنان مليون دينار عراقي 

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

5 � ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة 
www.src.gov.iqولاستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا 

contracts@src.gov.iq : عىل الربيد االلكرتوني التايل
6 � س�يكون انعقاد املؤتمر لاجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة الس�اعة العارشة صباحا يوم 2022/2/13 يف مقر الرشكة 

الكائن يف محافظة البرصة /الشعيبة
7 � اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محرض مشرتك بذلك قبل موعد غلق املناقصة 

8 � يتم تس�ليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تام العطاءات 
الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/2/20 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعان اىل ما بعد العطلة 

ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتاخرة 
9 �  يت�م تقدي�م الجزء الرابع من الوثيقة القياس�ية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املس�عرة )ضمن الجزء الرابع 
حرصا ( وحسب ما موضح يف الوثيقة وتقديم الجزء الخامس للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع 
اوراقه�ا ومغلف�ة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثب�ت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واس�م 

املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية
10 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها الماء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه 

مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
11 � املستمس�كات املطلوبة عند التقديم ش�هادة تاس�يس الرشكة ،املحرض االول للتاس�يس ، قرار التاس�يس ، هوية تصنيف املقاولني 
الناف�ذة ، الهوية الرضيبية واس�تخدام الرقم الرضيبي ، تاييد س�كن مصدق خاص بعنوان الرشكة ، تاييد حج�ب البطاقة التموينية عن 
املدير املفوض للرشكة او املكتب ، كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة للرضائب لاشرتاك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب 

، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
12 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخاف ذلك سيتم استبعاد العطاء

13 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي
14 � سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 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 � رضورة حصول منتسبي الرشكات عىل شهادة خاصة باجتيازهم لدورات ال�� HSE )السامة والصحة والبيئة ( قبل الرشوع بتنفيذ 

االعمال داخل الرشكة( 
16 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

17 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعان باالضافة اىل تس�ديد رس�م عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورس�م طابع 
بنسبة )0,003( من قيمة العقد ورسم هنديس بنسبة )0,0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد 

18 � س�يتم تنفيذ العطاء من خال اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014

19 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي 
العطاء

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

املناقصة العامة املحلية 2021/250هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
111C.611C.635C تصنيع وجتميع وفحص املبادالت املائية

اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية 
1� ي�ر رشك�ة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لاش�رتاك يف املناقصة اعاه عىل ان يكون املراجع املدير 

املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل
2 � تقديم طلب تحريري معنون اىل قسم العقود واملشرتيات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150,000 دينار( مائة 

وخمسون الف دينار عراقي فقط (مع صورة من هوية تصنيف  املقاولني نافذة املفعول  وشهادة تاسيس الرشكة
3 � الكلفة التخمينية تبلغ )1,250,000,000( دينار فقط مليار ومائتان وخمسون مليون دينار عراقي 

4 � التامين�ات االولية املطلوبة )25,000,000( دينار فقط خمس�ة وع�رشون  مليون دينار عراقي صادرة من مرصف معتمد لدى رشكة 
مصايف الجنوب  ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 

5 � ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة 
www.src.gov.iqولاستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا 

contracts@src.gov.iq : عىل الربيد االلكرتوني التايل
6 � يتم تس�ليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تام العطاءات 
الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/2/22 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعان اىل ما بعد العطلة 

ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتاخرة
7 � س�يكون انعقاد املؤتمر لاجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة الس�اعة العارشة صباحا يوم 2022/2/15 يف مقر الرشكة 

الكائن يف محافظة البرصة /الشعيبة
8 � اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محرض مشرتك بذلك قبل موعد غلق املناقصة 

9 �  يت�م تقدي�م الجزء الرابع من الوثيقة القياس�ية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املس�عرة )ضمن الجزء الرابع 
حرصا ( وحسب ما موضح يف الوثيقة وتقديم الجزء الخامس للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع 
اوراقه�ا ومغلف�ة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثب�ت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واس�م 

املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD(للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية
10 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها الماء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه 

مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
11 � املستمس�كات املطلوبة عند التقديم ش�هادة تاس�يس الرشكة ،املحرض االول للتاس�يس ، قرار التاس�يس ، هوية تصنيف املقاولني 
الناف�ذة ، الهوية الرضيبية واس�تخدام الرقم الرضيبي ، تاييد س�كن مصدق خاص بعنوان الرشكة ، تاييد حج�ب البطاقة التموينية عن 
املدير املفوض للرشكة او املكتب ، كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة للرضائب لاشرتاك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب 

، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
12 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخاف ذلك سيتم استبعاد العطاء

13 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي
14 � سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 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 � رضورة حصول منتسبي الرشكات عىل شهادة خاصة باجتيازهم لدورات ال��  HSE )السامة والصحة والبيئة ( قبل الرشوع بتنفيذ 

االعمال داخل الرشكة( 
16 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

17 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعان باالضافة اىل تس�ديد رس�م عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورس�م طابع 
بنسبة )0,003( من قيمة العقد ورسم هنديس بنسبة )0,0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد 

18 � س�يتم تنفيذ العطاء من خال اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014

19 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي 
العطاء
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»Don>t Look Up«: هل تصبح هناية 
العالـم عىل يد الرأساملية؟

           محمد آدم

بمزيج من الس�خرية غ�ر املتكلف�ة والواقعية املغلفة 
بالتش�اؤم، يقدم لنا املخرج والكات�ب آدم مكاي فيلمه 
 Don’t Look( الس�يايس الس�اخر »ال تنظ�ر إىل األع�ى
Up(« يف وقته تماًما، حيث تلوث الربوباجندا السياسية 
للب�ر، مدفوع�ة  القضاي�ا املصري�ة  حت�ى أوض�ح 
بالرأسمالية التي تسعى لتتكسب من األزمة بكل شكل 
ممكن وغر ممكن. حاز الفيلم نس�بة األعى مش�اهدة 
عى منصة »نتفليكس« لألسبوع املنتهي يف 26 ديسمرب 
األول( 2021، بمجم�وع مش�اهدات وص�ل  )كان�ون 
إىل 111 ملي�ون مش�اهدة! ويتتبع فيه قصة مرش�حة 
الدكت�وراة يف عل�م الفل�ك، كي�ت ديبياس�كي )جينيفر 
الورن�س(، الت�ي رصدت مذنًب�ا بحجم قمة إيفرس�ت، 
وبتحدي�د م�داره واتجاهه بمس�اعدة د. راندال ميندي 
)ليوناردو دي كابريو(، يصدم العاملان من اكتش�افهما 
أن املذنب متجه مبارشة إىل األرض بعد ستة أشهر و14 
يوًم�ا تحدي�ًدا، وهو ما يدفعهم�ا للدخ�ول إىل دوامات 
سياسية جنونية لتحذير العالم من ذلك الخطر املحدق، 
يلعب بطولة الفيلم مجموع�ة من أملع نجوم هوليوود، 
م�ن بينه�م ليون�اردو دي كابريو، وجينيف�ر الورنس، 
ومري�ل س�ريب، باإلضاف�ة إىل كيت بالنش�يت وجونا 
ِه�ل. لكن الفيلم يتعدى كونه عماًل ترفيهيًّا س�اخرًا إىل 
كونه تمثياًل واقعيًّ�ا بدرجة كبرة للواقع الذي يتضاءل 
في�ه الفارق بني الحقيقي والس�اخر، خصوًصا يف عالم 
ينهش�ه ف�روس كورونا والتغ�ر املناخي م�ن جانب، 
واأليديولوجيات السياس�ية واالقتصادية الجشعة مثل 

الرأسمالية من الجانب اآلخر، فكيف ذلك؟

الرئاسة ليس لديها وقت لنهاية العالم!
تبدأ رحل�ة العاملني م�ن البيت األبيض، حيث الرئيس�ة 
األمريكي�ة جاين�ي أورل�ني )مري�ل س�ريب(، التي ال 
تعرهما انتباًها ليوم كامل قضياه يف انتظارها بسبب 
انشغالها يف أمورها الحزبية، حتى تقرر أن تقابلهما يف 
الي�وم التايل، وتطلب منهم�ا أن يرحا األمر يف عجالة، 
وهو ما يقابله العامل�ان بغضب ال يلبث أن يتحطم عى 
صخرة ال مباالتها وتسفيه ابنها جايسون )جونا ِهل(، 
وبعد اس�تيعابها األمر، تقرر الرئيس�ة أن تؤجل إعالن 
الخط�ر للعامة واتخاذ الق�رار الواجب لصد ذلك الخطر 
إىل ح�ني انته�اء انتخاب�ات التجديد النصف�ي، حتى ال 
يخرس حزبها أصوات الناخبني لصالح الحزب املنافس.

بالس�خافة املتضمن�ة يف ذل�ك املش�هد، يش�ر الفيل�م 
بوض�وح إىل ف�رة الرئيس األمريك�ي الس�ابق، دونالد 
ترامب، ال�ذي انس�حب بالواليات املتحدة م�ن اتفاقية 
باريس للمناخ، وظهر يف لقاءات عديدة ليسفه من آراء 
العلماء بخص�وص التغر املناخي، ويص�ف العلم بأنه 
»ال يعلم ش�يًئا«، كم�ا أعلن رصاح�ة معاداته لنصائح 
األطب�اء بش�أن جائح�ة كورون�ا، حت�ى مستش�اريه 
والهيئات الطبية الك�ربى يف البالد مثل املركز األمريكي 
للوقاية والسيطرة عى األمراض )CDC(، يف الوقت الذي 
روج فيه للعديد من املمارسات غر العلمية يف مواجهة 

الجائحة.
وه�و ما أدى يف نهاية فرة رئاس�ته إىل احتالل الواليات 
املتحدة للمركز األول يف عدد الحاالت املصابة، والذي بلغ 
نحو 24 مليون حالة، كم�ا أدى إىل تصدرها يف الوفيات 

بع�دد وص�ل إىل 400 ألف وفاة. يف مقابل�ة للمخرج آدم 
مكاي وليوناردو ديكابريو مع قناة »توداي« األمريكية، 
يرصح مكاي بأن الفيلم جرى تصويره يف فرة كورونا 
األوىل، حيث لم يكن هناك لقاح بعد، وهو ما جعل فريق 
العمل يتقمص ش�عور النهاية بش�كل أكرب، ما انعكس 
عى أدائه�م يف الفيلم. أما ليوناردو ديكابريو، فقد ربط 
بني تمثيله عاملًا يصارع لنر العلم الحقيقي وبني دور 
د. فاويش املستشار الطبي للرئيس األمريكي يف مواجهة 

تزييف دونالد ترامب للواقع وتحايله عليه.
الرفيه ضد الحقيقة.. من سينترص؟

يقرر العاملان إعالن اكتش�افهما للعالم لتحذيره بغض 
النظ�ر عن أوام�ر الرئاس�ة، ويذهبان إىل أح�د الربامج 
األع�ى مش�اهدة يف الواليات املتح�دة؛ »ذا داي�ي ِرب«، 
لُيصدم�ا من رغبة مقدم�ي الربنامج يف الرفيه املحض 
وتحوي�ل كل يشء يقوالن�ه إىل دعاب�ة ال وزن لها، وهو 
اليشء الذي تقابله ديبياسكي بالرصاخ يف وجه الكامرا 
إننا جميًعا عى وش�ك املوت، لك�ن ذلك أيًضا ال يلبث أن 
يتح�ول إىل دعاب�ة أخرى. يف عالم يس�خر من كل يشء، 
ويحول قضاي�اه املصرية إىل مواد للرفيه، يصبح ذلك 
املش�هد طبيعيًّ�ا للغاية، وال يب�دو ذلك املش�هد متكلًفا 
ع�ى اإلط�الق؛ إذ يمكن بوضوح رؤية ما هو أش�د منه 
س�خافة يف الواقع، وهو م�ا يربزه الفيلم بش�كل جيد 
ا.  ال يقف الفيلم عند انتقاده للسلطة أو اإلعالم، بل  جدًّ
يمت�د انتقاده إىل العلماء أيًض�ا؛ إذ يركز من جانب عى 
افتقارهم للغة س�هلة توصل املعلومة بال »رياضيات«، 
ومن جانب آخ�ر يركز عى إمكانية إغوائهم بالش�هرة 
ليقلل�وا من واقعي�ة رس�التهم إىل العام�ة وحدَّتها؛ ما 
يص�ب يف مصلح�ة اإلع�الم الرفيهي ال�ذي يبحث عما 
يشعر الناس بشعور جيد عن أنفسهم وعن العالم دون 
أي اعتب�ار ملا يح�دث يف الواقع حقيق�ة. بعدها، يفاجأ 
العاملان باس�تعداد الرئيس�ة أورلني التخاذ الالزم ومنع 
نهاية العالم، لكن رسعان ما يزول شعورهما باملفاجأة 
عند علمهما بأن ذلك االستعداد نابع من رغبة الرئيسة 
يف التغطي�ة ع�ى فضيحة جنس�ية طالته�ا، وليس ألن 

ضمرها قد استيقظ بغتة.

»لنستغل املذنب«! الرأسمالية تدخل عى الخط
يقرر الس�ر بير إش�رويل )مارك رايالنس(، مؤسس 
عمالق التكنولوجيا »باش«، والذي هو تمثيل لرأسماليي 
عالم اليوم، أن يقدم اقراًحا للرئاس�ة باستغالل املذنب 
اقتصاديًّ�ا عن طريق تفتيته، وألن�ه كان ممول الحملة 
الرئاسية س�ابًقا للرئيس�ة أورلني، يقابل ذلك االقراح 
بحفاوة ش�ديدة، وتلغى عملية حرف مسار املذنب عن 

األرض لصالح ذلك االقراح.
ي�ربز هن�ا ال�دور الخطر ال�ذي تلعب�ه الرأس�مالية يف 
األزمات التي تتهددنا جميًعا اليوم، مثل جائحة كورونا 
أو التغ�ر املناخ�ي؛ إذ ال يك�ون التس�اؤل األول ل�دى 
الرأس�ماليني هو كيف نتفادى الخطر، بل كيف نستغل 
ذلك الخطر ونجني األرباح ألطول فرة ممكنة، وهو ما 
يعطل أي فعل ج�ادٍّ للحد من تأثر تلك األزمات، ويقود 

إىل النهاية.
الدعاية السياسية ال تتوقف حتى يف نهاية العالم

يص�ف أدول�ف هتل�ر يف كتاب�ه »كفاح�ي« الطريقة 
األمثل لتوظيف الدعاية السياس�ية يف املجتمع بقوله: 
»اس�تقبال الجموع للمعلومات محدود جدًّا، ذكاؤهم 

ضئيل، وقدرتهم عى النس�يان هائل�ة؛ وبناًء عى تلك 
الحقائ�ق، كل الدعاية السياس�ية الفعال�ة ينبغي أن 
تركز ع�ى نقاط مع�دودة وتغني عليها بالش�عارات 
حت�ى يفهم آخر ش�خص من العامة م�ا تريد أنت أن 

يفهمه بتلك الشعارات«.
تلك املقول�ة ألدولف هتلر تجد صدى كبرًا لها يف كثر 
م�ن الرصاعات التي نحياها الي�وم بمختلف أنواعها، 
فبني من يوظفها لتوصيل معلومة حقيقية للجموع، 
وبني من يوظفها للتزييف، تصبح الحقيقة مشوشة 
للغاي�ة، ال يراها إال من يس�عى وراءه�ا. »ماذا لو أن 
العلم�اء يكذب�ون؟ ماذا ل�و أن لهم مصلح�ة خبيثة 
م�ن إخبارنا بأن املذنب عى وش�ك االرتطام باألرض؟ 
ه�ل يوج�د مذن�ب أص�اًل؟« كل ه�ذه األس�ئلة التي 
بثها اإلع�الم املع�ادي للعلم القت صدى ب�ني العامة؛ 
م�ا جعلهم يش�كون يف حقيق�ة أي يشء مم�ا يقوله 
العامل�ان، ومع اق�راب موعد الكارث�ة وظهور املذنب 
يف الس�ماء، أطلق العاملان ش�عار »انظر إىل األعى« أو  
عى وس�ائل التواصل االجتماعي كي يدفعا العامة إىل 
التحقق بأنفسهم من أن كل ما يقوالنه حقيقة فعاًل، 
لك�ن الدعاية السياس�ية املعادية دخل�ت عى الخط. 
»ال تنظر إىل األعى أو Don’t Look Up« كان الش�عار 
املقابل الذي أطلقته الرئيس�ة أورلني لحث العامة عى 
التصديق بروايتها الرأسمالية التي تهدف إىل استغالل 
املذنب وعدم االلتفات إىل ما يقوله العاملان بشأن ذلك، 
وبعد مؤتمرات كثرة وصدى واس�ع ل�كال الحملتني، 
أت�ت لحظة الحقيقة. عى الجه�ة األخرى من العالم، 
حاولت روس�يا والصني إطالق صواريخ لحرف مسار 
املذن�ب عن األرض، لكن قواعد اإلطالق جرى تدمرها 
بش�كل غام�ض، ما ترك العال�م كله يف يد رأس�مالية 
الس�ر إش�رويل والواليات املتحدة، لكن األش�ياء لم 
ترس عى ما ي�رام، ولم تتمكن مركباته الفضائية من 
تفتي�ت املذنب، م�ا أدى إىل انتهاء العال�م، فهل انتهت 

الرأسمالية معه؟
انتهى العالم؟ ال مشكلة لدينا

دوًما م�ا يجد الرأس�ماليون طريقهم للنج�اة، فكما 
اس�تطاعوا العودة من املوت ع�ن طريق أموال دافعي 
الرضائ�ب يف ع�ام 2008 بعد األزم�ة املالي�ة العاملية 
ز  وإف�الس ك�ربى ال�ركات والبنوك األمريكي�ة، جهَّ
الس�ر إش�رويل مركبة فضائية يمكنه�ا حمل ألفي 
ش�خص وتجميده�م يف ح�ال فش�ل املهم�ة لتفتيت 
املذنب، وذلك للذهاب بهم إىل الفضاء والس�باحة فيه، 

حتى وجود حياة عى كوكب ما يف الفضاء الفسيح.
تغ�ر املناخ لي�س أكذوب�ة صينية.. االنق�راض يهدد 

الكوكب بعد ارتفاع حرارته 1.5 درجة
يف دراس�ة أعده�ا علم�اء م�ن »برنام�ج هورايزون 
2020« البحث�ي لالبت�كار التاب�ع لالتح�اد األوروبي، 
رصح أولئ�ك العلم�اء بأن الرأس�مالية، كم�ا نعرفها 
الي�وم، ال تس�تطيع دع�م انتق�ال ناجح م�ن الطاقة 
غر املتجددة إىل الطاق�ة النظيفة، بل تقودنا إىل عجز 
يف امل�وارد الت�ي يمكن اس�تغاللها لتقلي�ل االنبعاثات 
الكربوني�ة يف العال�م؛ ما يدفعنا بخط�وات ثابتة نحو 
السيناريو األسوأ للتغر املناخي، هذا بالتحديد هو ما 
يرصخ به الفيلم يف آذان املش�اهدين؛ أن الس�اعة تدق 
نحو النهاية، وأنه عند نقطة ما قريبة، لن نس�تطيع 

إرجاعها إىل الوراء.

وزارة الداخلية 
مديرية رشطة حمافظة ميسان واملنشات 

قسم املتابعة واللجان / االدارة 
املوضوع / اعالن مزايدة 

تعلن مديرية رشطة محافظة ميس�ان واملنش�ات احدى تش�كيالت 
وزارة الداخلي�ة ع�ى اج�راء مزاي�دة علني�ة لبيع مواد مس�تهلكة 
والسكراب ) عجالت – اجهزة كهربائية متنوعة – مولدات مختلفة – 
بطاريات واطارات – اجهزة استنساخ ومواد اخرى ( وفقتا لقانون 
بي�ع وايج�ار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل وس�تجري 
املزايدة يف قس�م املعادة واملس�تهلكة الكائن يف موقع الفيلق الرابع ) 
سابقا ( بعد ) 20 ( عرون يوما من تاريخ نر االعالن يف الجريدة 
الرسمية يف تمام الساعة العارشة صباحا – فعى الراغبني االشراك 
باملزايدة مراجعة مديرية رشطة محافظة ميسان واملنشات – قسم 
املتابع�ة واللج�ان لجنة بيع املواد املس�تهلكة لالط�الع عى رشوط 
املزايدة لقاء مبلغ مقداره ) 000 ، 25 ( خمسة وعرون الف دينار 
غر قابلة للرد ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نر االعالن .

الروط :
1-تقديم وصل رشاء مستندات مزايدة .

2-تقدي�م ب�راءة ذمة عن دخول مزايدة بيع مواد مس�تهلكة صادر 
م�ن الهيئ�ة العامة للرضائب معن�ون اىل مديري�ة رشطة محافظة 

ميسان واملنشات .
3-تقديم صك من مرصف معتمد او خطاب ضمان ونس�بة ) 20 % 

( من القيمة الكلية من اجراء املزايدة .
4-تقديم املستمسكات الرسمية للراغب باالشراك .

اعالن 
اىل ال�ركاء / س�اميه صالح احمد / 

امل رسول ياسني
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان 
اق�رارك  لتثبي�ت  وذل�ك   / العراق�ي 
باملوافقة عى قيام الريك )عي حاتم 
ع�ي ( بالبن�اء ع�ى حصته املش�اعة 
 )1  /13518( املرقم�ة  القطع�ة  يف 
مقاطع�ة )7/البور( لغرض تس�ليفه 

قرض االسكان . 
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عر يوم 
داخل العراق وش�هر خارج العراق من 
تاريخ العراق وش�هر خارج العراق من 
تاري�خ نر االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي

اعالن 
اىل الريك / حيدر موىس عي 

اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان 
اق�رارك  لتثبي�ت  وذل�ك   / العراق�ي 
باملوافق�ة ع�ى قي�ام الريك )س�ناء 
اس�ماعيل داغر ( بالبن�اء عى حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة )517/ 
2( مقاطعة )5 / الس�الميات( لغرض 

تسليفه قرض االسكان . 
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عر يوم 
داخل العراق وش�هر خارج العراق من 
تاريخ العراق وش�هر خارج العراق من 
تاري�خ نر االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد  291/ب/2021

التاريخ 2021/10/26
بن�اءا ع�ى الق�رار الصادر م�ن محكم�ة ب�داءة الرميثة 
بالعدد 291/ب/2021 واملؤرخ يف 2021/4/6 واملكتسب 
الدرجة القطعية والذي يقيض بازالة شيوع العقار املرقم 
105 محل�ة الغربي ل�ذا تقرر االعالن عن بيع�ه يف املزايدة 
العلنية يف صحيفتني محليتني يوميتني واس�عتي االنتشار 
ويتم لصق نس�خة من االعالن يف لوحة االعالنات ونسخة 
يف موقع العقار اس�تنادا الحكام املادة 95 اوال من قانون 
التنفي�ذ املعدلة بالقانون رقم 13 لس�نة 2019 املنش�ور 
بالوقائ�ع العراقي�ة املرقم�ة 4553 يف 2019/9/2 وملدة 
ثالث�ون يوما اعتبارا من الي�وم الثاني لتاريخ النر فعى 
الراغبني بالراء مراجع�ة محكمة بداءة الرميثة يف تمام 
الس�اعة الثانية عر ظهرا مستصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املق�درة للعقار املرقم 
اعاله ان لم يكونوا من الركاء علما ان القيمة التقديرية 
للعق�ار بمبل�غ اجم�ايل وق�دره 95,000,000 خمس�ة 
وتسعون مليون دينار وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري 
االحال�ة القطعي�ة وفقا لالص�ول القانونية م�ع العلم ان 
الدفع نقدا والداللية عى املشري واذا صادف يوم املزايدة 

عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض

رحيم  عبد الحسن عاشور
اوصاف املحرر : 

1 � ان العقار املرقم 105 محلة الغربي مساحته العمومية 
1 اول�ك  و 59,97 مر يقع يف مدينة الرميثة وهي منطقة 
س�كنية تجارية ويقع داخل شارع فرعي كبر مطل عى 
الش�ارع الرئيس وهو ش�ارع تجاري يقع يف مركز مدينة 
الرميث�ة وهو عبارة عن دار س�كن تحت�وي عى طابقني 
الطابق االريض يحتوي عى اس�تقبال وغرفة نوم ومطبخ 
وكلي�دور وحمام ومراف�ق صحية وس�لم والطابق االول 
ويش�مل عى غرفتي ن�وم وحمام وهول وس�لم والعقار 
مش�يد من الطاب�وق الكونكريت املس�لح ودرج�ة البناء 
متوس�طة وان الجدران الخارجية لل�دار مطلية باالصباغ 
النث�ر كما يحتوي عى طارمة كونكريتية كما انه يحتوي 
عى باب يف واجهة عى باب يف واجهة الدار والعقار مجهز 

باملاء والكهرباء وصالح للسكن
2 � ان العق�ار مش�غول من قبل املدع�ى عليهما عي عبد 
الحسني عبود وبشار عبد الحسني عبود وافراد عائليتهما 
وقد بين�ا املدعى عليهما ب�ان لديهما الرغب�ة يف البقاء يف 

العقار بعد بيعه بصفة مستاجرين يف حالة بيعه للغر

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ 195
التاريخ 2022/1/5

اعالن
بن�اء عى الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي  )رائد عطيه 
توم�ان( طلبا لغرض تبديل لقبه  وجعله ) الزهري ( بدل 
من ) خش�ينه( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مده اقصاها )خمس�ة عر يوم( وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان 
فقدت مني املستمس�كات الرس�مية – هوية هيئة 
الحشد الشعبي والكي كارد واجازة السوق وهوية 
غرف�ة التج�ارة وبطاق�ة الناخ�ب باس�م ) صباح 
نصيف جاسم ( من يعثر عليهم االتصال عى الرقم 

 07706060301 /
������������������������������������������

اعالن 
قدم املواطن ) رس�ول عي جب�ار (  الدعوى لتبديل 
)اس�م ابنه ( وجعله ) فضل ( بدال من ) ابو الفضل 
عباس ( فمن لديه حق االعراض عى ذلك مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عر يوما 
وفق امل�ادة 22 من قانون البطاق�ة املوحدة رقم 3 

لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

اىل الريك / اوس محمد حسني 
اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي / 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عى قي�ام الريك 
)كوث�ر كاظم لعيبي ( بالبناء عى حصته املش�اعة 
 /  5( مقاطع�ة   )3  /518( املرقم�ة  القطع�ة  يف 

السالميات( لغرض تسليفه قرض االسكان . 
وخالل مدة اقصاها خمسة عر يوم داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ العراق وشهر خارج 
الع�راق م�ن تاريخ نر االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي 
������������������������������������������

فقدان 
فقدت الوثيقه املدرسيه الصادره من مدرسه الثوار 
االبتدائيه إىل مديريه تربيه النجف باسم زهراء اياد 
عب�د الكاظ�م مهدي من يعث�ر عليها تس�ليمها إىل 

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

إىل الريك ابراهيم حمزه كشيش اقتىض حضورك 
إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعق�ار املرقم 47076/3 حي الن�داء خالل عره 

ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

جمال مروه فريج
������������������������������������������

اعالن
تبليغ بالحضور اىل بلدية العباسية 

اىل الركاء كل من / 1 � حبيبه جرب جاسم 
2 � حسني عبد الله حسن 

بما اني رشيككم يف العقار املرقم 97/29 مقاطعة 
31 ابو ش�وره والواق�ع يف النجف / العباس�ية قد 
قدم�ت طلب�ا لغ�رض اصدار اج�ازة بن�اء وتوجب 
حضورك�م للموافقة عليه يف مقر بلدية العباس�ية 
وبم�ا اني اجهل مح�ل اقامتكم لذا تق�رر تبليغكم 
بالحض�ور ع�ن طري�ق االع�الن بصحيف�ة يومية  

رسمية 
الريك

ثامر عطار لفته

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الحيدرية 
العدد / 209/ج/2021

التاريخ : 2021/10/21
اىل املتهم الهارب ) صفاء حسني عي عبيد( 

اعالن
ملجهولية محل اقامتك يا  )صفاء حسني عي عبيد الوائي 
( اس�م االم : مديح�ة فض�ل  تول�د 1978  تق�رر تبليغ�ك 
باالعالن بالصح�ف املحلية للحضور ام�ام هذه املحكمة 
خالل فرة امدها )30( يوما من تاريخ االعالن يف الدعوى 
املرقمة اعاله املش�تكي فيها )احمد حسني علوان (  وفق 
اح�كام املادة 1/459 من  قان�ون العقوبات واثناء الدوام 
الرسمي وبعكسه س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيسم عي الجبوري

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

فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء / الركة 
العام�ة النت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة الف�رات االوس�ط / 
محطة كهرباء الحيدرية الغازية يف 7 / 5 / 2018 بأس�م 
) علوان حس�ني مرتىض( فعى من يعثر عليها تس�ليمها 

إىل جهة اإلصدار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : بال/ وفاة / 2021
التاريخ :2021/12/3

اعالن
قدم املدعو / عي عبد الحسن حمزة 

طلبا يروم فيه الحصول عى حجة وفاة للمدعية ) زهراء 
عي عبد الحس�ن ( ع�ى انه توفيت بتاري�خ 2001/2/3 
فم�ن تتوفر لديه املعلومات ع�ن املدعوه )زهراء عي عبد 
الحسن ( عليه مراجعة املحكمة خالل مدة اقصاها عرة 

ايام من تاريخ النر وبخالفه سيتم اصدار الحجة 
القايض

عي لفته جادر 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 2608 / 3   

املحلة او رقم واسم املقاطعة : العروبه   4 جزيرة النجف
الجنس: دارين

النوع : ملك رصف
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 
املش�تمالت : غرفة وصالة واس�تقبال ومطبخ وصحيات 

سقوف شيلمان
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : حصة / حنان رزاق كاظم 
مقدار البيع : حصتها يف العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )حنان رزاق 
كاظ�م( لقاء طلب الدائ�ن املرتهن ) امل�رصف الصناعي( 
البالغ ) 20000000 ( عرون مليون ديناراً فعى الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن مستصحباً 
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة  )     (وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف االوىل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 39776 / 3   
املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : 4 جزي�رة النجف / حي 

الجامعة
الجنس: محالت

النوع : ملك رصف
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 
للمرم�ر  س�عيده  اب�و  مح�الت  اريض  ط   : املش�تمالت 
والكرانيت ط1 جيم جيتو جنو للرش�اقة ومكتب الكوفة 

لألستثمارات الهندسية 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 600000000   ستمائة مليون ديناراً

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )عي رشيف 
ع�ي( لق�اء طلب الدائ�ن املرته�ن ) امل�رصف الصناعي( 
البالغ ) 60000000 ( س�تون مليون ديناراً فعى الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن مستصحباً 
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة  )600000000( 
س�تمائة ملي�ون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة 

)12( ظهراً من اليوم األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 5 / 497   

املحلة او رقم واسم املقاطعة : مقاطعة 4 ابو حجار
الجنس: ارض الدار مع بنائها

النوع : ملك رصف
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 3 اولك
املش�تمالت : غرفتني وهول وصالة واس�تقبال / شليمان 

وطابوق قديم
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف غم�اس يف املزايدة 
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد للراه�ن )ناظم 
جحي�ل محس�ن( لقاء طل�ب الدائ�ن املرته�ن ) املرصف 
الصناع�ي / ف�رع الك�رار( البال�غ ) 14000000 ( عدى 
الفوائد واملصاريف اربعة عر مليون ديناراً فعى الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن مستصحباً 
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة  )     (وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف غماس

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

فقدت  وثيقه مدرسيه املرقمه / 2109528   والعدد/576 
واملؤرخ�ه يف تاريخ 27/12/2021 بأس�م الطالبه رس�ل 
صالح جرب والص�ادره من ثانويا بانيقي�ا االهليه للبنات 

من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
  تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار الثالثة ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية  اليج�ار العقارات  املبينة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )املش�خاب( وملدة )س�نة واحدة(  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لس�نة 2013 فعى من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة البلدية   خالل )30(من اليوم التايل لنر االعالن 
لالط�الع عى الروط املطلوبة  مس�تصحبني معهم التامينات القانونية م�ن القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق 
وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة )11 صباحا(  من صباح التايل النتهاء  مدة النر  وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية  وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها 

الروط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله  مع صورة هوية االحوال املدنية  وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة 

السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعى املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم 

من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته
3 � يح�ق للبلدي�ة فس�خ العقد يف حال�ة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مروع للمصلح�ة العامة دون 

الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لروط العقد املربم 
4 �  ال يجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 �  تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني للعقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب السيد املحافظ  املرقم 
)30( يف 2016/1/3  

6 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وخماية املال العام وقبل اعالن املزايدة 
7 � حص�ول املوافقات االمنية للدخول يف اجراءات املزايدة العلنية للفقرات املش�مولة بقرار مجلس املحافظة رقم 

4 يف 2018/1/3

مدة االيجار رقم الملك نوع الملك  ت

سنة واحدة
-38-36-35-34-32-31-30-22-20-18-13-12-11-7-3-1
-62-61-58-57-56-55-54-52-51-50-46-45-44-40-39

-19/6-18/6-106-10/1
كشك/كورنيش 1

سنة واحدة 47-46-45-44-43-42-41-36-34-31-30-40 كشك / راك الحصوة 2

سنة واحدة 5/6-76-75-70 كشك مدخل المدينة  3

سنة واحدة 146 حانوت مدخل المدينة 4

سنة واحدة -8-108-37/6-105-104 كشك شارع مشخاب قادسية  5

سنة واحدة
-15/134-14/133-6/125-5/124-4/123-3/122-1/120
-20/140-19/139-18/138-17/137-17/136-16/135

21/141-ب/11-ه/11-د/11-
حانوت السراي 6

سنة واحدة 1/133-1/28-1/27-1/10-1/9-1/7-1/6-1/5-1/4-1/2 حانوت شهيد المحراب 7

سنة واحدة 161 ساحة وقوف سيارات  8

سنة واحدة 58-51-49-48-47 ساحة مواد انشائية 9

سنة واحدة 101 متنزه 10

سنة واحدة 164 حديقة المدخل  11

سنة واحدة 4-1 حانوت ايسر السواريه  12

سنة واحدة 99-96 حانوت شارع النهر  13

العدد : 141
التاريخ 2022/1/4

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي 

مدير ناحية احلرية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد : م . ج / أ / 3 / 1 

اللواء احلقوقي 
قائد رشطة حمافظة ميسان
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

تواجه بعض املش�اكل يف العمل سببها طريقة 
تعامل�ك م�ع بع�ض الزم�اء، علي�ك تحس�ن 
اسلوبك، واالبتعاد عن الجدال والتعامل بفوقية، 
االمور العائلية جيدة، وتتلقى مساعدة من أحد 
افراد العائلة، العاقة مع الرشيك عىل أحسن ما 

يرام فهو سندك يف هذه الفرتة

تترصف بمهني�ة كبرية يف عاقت�ك مع زمائك 
بالعم�ل، طريق�ة مواجهت�ك ملكائدهم وبعض 
كامهم الجارح ناجحة، اس�لوب عدم االكرتاث 
يجعلك يف مرتبة عالية مع املدير، انت شخص ال 

تحب املشاكل وال تهتم باالمور التافهة

ح�اول أن تركز اكرت يف عمل�ك، ابتعد عن انجاز 
الكثري من املهام يف الوقت الواحد، انت ش�خص 
تحب العمل ومبدع لكن جس�دك بحاجة لوقت 
من الراح�ة لتتمكن من الرتكي�ز وحتى ال تقع 
يف األخط�اء، االيام القادمة تحمل لك الكثري من 

االخبار السارة التي تبدل حياتك

االم�ور هادئة وجي�دة يف العم�ل وال تحمل اي 
جديد يف الفرتة املقبلة، انت شخص عقاني وال 
تنجرف وراء الحديث غري املربر، حياتك االرسية 
مستقرة يف هذه الفرتة، تشعر ان االمور جيدة 
بالرغم من عدم وجود اي جديد اال  انك تش�عر 

بالراحة لهذا االستقرار

يقدم لك احد االصدقاء نصيحة ثمينة حاول ان 
تس�معها جيًدا وتفكر بها، أنت ش�خص عميل 
وصادق وتملك الكثري من الصفات الجيدة لكن 
يف بعض االحيان تتجاهل النصائح نظرًا لثقتك 
الكبرية يف نفسك وهذا امر غري جيد، عاقتك مع 

الحبيب جيدة وتشعران بانكما يف افضل حال

تنج�ز اعمال ه�ذه الفرتة بب�طء وبالكثري من 
ع�دم املباالة، انتبه فقد تك�ون النتائج ابًدا غري 
مرضية، ال تتكاس�ل وال تراك�م االعمال عليك، 
الكث�ري من االخب�ار تصلك يف ه�ذه الفرتة عن 
احد االشخاص، ال ترتدد يف تقديم النصيحة له، 

عليك تعويض عائلتك عن الفرتة املاضية

قد تجد نفس�ك يف مأزق بسبب كذبة اعتقد انها 
بيضاء، حاول أن تحل جميع املش�اكل العالقة 
وتبتعد عن بعض االس�اليب غري الجيدة يف حل 
املشاكل، انتبه لعاقتك مع الرشيك، واجلس مع 
وحاول ان تناقش جميع االمور التي تزعجكما 

من بعضكما للعمل عىل حلها

التوتر والق�رارات الرسيعة ق�د تضع يف مأزق، 
علي�ك توخ�ي الح�ذر يف التعلي�ق ع�ىل اي من 
ام�ور العائلة، فاالحاديث تتناقل وتجد نفس�ك 
يف مواجهة مع املدير بس�بب كلم�ة قلتها دون 
قص�د، انتب�ه لصحتك يف ه�ذه الف�رتة وراجع 

الطبيب من اجل املزيد من االطمئنان.

تق�رر أن تعي�ش حيات�ك بالط�ول والع�رض 
وتتناىس املشاكل التي عشتها يف الفرتة املاضية، 
ق�رار جي�د لكن ال تبال�غ به، فان�ت بحاجة أن 
تتعامل مع مصريك املهني بجدية اكثر، وتعمل 
عىل تطوير نفس�ك وتحس�ن وضعك يف العمل 

حتى ال يتدهور الوضع املادي

تش�عر باملس�ؤولية الكبرية يف العمل، وتحاول 
انج�از الكثري م�ن امله�ام التي فرض�ت عليك، 
كما تعمل عىل مس�اعدة بعض زمائك من اجل 
تحس�ن ادائهم، هذا االمر سيجعلك محبوب يف 
العم�ل، لديك الكثري من الخي�ارات هذه الفرتة 

استغلها، تشعر باالنزعاج من الرشيك

تواجه يف الفرتة املقبلة بعض املشاكل يف العمل، 
تشعر بالتوتر والقلق والخوف من ان تخرسه، 
ه�ذا االمر يجعل�ك دائم التفكري مم�ا يؤثر عىل 
صحتك الجس�دية، حاول ان تتخلص من القلق 
والعمل عىل حل املشاكل وتحسن نقاط ضعفك 

بالعمل، مارس الرياضة بشكل يومي

تش�عر يف الفرتة املقبلة ببعض االحباط، بسبب 
بع�ض االم�ور العالق�ة يف العمل، تش�عر بأنك 
ضائ�ع وتح�اول فه�م ما ي�دول حول�ك، عليك 
الرتكي�ز اكثر، ومحاولة اس�تيعاب كل ما يدور 
يف العم�ل، عاقت�ك مع الرشيك تحت�اج لبعض 

املجهود منك.

العذراء

احلوت

العثور عىل بيضة ديناصور بداخلها جنني
عث�ر يف جن�وب الص�ن ع�ىل بيض�ة 
ديناص�ور وبداخله�ا هي�كل عظم�ي 
كام�ل ألحد األجنة، فيم�ا أثار اهتمام 
العلم�اء أكث�ر وضعية الجن�ن داخل 
البيضة، ألنها مطابقة لوضعية الجنن 

يف بيوض الطيور الحالية. 
وأوضح علماء من الص�ن وبريطانيا 
الديناص�ور  بيض�ة  عم�ر  أن  وكن�دا 
»ثرياب�ودا« الطائر يرتاوح بن 72-66 
ملي�ون عام، بع�د أن عث�روا عليها يف 

صخور تعود إىل العرص الطباشريي. 
وأطل�ق العلم�اء ع�ىل الجن�ن داخ�ل 
البيض�ة اس�م »يون�غ ليان�غ«، حيث 
يتميز بجمجم�ة مم�دودة خالية من 
األس�نان، كما أكدوا ع�ىل العاقة بن 
هذا النوع م�ن الديناصورات والطيور 

املعارصة. 
وأث�ارت وضعي�ة الجن�ن يف البيض�ة 
اهتمام العلماء، فلم يسبق أن رأوها يف 
بيوض الديناصورات س�ابقا، فظهره 

مثن�ي باتجاه الط�رف الحاد للبيضة، 
ورأس�ه أس�فل الجس�م، ورجاه عىل 
الجانب�ن، نفس وضعية أجنة الطيور 

الحديثة قبل أن تفقس البيضة. 
ويبل�غ ط�ول الجن�ن م�ن رأس�ه إىل 
نهاية ذيله 27 س�م، وه�و يف البيضة 
الت�ي طوله�ا 17 س�نتيمرتا، ويق�ول 
الربوفيس�ور س�تيف بروس�ات، م�ن 
جامع�ة إدن�ربة، إن ه�ذا الجن�ن من 
أجمل األحافري التي رآها عىل اإلطاق.

حبوب فايزر تدخل يف االستخدام املنزيل
قالت رشكة فايزر اليوم األربعاء إن إدارة 
األغذي�ة والعقاق�ري األمريكي�ة منح�ت 
ترخيصا لحبوبها املض�ادة لكوفيد-19، 
والتي يتم تناولها ع�ن طريق الفم، مما 
يجعلها أول عاج منزيل لفريوس كورونا 
وم�ن املتوق�ع أن يصب�ح أداة مهم�ة يف 
رسي�ع  أوميك�رون  متح�ور  مكافح�ة 

االنتشار.
وأظهرت بيانات التجارب الرسيرية التي 
أجرته�ا رشكة فاي�زر أن عاجها املضاد 
للف�ريوس كان فع�اال بنس�بة 90 باملئة 
يف منع دخول املستش�فى والوفيات لدى 

املرىض املعرضن لخطر اإلصابة الشديدة 
املعملي�ة  البيان�ات  وتش�ري  بامل�رض. 
الحديثة إىل أن العق�ار يحتفظ بفعاليته 

ضد أوميكرون.
وقال�ت إدارة األغذي�ة والعقاق�ري إنه�ا 
الفم�وي  ال�دواء  باس�تخدام  س�محت 
لاس�تخدام الطارئ لع�اج املرض، من 
املس�توى الخفي�ف إىل املتوس�ط، ل�دى 
البالغن واألطفال الذين ال تقل أعمارهم 
عن 12 عاما وأوزانهم عن 40 كيلوجراما 
املعرضن لخطر كبري ألن تتدهور حالتهم 

إىل اإلصابة الشديدة بكوفيد-19.

وقالت باتريس�يا كافازوني مديرة مركز 
تقيي�م األدوي�ة والبحوث التاب�ع إلدارة 
األغذي�ة والعقاق�ري يف بي�ان »يوفر هذا 
التفويض أداة جدي�دة ملكافحة كوفيد-
19 يف وقت حرج من الجائحة مع ظهور 
متح�ورات جديدة، وُينب�ئ بجعل العاج 
املض�اد للف�ريوس متاح�ا بش�كل أكرب 
للم�رىض املعرض�ن لخط�ر أن تتدهور 
حالته�م لإلصاب�ة باألعراض الش�ديدة 

لكوفيد-19«.
وقال�ت اإلدارة إن الدواء س�يكون متاحا 

بوصفة طبية فقط.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- الس�بانخ : 2 ك�وب )مفروم( - الس�لمون املدخن : 150 غرام�اً )رشائح( - 
الازاني�ا : علبة - كريمة : 2 ك�وب - جبن موزاريا : كوب - جبن البارميزان : 
رب�ع كوب - برش الليم�ون : ملعقة كبرية - الثوم : فّصان )مهروس( - البصل 
: 1 حب�ة )مف�روم( - زيت الزيتون : 2 ملعقة كب�رية - جبن الريكوتا : كوب - 

فلفل أسود : نصف ملعقة صغرية - ملح : نصف ملعقة صغرية
طريقة التحضري:

سخني الزيت يف مقاة وأضيفي البصل وقلبي ملدة 5 دقائق.
أضيفي السبانخ وقلبي حتى يذبل.

تبيل بامللح والفلفل ثم أضيفي الثوم وقلبي.
اخلطي الكريمة مع الجبن الريكوتا وبرش الليمون وجبن البارميزان.

ادهني طبق الفرن بالقليل من الزبدة.
وزعي طبقة من رشائح الازانيا ثم وزعي خليط السبانخ.

وزعي رشائح من السلمون ثم ضعي كمية من خليط الكريمة.
أعي�دي الك�رة لعمل 3 طبقات واح�ريص أن تكون الطبق�ة األخرية من خليط 

الكريمة.
وزع�ي جبن املوزاريا عىل وجه الطبق وأدخلي�ه للفرن عىل حرارة 180 درجة 

ملدة 20 دقيقة وقدميها ساخنة.

الزانيا السلمون والسبانخ الشهية

أفضل عادة غذائية خلفض الكوليسرتول
عندما يدخل الش�خص مرحلة الخمس�ينات م�ن العمر، تتغري 
بيولوجي�ا الجس�م من ع�دة نواٍح، والت�ي تعد أكثرها ش�يوًعا 
هي احتمال ارتفاع مس�تويات الكوليسرتول، أي أنه كما تؤثر 
عوامل كثرية عىل ارتفاع مس�تويات الكوليسرتول، مثل النظام 
الغذائ�ي والتدخن والتمارين الرياضي�ة والوراثة، فإن املرحلة 
العمرية تلعب دوًرا أيًضا، بحسب ما ورد يف تقرير نرشه موقع 

.Eat This Not That
الرجال والنساء بعد ال�50

ترتفع مس�تويات الكوليسرتول بشكل طبيعي لكل من الرجال 
والنس�اء م�ع تقدمه�م يف العمر، ولك�ن تتعرض النس�اء بعد 

انقطاع الطمث الرتفاع محتمل بمستويات أعىل.
وم�ن األهمية بم�كان القيام بكل ما باإلم�كان خال مرحلتي 
الخمس�ينات والس�تينات من العم�ر للحفاظ عىل مس�تويات 
الكوليس�رتول منخفضة يف الدم. يمك�ن تحقيق تلك الغاية من 
خال عدة عادات صحية من بينها التغذية املناس�بة وممارسة 
التمرين�ات الرياضي�ة، أو م�ن خ�ال الوصفات الطبي�ة التي 
يحدده�ا الطبيب املتخصص إذا كانت الحالة تس�تدعي العاج 

باألدوية.
األلياف القابلة للذوبان

 The تقول اختصاصية التغذية إيمي غودس�ون، مؤلفة كتاب
Sports Nutrition Playbook، إن إح�دى أفضل عادات التغذية 
التي يمكن اتباعها لخفض الكوليس�رتول بعد س�ن الخمسن 

هي تضمن األلياف القابلة للذوبان يف النظام الغذائي.
تقول غودس�ون إن »األلي�اف القابلة للذوبان ه�ي واحدة من 
أك�رب العوام�ل التي يمكن أن تس�اعد يف خفض الكوليس�رتول 
ألنه�ا تذوب يف املاء لتكوين مادة تش�به الهام يمكن أن ترتبط 

بالكوليسرتول«.
الشوفان والفواكه

وفيم�ا يتعل�ق بأن�واع األطعم�ة الت�ي يج�ب تناوله�ا، تقول 
غودس�ون: يج�ب تن�اول »الش�وفان، أو أي وجب�ة مصنوعة 
م�ن دقيق الش�وفان، والفواكه، حيث يمكن تن�اول الفاصوليا 
والبذور واملكرسات مثل الل�وز، كأفضل خيارات لوجبات غنية 

باأللياف القابلة للذوبان«.
جدول مكثف

وت�ويص غودس�ون بتجربة تن�اول »دقيق الش�وفان يف وجبة 
الفط�ور، وتناول اللوز والتفاح يف وقت الوجبة الخفيفة، ورش 
الب�ذور والحبوب الكاملة عىل الزب�ادي، وإضافة الفاصوليا إىل 

وعاء الحساء يف وقت العشاء«.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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ميسان حيسم الديربي النفطي

فوزان وتعادل سلبي ضمن اجلولة الـ18 من الدوري املمتاز
             المستقبل العراقي/ متابعة

حسم فريق نفط ميسان، الديربي 
ج�اره  حس�اب  ع�ى  النفط�ي 
وضيف�ه نف�ط الب�رة، بالفوز 
بنتيج�ة 4 - 1، يف املب�اراة الت�ي 
أقيم�ت اإلثنني يف ملعب ميس�ان 
األوملب�ي، ضم�ن الجول�ة 18 من 

الدوري العراقي املمتاز.
 تق�دم الضي�وف به�دف س�جله 
حيدر عبد الرحيم يف الدقيقة 13، 
تمكن�وا  األرض  أصح�اب  أن  إال 
من تس�جيل 4 أهداف يف الش�وط 
الثاني، نصفها عن طريق املتألق 

أحمد سعيد يف الدقيقتني 56 و70، والثنائية 
األخرى تكفل بها املخرضم وس�ام سعدون 

يف الدقيقتني 75 و88 من زمن املباراة.
ورف�ع نفط ميس�ان رصي�ده إىل 22 نقطة 

يف املرك�ز 11، وظل نف�ط البرة يف الرتتيب 
الثامن برصيد 25 نقطة.

م�ن جان�ب آخ�ر واص�ل أربي�ل مسلس�ل 
املمت�از،  العراق�ي  ال�دوري  يف  انتصارات�ه 
بتحقيق�ه الف�وز الرابع تواليا تح�ت قيادة 

مدربه الس�وري ن�زار محروس، 
تخط�ى  عندم�ا  االثن�ني،  الي�وم 
ضيفه ن�وروز )4-2( عى ملعب 
ده�وك، ضمن الجول�ة ال�18 من 

املسابقة.
وسجل شريكو كريم الهدف األول 
ألربي�ل، يف الدقيق�ة 6، ثم أضاف 
راوه يوس�ف اله�دف الثان�ي، يف 
الدقيقة 10، وتكفل ياسني عدنان 

بالهدف الثالث يف الدقيقة 22.
ويف النص�ف الثان�ي م�ن املباراة، 
قلص اسو رستم الفارق لنوروز، 
عن�د الدقيق�ة 57، لك�ن ياس�ني 
عدنان أحرز الهدف الرابع للقلعة 

الصفراء، يف الدقيقة 66.
وقبل نهاية املباراة بس�بع دقائق، نجح اسو 
رستم يف تسجيل الهدف الثاني للضيوف، من 

ركلة جزاء.

وبه�ذا االنتصار، رفع أربي�ل رصيده إىل 20 
نقط�ة، يف املركز ال��12، بينم�ا بقي رصيد 
نوروز ب��16 نقط�ة، يف املركز ال��16، بعد 

تلقيه للخسارة العارشة هذا املوسم.
ويف لق�اء ثاٍن جم�ع فري�ق الصناعة ونفط 
الوس�ط عى ملع�ب األول تع�ادل الفريقان 

سلبياً من دون أهداف.
أم�ا اللق�اء الثال�ث، الذي جم�ع فريق نفط 
ميس�ان بضيفه نفط الب�رة، انتهى بفوز 
نف�ط ميس�ان بأربعة اه�داف مقابل هدف 
وحيد، سجل نفط البرة أوال يف الدقيقة 11 
عن طريق حيدر عبد الرحيم، ويف الدقيقة 70 
جاء هدف التعديل لنفط ميسان، عن طريق 
أحم�د س�عيد، وبعدها بدقيقة س�جل العب 
نفط ميسان وسام س�عدون الهدف الثاني، 
ويف الدقيقة 79 سجل وسام سعدون الهدف 
الثالث لنفط ميسان، وقبل نهاية اللقاء جاء 

الهدف الرابع لنفط ميسان.

دفـعـة قويـة للجـويــة 
قـبـل كـالسـيـكـو الـغــد

             المستقبل العراقي/ متابعة

الك�رة،  اتح�اد  يف  اإلنضب�اط  لجن�ة  س�محت 
ملدافع فري�ق القوة الجوية يف املش�اركة بمباراة 
الكالس�يكو الي�وم الثالث�اء أمام ال�زوراء ضمن 
منافس�ات الجول�ة الثامن�ة ع�ر م�ن الدوري 
املمتاز.وستجري املباراة يف تمام الساعة الرابعة 
والنص�ف عى ملع�ب الش�عب الدويل.وقال اعالم 
اتح�اد الكرة:«بالنظ�ِر الس�تئناِف ق�رار لجن�ة 
االنضب�اِط يف االتح�اِد العراق�ي لك�رِة القدم من 
قب�ل الالعب )أحمد إبراهي�م(، وبعد اطالع لجنِة 
االس�تئناف ع�ى األولي�اِت الحظت ع�دَم تحديد 
رسياِن العقوبة«.وأضاف ان�ه »وبناًء عليه تمت 
إع�ادُة األولي�ات اىل لجنِة االنضب�اط التي قررت 

اعتم�اَد عقوبة الالعب )أحم�د إبراهيم( للدوِر األول من 
املرحلِة الثانية استناداً للمادِة )37/1( انضباط«.وبذلك 

يمكن لالع�ب احمد ابراهيم املش�اركة يف مباراة فريقه 
الجوية وال�زوراء غداً بسبب عدم تحديد موعد العقوبة 

التي تحصل عليها قبل دورين.

حيدر أبو زيد يرحل معارًا 
إىل الدوري العراقي

استمرار إجيابية مسحة 
ثنائي برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي ش�باب الغازية اللبنان�ي، االثنني، رحيل هدافه 
حيدر أبو زيد إىل الدوري العراقي.

وكت�ب ش�باب الغازية عرب حس�ابه الرس�مي عى موقع 
التواص�ل االجتماع�ي »فيس�بوك«: »وصول الع�ب نادي 
الش�باب الغازية، حيدر أبو زي�د إىل العراق لخوض تجربة 

جديدة ىف أحد األندية العراقية«.
وأردف الن�ادي اللبناني: »كل التوفيق لالعب املوهوب الذي 
س�اهم بصعود فريقه الش�باب الغازي�ة إىل مصاف أندية 
الدرجة األوىل.. كل الش�كر والتقدير لالعب.. وكل التوفيق 

بمسريته الكروية«.
وكان أبو زيد قد س�جل 11 هدف�ا يف دوري الدرجة الثانية 
وتص�در قائمة الهدافني، وتألق بش�كل كبري هذا املوس�م 
وق�اد الفريق لضم�ان الص�دارة والتأهل ل�دوري الدرجة 

األوىل.
وقال عيل حسون رئيس نادي شباب الغازية، يف تريحات 
خاصة ل�«كووورة«: »الالعب س�يحرتف ملدة 3 أشهر عى 
س�بيل اإلعارة ومن ثم س�يعود إىل الفريق.. وأبارك له عى 

هذه الخطوة«. 
وش�هدت الفرتة املاضية رحيل العديد م�ن نجوم لبنان إىل 
الدوري العراقي، أبرزهم عباس عايص )ش�باب الساحل( 
ومصطف�ى كس�اب )ش�باب الس�احل( وحس�ن املهن�ى 

)الربج( ومحمد مقصود )طرابلس(.

صالح: أمتنى حتقيق بطولة مع منتخب مرص

أنشيلويت حيدد 60% من تشكيل الكالسيكو

              المستقبل العراقي/ متابعة

يتمن�ى محم�د ص�الح نج�م ليفرب�ول، 
تحقيق بطولة م�ع منتخب مر، مؤكًدا 
أنه وزمالءه س�يبذلون أقىص ما لديهم يف 
بطول�ة أمم أفريقي�ا 2021 التي انطلقت 

أمس األحد بالكامريون.
يف  مش�واره  م�ر  منتخ�ب  ويس�تهل 
البطول�ة األفريقي�ة الثالث�اء، بمواجه�ة 
نيجري�ا، علًما بأن املجموع�ة تضم أيًضا 

السودان وغينيا بيساو.
وق�ال صالح قائد منتخب مر يف املؤتمر 
الصحف�ي اليوم اإلثنني: »س�نفعل أقىص 
م�ا لدينا للفوز غًدا، املس�ألة تتعلق بعمل 
الفري�ق ككل، أن�ا مجرد ش�خص وس�ط 
11 العًب�ا، وس�نعمل مع�ا للف�وز ب�كل 

املباريات«.

وتابع:« لس�نا املرش�ح األوفر حظا للفوز 
ب�كأس األم�م االفريقي�ة ولكننا س�نبذل 

قصارى جهدنا لنعود بها إىل مر«.
وأضاف:« الضغ�ط الكبري م�ن الجمهور 
املري بس�بب أننا األفضل ىف القارة من 

حيث عدد مرات تحقيق اللقب«.
وواصل:« امل�درب كارلوس كريوش يؤدي 
عمل�ه بش�كل جي�د ، ووصلن�ا للمب�اراة 

اإلقصائية من تصفيات كأس العالم«.
وأوض�ح:« عقيل اآلن مع املنتخب املري 
وال أفك�ر يف أي يشء آخر، والجميع هناك 

يدعمني و يطالبني بتحقيق البطولة«.
 وأكمل: »لم أفز ببطولة كربى مع منتخب 
مر، أح�ب ذلك وأتمن�ى أن يتحقق هذا 
األم�ر يف كأس األمم، لعب�ت ملنتخب مر 
ملدة 10 س�نوات وأحب أن أفوز بيشء مع 
منتخ�ب بالدي«.وتطرق ص�الح للحديث 

ع�ن جائزة األفضل الت�ي ينظمها االتحاد 
الدويل لكرة الق�دم »الفيفا« وأدىل بصوته 
خالله�ا قائ�اًل: »لن أفصح ع�ن صوتي«.
يش�ار إىل أن صالح دخل القائمة النهائية 

لجائ�زة األفض�ل، بجانب الثنائ�ي ليونيل 
مي�ي وروب�رت ليفاندوفس�كي، وم�ن 
املنتظر أن يت�م اإلعالن عن الفائز يوم 17 

يناير/كانون الثاني الجاري.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تقر اإليط�ايل كارل�و أنش�يلوتي، املدير الفن�ي لريال 
مدري�د، ع�ى أكثر من 60% من تش�كيل فريق�ه لبطولة 

السوبر اإلسباني، بحسب تقرير صحفي.
ويطري ريال مدريد إىل اململكة العربية السعودية،  استعداًدا 

ملواجهة غريمه برشلونة يف نصف نهائي البطولة، األربعاء 
املقبل.وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، 
فإن أنشيلوتي س�يهاجم بالثنائي فينيس�يوس جونيور 
وكري�م بنزيما، وعى األرجح س�يكون الالعب الثالث هو 
ماركو أسينس�يو.وأضافت الصحيفة أن أسيسنيو يعترب 
الري�ك املفضل لثنائية بنزيما وفينيس�يوس، عى األقل 

حتى وصول كيليان مبابي املحتمل، الصيف املقبل.
أما عن ثالثي وس�ط امللعب، فأشارت إىل أنه ال خالف عى 

كاسيمريو ولوكا مودريتش وتوني كروس.
وه�ذا بينم�ا ينتظ�ر كل من في�دي فالف�ريدي وإدواردو 
كامافينجا وبالنكو، الحصول عى فرصة يف وسط ملعب 

وسط  هيمنة الثالثي املخرضم.املريينجي، 

هازارد عىل رأس قائمة ريال مدريد خلوض الكالسيكو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن اإليطايل كارلو أنشيلوتي، املدير الفني لريال مدريد، 
قائم�ة فريقه املس�افرة إىل اململكة العربية الس�عودية، 

لخوض بطولة كأس السوبر اإلسباني. 
وأس�فرت القرعة عن مواجهة منتظرة بني ريال مدريد 
وبرش�لونة يف نصف نهائي الس�وبر اإلس�باني، عى أن 

يلتق�ي الفائ�ز منهما، املنتر من لق�اء نصف النهائي 
اآلخر بني أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد. 

وج�اء ع�ى رأس قائم�ة ريال مدري�د البلجيك�ي إيدين 
ه�ازارد، الذي يس�تعد لخوض لق�اء الكالس�يكو األول 
له مع املرينج�ي، رغم انضمامه للفريق قبل موس�مني 

ونصف.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتايل:

حراسة املرمى: كورتوا، لونني، فويدياس 
الدف�اع: كارفاخ�ال، ميليت�او، أالب�ا، فاييخو، ناتش�و، 

مارسيلو، ميندي 
الوس�ط: ك�روس، مودريت�ش، كاس�يمريو، فالفريدي، 

فاسكيز، سيبايوس، إيسكو، كامافينجا 
يوفيت�ش،  أسينس�يو،  بنزيم�ا،  ه�ازارد،  الهج�وم: 

فينيسيوس، رودريجو.

نادال: كنت أفضل أال يشارك ديوكوفيتش يف أسرتاليا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى نج�م التن�س، اإلس�باني رافائي�ل ن�ادال، 
ارتياحه لصدور حكم قضائي يف أسرتاليا، االثنني، 
بإلغاء قرار التحفظ عى منافسه الربي، نوفاك 

ديوكوفيتش.
وقال نادال، خالل تريحات إلذاعة »أوندا سريو« 

اإلس�بانية: »بغ�ض النظر عم�ا إذا كنت أتفق مع 
ديوكوفيت�ش أم ال يف بعض األم�ور، فقد تحققت 
العدالة«.واع�رتف بط�ل روالن جاروس )13 مرة( 
ب�أن مش�اركة ديوكوفيت�ش، يف أول بطولة كربى 

هذا املوسم، لن تكون يف صالحه.
وأض�اف: »م�ن الناحي�ة الرياضي�ة، فضل�ت أال 
يش�ارك ديوكوفيت�ش يف البطول�ة.. لك�ن العدالة 

تحدثت، وأنا أحرتم القرار«.وسبق أن أعلن نادال 
اختالفه مع ديوكوفيتش، يف أكثر من مناس�بة، 
أبرزه�ا رفض الربي تلقي لقاح كورونا.وقال 
اإلس�باني وقتها: »أتفهم أن هناك أش�خاًصا ال 
يريدون التطعي�م، لكنه يبدو يل موقًفا أنانًيا إىل 
حد ما.. لقد عانينا كث�رًيا، ال نعرف 100% آثار 

اللقاحات، لكن علينا أن نثق يف األطباء«.

سقوط آرسنال املفاجئ يكبده 
خسائر مادية

              المستقبل العراقي/ متابعة

خرس آرسنال 4.5 مليون جنيه إسرتليني 
)ح�وايل 5 ماليني يورو(، بس�بب إقصائه 
م�ن كأس االتح�اد اإلنجلي�زي، ع�ى ي�د 

نوتنجهام فورست.
امل�درب  رج�ال  وس�قط 
ميكي�ل أرتيت�ا يف ال�كأس 
للغاية، وس�يتعني  مبك�را 
إىل  ي�رد  أن  الن�ادي  ع�ى 
تذاك�ر  ثم�ن  الجمه�ور، 
يف  أخري�ني  مبارات�ني 
ُيتوق�ع  كان  البطول�ة، 
ملع�ب  ع�ى  إقامتهم�ا 

آرسنال.
للمش�جعني  ويمك�ن 
اسرتجاع قيمة التذاكر، يف 
صورة رد املبالغ املالية، أو 
خصومات  ع�ى  الحصول 

ع�ى تذاك�ر مباري�ات أخرى، يف املوس�م 
املقبل.

وخطف لوي�س جرابان، العب نوتنجهام، 
ه�دف الفوز عى )املدفعجي�ة( يف الدقائق 
األخ�رية م�ن مب�اراة الفريق�ني، لي�ودع 
آرسنال الكأس التي يحمل لقبها 14 مرة، 

كان آخرها يف 2020.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحفي إس�باني، االثن�ني، أن خ�وان البورتا، 
رئيس برش�لونة، لم يسافر مع الفريق إىل اململكة العربية 

السعودية، لحضور كأس السوبر. 
ويس�تعد برش�لونة ملواجهة ريال مدريد، غ�داً األربعاء، يف 
نصف نهائي كأس الس�وبر، عى أن يلتق�ي الفائز منهما 
م�ع الفائز م�ن نص�ف النهائي اآلخ�ر بني أتلتي�ك بيلباو 

وأتلتيكو مدريد. 
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
البورت�ا تع�اىف تماًما من ف�ريوس كورونا، بع�د أن جاءت 
نتيجة مسحته سلبية، لكنه ظل يف إسبانيا ألسباب تتعلق 
بالعم�ل. وأوضحت: »إذا قام البورت�ا بإنهاء تلك األمور يف 
الوقت املناسب، سيس�افر صباح اليوم الثالثاء أو األربعاء 
لحضور املباراة، وإال فإنه سينتظر فوز برشلونة لحضور 
املباراة النهائية«. وأتمت: »مس�حة فريان توريس وبيدري 
جونزالي�س ل�م تأت س�لبية بع�د، وإذا تع�اىف الثنائي من 
كورونا، يمكنهم الس�فر قبل مب�اراة ريال مدريد ربما مع 

البورتا، أو يف حالة التأهل للنهائي«.

الرباط الصليبي ينهي موسم كييزا
              المستقبل العراقي/ متابعة

إصاب�ة  اإلثن�ني،  يوفنت�وس،  ن�ادي  أعل�ن 
بالرب�اط  الفري�ق،  نج�م  كيي�زا  فيديريك�و 
الصليب�ي، ليتأكد غيابه حتى نهاية املوس�م 

الحايل.
كان كيي�زا، أصيب خ�الل مب�اراة يوفنتوس 
وروم�ا، األح�د، والت�ي أقيم�ت ع�ى ملع�ب 
األوليمبيكو، بالجولة 21 من الدوري اإليطايل، 

وخرج بعد 30 دقيقة م�ن بداية اللقاء، الذي 
انتهى ملصلحة اليويف )3-4(.

وق�ال الي�ويف يف بيان ع�رب موقعه الرس�مي: 
»االختب�ارات التي خضع لها كيي�زا يف عيادة 
الن�ادي الطبية أك�دت وجود تم�زق بالرباط 
الصليب�ي األمامي، وس�يجري الالعب عملية 

جراحية يف األيام القليلة املقبلة«.
يش�ار إىل أن فيديريكو خرج من امللعب وهو 
غري ق�ادر عى امليش، بينما ظهر صباح اليوم 

وه�و يم�يش ع�ى الع�كازات عق�ب وصوله 
لعيادة النادي.

م�ن  قادًم�ا  يوفنت�وس  إىل  كيي�زا،  وانض�م 
فيورنتينا يف عام 2020 يف صفقة عى س�بيل 
اإلعارة م�ع االلتزام بالراء مقابل حوايل 60 

مليون يورو.
وس�جل كيي�زا هدفني، وس�اهم يف صناعة 3 
أه�داف أخ�رى يف 14 مباراة لعبه�ا بالدوري 

اإليطايل هذا املوسم.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برشلونة يسجل توريس بعد جتديد أومتيتي
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن برش�لونة رس�مًيا، اإلثنني، توصل�ه التفاق مع 
مدافع�ه الفرني صاموي�ل أومتيت�ي، لتجديد عقده 

ملدة 3 مواسم.
وحاول برشلونة التخلص من أومتيتي يف يناير/كانون 
ث�ان الجاري، من أجل الهبوط بالح�د األدنى للرواتب، 

وتسجيل الوافد الجديد فريان توريس. 
وأصدر برش�لونة بياًنا عرب حس�ابه عى »تويرت«، قال 
في�ه: »توص�ل برش�لونة وأومتيت�ي التف�اق من أجل 
تجديد عقد املداف�ع الفرني حتى 30 يونيو/حزيران 

.»2026
وأض�اف البيان: »املدافع الفرن�ي، وافق عى تقليص 
املتبقي�ني يف عق�ده  املوس�م ونص�ف  راتب�ه خ�الل 

القديم«.
وأتبع برشلونة هذ البيان، ببيان جديد متعلق بتسجيل 
فريان توريس، قال فيه: »بناء عى االتفاق السابق مع 
أومتيتي، أصبح بإمكان برش�لونة اآلن تسجيل فريان 

توريس يف قائمة الفريق، بعد النزول بحد الرواتب«.
وانض�م توري�س، إىل برش�لونة، يف يناير/كان�ون ثان 

الجاري، قادًما من مانشسرت سيتي.
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الثقافة واالقتصاد لبناء الفرد سباق غري حممود

رابعة العبيديمحمد عبد الجبار الشبوط

ال أري�د أن اعلّق عىل مجريات جلس�ة »االحد االس�ود« الن الق�اريء عندنا ال يمنح 
الكاتب املس�احة الالزمة لحرية التعبري. لهذا سوف اتحدث عن موضوع اخر، لكنه 
متصل باملش�هد العام لجلس�ة االحد. فقد تس�ابق يف هذه الجلس�ة كل من االطار 
التنسيقي والتيار الصدري اىل تقديم اسماء كتلتهم النيابية بوصفها الكتلة النيابية 
االكثر عددا. وحس�ب املعلن من االخبار فقد تضمنت قائمة االطار 88 اس�ما فيما 
تضمن قائمة التيار 76 اس�ما. ويف الحقيقة لس�ُت معنيا بايهما الصحيح واالكثر 
عددا، النني لس�ت معهما ما داموا متفرقني. لكن ما يهمني هو املجموع الذي بلغ 
164 اس�ما. فاذا صحت هذه االرق�ام، فان التيار واالطار يمكن ان يش�كال الكتلة 
ذات االغلبية املطلقة )باضافة عضوين اخرين فقط من املس�تقلني مثال(. وهذا ما 
كن�ت انادي به، وهو ان تربز »اغلبية مطلقة« يف الربملان. وكنت اضيف اليها عبارة 
»عابرة للخطوط العرقية واملذهبية«، اي كتلة وطنية غري مغلقة دينيا او قوميا او 
مذهبيا، تملك هي حق ترش�يح ش�خص رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة. هذا هو 
الس�ياق الس�ليم املتبع يف االنظمة الديمقراطية، وبخاصة الربملانية، كما هو الحال 
عندنا. هذه هي حكومة االغلبية املطلقة املقابلة لحكومة »خلطة العطار« حس�ب 
مصطلح الس�يد مقتدى الص�در، ولكن بمعنى مختلف. املش�كلة التي تعاني منها 
الحي�اة السياس�ية يف العراق تتمثل يف ع�دم وجود حزب قادر عىل االس�تحواذ عىل 
االغلبية املطلقة يف الربملان. والسبب: هو تشتت اصوات الناخبني عىل عدد كبري جدا 
من املرش�حني واالحزاب. والحل هو: ان تتوح�د هذه االحزاب كلها قبل االنتخابات 
وتقدم عدد قليل من املرش�حني تتجمع حولهم اصوات الناخبني كما تتجمع حبات 
الزئبق، فتربز من خالل ذلك الكتلة النيابية ذات االغلبية املطلقة، وليس فقط الكتلة 
النيابي�ة االكثر ع�ددا، التي يزعم كل من التيار او االطار انه يملكها. الكتلة النيابية 
االكثر عددا لوحدها، س�واء كانت اطارية او صدرية، لن تس�تطيع لوحدها تشكيل 
الحكومة، النها سوف تحتاج »االغلبية املطلقة« يف الحصول عىل الثقة. وهذا يعيدنا 
اىل »خلط�ة العطار« من الش�باك بعد ان رفضها الس�يد مقتدى الص�در من الباب! 
الن فك�رة حكومة االغلبي�ة الوطنية التي نس�مع عنها هي ايض�ا »خلطة عطار« 
بفارق وحيد هو انها تقيص طرفا ش�يعيا بعينه لخصومة سابقة. انها برصاحة ال 
تش�كل خطوة اىل االمام يف طريق الغاء »خلط�ة العطار«. ال يرغب اي من الفاعلني 
السياسيني املؤثرين من الشيعة والسنة واألكراد الذين اختارهم الناخبون بمشاركة 
ضئيلة خياَر دولة املواطنة، ومازالوا متمس�كني بخيار دولة املكونات. س�أجاريهم 
ع�ىل ه�ذا يف هذا املقال، واقول لهم حس�نا ابنوا دولة املكونات عىل اس�س س�ليمة 
)بمقي�اس دولة املكونات ع�ىل االقل(، وهذا يس�تلزم وحدة الفاعلني السياس�يني 
االكراد، وقد فعلوا ذلك حسب الظاهر، ووحدة الفاعلني السياسيني، وقد فعلوا ذلك 
حس�ب الظاهر. ولم يبق اال الشيعة الذين مازالوا متمسكني بخيار االنقسام، حتى 
وال خي�ار دولة املكونات. وهم يف هذا يضيعون عىل املكون الش�يعي ان ياخذ دوره 
الكامل )بلحاظ العدد االجمايل لعدد نواب املكون( يف تشكيل الحكومة. بل يخونون 
ثقة الناخب الشيعي الذي اعطاهم صوته العتبارات تخص املكون الشيعي. مازالت 
الحلقة املفقودة هي »االغلبية النيابية املطلقة«، والتي ال يمكن تحقيقها اال بوحدة 
مرشحني ووحدة ناخبني قبل االنتخابات ال بعدها. وهذا ما لم يحصل يف االنتخابات 
االخرية لالسف الن املتنافسني السياسيني الشيعة وغريهم يملكون رؤى ضيقة جدا 
للعمل الس�يايس. انهم مازالوا يدخلون االنتخابات متفرقني عىل امل ان »يتوحدوا« 

عن طريق املساومات التي تفرضها الحقا نتائج االنتخابات. قرص نظر قاتل!

أثب�ت عل�م اإلجتم�اع ال�� Sociology أن التثقي�ف وامل�ال، 
وسيلتان ناجحتان يف تقويم الفرد وبناء املجتمع، عطفاً عىل 
املث�ل العربي: “ال تح�دث جائعاً وال خائفاً” وه�ذا ما أثبتته 
الدراس�ات النظرية.. مشفوعة ببحوث ميدانية، فالفرد لبنة 
أس�اس وأصغر وح�دات املجتم�ع الذي يتكون نس�يجه من 
األرسة كوحدة أوىل.. مركبة.. تؤثر باملس�ارات العامة وتتأثر 
به�ا.. تفاعالً طردياً.. إذا َصُل�َح املجتمُع َصُلَحْت األرسُة وإذا 

َطُلَح َطُلَحْت.
وكلما تطرفت الدراسات النظرية، أعادتها البحوث امليدانية، 
اىل حقيق�ة واقعة هي أن املجتمع قائ�م عىل الثقافة واملال.. 
والفرد يتفاعل مع املجتمع، من حيث كونه تشكيالً ذا نظام 

نصف مغلق، ينفتح عىل شبكة عالقات بني أفراده.
تتمظهر ش�بكة العالقات.. تلك.. ب�ني مكونات املجتمع.. أي 
األف�راد، من خالل امل�ال والثقافة اللتني تلتقي�ان داخل بنية 
الوطن.. والوطن يعني بابسط تعريف: املكان الذي تولد فيه 
الهوية الش�خصية، وبالت�ايل تتحدد مالمح الش�خصية من 

انتمائها الوطني.
وبتس�قيط ما تقدم.. تطبيقياً.. ع�ىل واقعنا نجد أن إصالح 
املجتمع يبدأ من الفرد واألرسة بتأمني متطلبات عيش كريم 
نهما من اإلس�تجابة للرشائع السماوية والقوانني  لهما، يمكِّ

الدستورية واألعراف االجتماعية.
لذا فلتنتهج أية حكومة قادمة اىل دفة الس�لطة الدس�تورية 
التثقي�ف و2 –  يف الع�راق، مبدأي�ن أساس�يني هم�ا: 1 – 
توفري وضع اقتصادي وس�يولة مالي�ة، محاطان بمقومات 
تكميلي�ة.. رضورية، مث�ل األمن الذي يش�كل مظلة للرفاه 
املعي�ي، واس�تقرار الرؤية السياس�ية، التي تع�زز وطنية 
الفرد يف املجتمع، وبالتايل نتحقق.. ميدانياً.. مما قلنا أعاله، 
أن الف�رد لبن�ة أوىل واألرسة وحدة مركبة، يتش�كل املجتمع 

منهما كالهما.
وبن�اًء عىل ك�ون املجتمع الضل�ع الثالث يف تعري�ف الدولة: 
الشعب والس�يادة واألرض؛ فإننا نضمن دولة مثىل برتصني 
مقوم�ات املجتمع م�ن خالل الرف�اه والثقافة والسياس�ة 
الواضحة واالمن والعدالة؛ كي يأخذ الوطن قوته من تواشج 
تل�ك الثالثية.. دولة بالقوة والفعل حس�ب رؤية الفالس�فة 
للقوة املفرتضة التي تتحقق بالفعل امليداني املش�هود، حيث 
يرى األكاديميون أن البحوث التطبيقية أجدى من الدراسات 

النظرية.

طرق طبيعية للوقاية من الصدفية مرقد االمام احلسني »عليه السالم« يشهد مراسيم تكليف االمني 
الصدفية ه�ي حالة جلدية تظه�ر تراكم خاليا العام اجلديد للعتبة احلسينية

الجلد، يك�ون الحدوث مرئًيا ع�ىل الجلد، ولكن 
يمكن أن يختلف من ش�خص آلخر، من خفيف 
إىل ش�ديد، يمك�ن أن يجع�ل برشت�ك ش�ديدة 
االحمرار والحكة والقش�ور، أكثر أجزاء الجسم 
ش�يوًعا حيث يمكن أن يحدث ه�ذا املرض هي 
اليدين والقدمني والرقبة وفروة الرأس والوجه.

يمك�ن أن يك�ون لها أيًض�ا تأثري ع�ىل األظافر 
والفم واألعضاء التناس�لية، ل�م يتم العثور عىل 

عالج لهذه املشكلة الجلدية حتى اآلن.
يعت�رب الرتطيب جزًءا مهًم�ا للوقاية من معظم 
األمراض الجلدية وعالجها، بما يف ذلك الصدفية، 
إذا حافظ�ت عىل جفاف برشت�ك لفرتة طويلة، 
فقد تزداد األعراض س�وًءا، لذلك ، يمكنك إبقائه 
رطًب�ا باس�تخدام الكريم�ات واملس�تحرضات 
 ،”onlymyhealth“ املرطبة. وفًقا لتقرير موقع
هن�اك ع�دة طريق جي�دة للوقاي�ة والعالج من 

الصدفية
أجه�زة ترطيب اله�واء: تعترب أجه�زة ترطيب 
اله�واء طريق�ة طبيعي�ة رائع�ة للحف�اظ عىل 
رطوبة برشتك، يمكنك اس�تخدامه للوقاية من 
الصدفية أيًضا، فيمكنك تشغيل جهاز الرتطيب 
عندما يج�ف اله�واء داخل منزل�ك، كما يمكن 

لألش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن ه�ذه الحالة 
الجلدي�ة أيًض�ا الحف�اظ عىل رطوب�ة برشتهم 
واملس�اعدة يف التعامل مع األع�راض عن طريق 
االحتف�اظ بجه�از ترطي�ب يف منزل�ك. أجه�زة 
الرتطيب مفيدة يف فصل الش�تاء حيث يمكن أن 

يكون الهواء داخل املنزل بارًدا وجاًفا.
الح�د م�ن التوت�ر: هن�اك عالقة مب�ارشة بني 
األم�راض الجلدي�ة ومس�تويات التوت�ر، فه�و 
محف�ز رئي�ي محتم�ل لألش�خاص املصابني 
بالصدفي�ة، ووفًق�ا لبع�ض التقاري�ر ، فقد تم 
اق�رتاح أن املواق�ف العصيب�ة يمكن أن تس�بب 

تفجر الصدفية، لذا يمكنك االنغماس يف ممارسة 
اليوجا والتأمل لتقليل مستويات التوتر.

تجنب الكح�ول: العالقة بني الكحول والصدفية 
غري معروفة ، لك�ن يعتقد البعض أنه يمكن أن 
يسبب نوبات تهيج ، خاصة عند الرجال، يمكن 
أن يك�ون الكحول خطريًا إذا كنت تتناول بعض 
أدوية الصدفية ، لذا اسأل طبيبك قبل االستهالك. 
يقرتح معظ�م الخرباء تجنب الكح�ول إذا كنت 
تعان�ي من أي م�رض جلدي. يمك�ن أن تحدث 
الصدفي�ة بس�بب الس�مية الكيميائي�ة ، والتي 

يمكن أن تكون ضارة للغاية بحالة برشتك.
اب�ق مغطى يف الطق�س البارد:  يمك�ن أن يؤثر 
الطق�س يف الخ�ارج أيًضا ع�ىل برشتكن يمكن 
الوقاي�ة م�ن الصدفية إذا حافظت عىل نفس�ك 
مغطاة وآمنة بش�كل صحيح، حاول أن تحافظ 
عىل دفء نفس�ك ومغط�ى خاصة خالل الرياح 

الباردة والجافة خالل فصل الشتاء.
ألش�عة  التع�رض  للش�مس:  الت�����ع�رض 
املصاب������ني  لألش�خاص  مفي�د  الش�مس 
بالصدفية ولكن اإلف�راط يف تن�����اوله يمكن 

أن يأخذ تحواًل سلبًيا. 
تعمل أش�عة الش�مس ف�وق البنفس�جية عىل 

إبطاء نمو خاليا الجلد.

 شهد مرقد االمام الحسني }عليه السالم{، امس 
االثنني، مراس�يم تكلي�ف االمني العام حس�ن 
رشيد جواد العبايجي الجديد للعتبة الحسينية 
املقدسة. وكان مصدر مطلع ان :«ديوان الوقف 

الش�يعي كلف حس�ن رش�يد العبايجي بمهام 
امني عام العتبة الحس�ينية املقدس�ة، بدال عن 
جعفر املوسوي«.يش�ار اىل ان العبايجي شغل 
ع�دة مناص�ب يف العتبة الحس�ينية املقدس�ة 

خالل س�نوات خدمت�ه، منها املستش�ار املايل 
للعتب�ة الحس�ينية املقدس�ة، وعض�و مجلس 
ادارتها لدورتني س�ابقتني، ونائب االمني العام 

للعتبة املقدسة خالل الدورة املاضية.

ش�هدت محافظة كربالء، افتتاح طريق حيوي يرب�ط بالعاصمة بغداد بعد 
تطويره.

وقال مصدر محيل، إنه »تم افتتاح طريق بغداد الحسينية كربالء«.  وأضاف 
املصدر أن »الش�ارع كان قديماً بعرض 4 امتار وس�ايد واحد وحالياً اصبح 

سايدين وكل سايد بي ٣ ممرات وضم أرصفة وحدائق«.

ما عالقة الشوكوالتة بالصداع النصفي؟بالصور.. افتتاح طريق حيوي يف كربالء
 يعان�ي الكثري من األش�خاص من الصداع 
النصف�ي، وال�ذي قد يكون مص�در إزعاج 
للبعض، ما يعيقهم عن أداء املهام اليومية 
وممارس�ة حياتهم الطبيعية بسبب شدة 
األلم، ويواجه ما يقرب من مليار ش�خص 
من نوبات هذا الداء، مما يجعله ثالث أكثر 

األمراض شيوعاً يف العالم.
وتش�ري الدراس�ات واألبح�اث الحديثة إىل 
أن الطع�ام والنظام الغذائ�ي يلعبان دورا 
يف الص�داع النصف�ي، وق�د يس�اعد إجراء 
تغيريات عىل نظامك الغذائي يف منع نوبات 

من الصداع النصفي أو تقليل تواترها.
العلمي�ة  باملجل�ة  ُن�رشت  مراجع�ة  ويف 
»Nutrients« ع�ام 2020 حقق الباحثون 
يف ادع�اءات امل�رىض بأن الش�وكوالتة هي 

السبب الرئيي للصداع النصفي من خالل 
فحص سلسلة من الدراسات السابقة.

بعض مكونات الش�وكوالتة: فيما لم يكن 
الدليل عىل كون الش�وكوالتة هي الس�بب 

املب�ارش للصداع قويا بم�ا يكفي لتحديده 
بش�كل قاطع. ومع ذلك يعتقد الخرباء أن 
بعض املكونات يف الش�وكوالتة كالكافيني 
يمك�ن أن تك�ون عام�اًل مس�اهماً، وذلك 
 »healthdigest « حس�بما ذك�رت مجل�ة

التي تهتم بأخبار الصحة.
وحس�ب املجلة، فقد ثب�ت مؤخرا أن هناك 
مكون�ا إضافي�ا موج�وًدا يف الش�وكوالتة 
يدع�ى »بيت�ا فينيل إيثيل أم�ني« يؤثر عىل 
تدفق الدم يف امل�خ، ما يدل عىل وجود صلة 
الص�داع  بظه�ور  للش�وكوالتة  محتمل�ة 
النصفي. يش�ار إىل أن الشوكوالتة تحتوي 
عىل الكاكاو وه�و مكون يعتقد الخرباء يف 
املؤسس�ة األمريكية للعل�وم الطبية أنه قد 

يساعد بالفعل يف تخفيف الصداع.

عل�م  يف  املتخص�ص  النف�ي  الطبي�ب  أوض�ح 
املخ�درات، إيفري كيزيتس�كي، عدد امل�رات التي 
يج�ب أن ي�رشب فيه�ا الش�خص الكح�ول حتى 
يصبح باإلمكان اعتباره مدمًنا. كما قام الطبيب 
بتس�مية أعراض إدم�ان الكحول عىل الش�خص 
ووصف مراحل مرضه بش�كل تفصييل، بحس�ب 
ما ذك�ر موق�ع “medikforum”. ووفًقا له، فإن 

تحديد مدم�ن الكحول ليس مش�كلة كبرية، فهو 
الشخص الذي يرشب الكحول مرة أو أكثر كل 14 

يوًما، وأكد أن كمية جرعة الكحول ال تهم.
وأشار الطبيب إىل أن سبب رشب الكحول غالًبا هو 
الحاجة إىل االس�رتخاء، ألن الش�ارب إما ال يعرف 
طرًق�ا أخرى لتخفيف التوتر، أو أن هذه الطريقة 
أبس�ط وأكثر س�هولة من إيج�اد يشء أكثر إثارة 

لالهتم�ام لنفس�ه، وحذر الطبيب م�ن أن عواقب 
اإلدمان يمكن أن تك�ون وخيمة، ألن الكحول هو 
عامل اكتئاب قوي، عىل حد تعبريه. وقال الطبيب 
إن�ه م�ن املس�تحيل الش�فاء تماًما م�ن مثل هذا 
املرض، ألن�ه مزمن، وأكد أنه إذا لم يتم التعامل يف 
نف�س الوقت مع عالج االضط�راب العصابي، فال 

يمكن تحقيق أي خطوة نحو الشفاء.

طبيب يوضح طريقة جديدة للتعرف عىل مدمن الكحول

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

كش�فت دراس�ة س�ويدية عن عرشات املهن، الت�ي قد تختفي يف الس�نوات 
املقبلة ويحل مكانها الذكاء االصطناعي.

وأش�ار بحث للمعهد الس�ويدي لتقييم سوق العمل وسياس�ة التعليم إىل أن 
تقني�ة الذكاء االصطناعي بدأت تدريجي�ا يف أداء املزيد واملزيد من الوظائف، 
والتي س�تؤدي يف املستقبل إىل تقس�يم املجتمع إىل طبقات من حيث األجور 
يف مج�االت النش�اط املختلفة.وق�ال ماكس ج�وردون، ج�راح العظام من 
مستش�فى داندي�رود، إن�ه »من الجدي�ر بالذك�ر أن التكنولوجي�ا يمكن أن 
تح�ل محل ليس فق�ط األفراد غري امله�رة، ولكن حتى بع�ض األطباء، مثل 
اختصاصيي األشعة. لقد تعلم الذكاء االصطناعي بالفعل كيفية تحديد أنواع 

مختلفة من الكسور، وسيكون قادرا يف املستقبل عىل التوصية بالعالج«.
وتاب�ع: »ال�ذكاء االصطناعي قادر ع�ىل القيام بهذا العمل ع�ىل الفور، مما 
سيساعد يف تقليل عدد الوظائف، التي تستغرق وقتا طويال يف صناعة نواجه 

فيها حاليا نقًصا يف املوظفني«. 
وأوض�ح أن�ه باإلضاف�ة إىل جراح�ة العظام، يمك�ن إدخ�ال التكنولوجيا يف 

مجاالت مثل رعاية الطوارئ وأمراض النساء.

السويد تكشف عن مهن ستختفي قريبًا


