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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بيدأ 11 ملييون طاليب عراقيي، أميس االثنين، 
عامهيم اليدرايس الجدييد، فيما دعاهيم رئيس 
اليوزراء مصطفيى الكاظمي اىل عدم االسيتماع 
ألي شخص يحاول أن يزرع يف عقولهم الطائفية 

والعنرصية.
وأعلين الكاظمي من ثانوية العقيدة يف بغداد بدء 
العيام الدرايس الجديد قائا خيال كلمة له امام 
طابها »أنا سيعيد بوجودي بن أبنائي الطلبة يف 
أول يوم من بدء العام الدرايس«، مخاطبا الطلبة 
بالقيول »أنتيم مسيتقبلنا والعراق بكيم يزدهر 
ويتطور أوصيكم باالجتهاد يف الدراسية وتعبكم 
اليوم سيتجنون ثمياره غيداً.. أوصيكم باحرتام 
أساتذتكم وتقديرهم وسماع توصياتهم، فاملعلم 

كان وما زال هو باني املستقبل«.
وأضياف »أقيول لكم أبنائيي ان العيراق جميل.. 
العراق بلدنا، الله منحه كل الخريات وشعبنا راٍق 
ومتعليم؛ صحيح نمر بظيروف صعبة وتحديات 
لكين شيعبنا قيوي، آباؤكيم وأمهاتكيم أقوياء 
ألنهيم ينهضون من املحنة ويكملون حتى يكون 
مسيتقبلكم أفضل«. وشدد الكاظمي عىل الطلبة 
قائا »ال تسيتمعوا ألي شيخص يحاول أن يزرع 
يف عقولكم عناوين الطائفية والعنرصية ومعنى 
العنرصيية والطائفيية هو أن يكيره الطالب أو 
الطالبة الذي يجلس بجانبه عىل الرحلة نفسيها، 
ألنيه من غري دين أو قومية أو غري مذهب أو غري 
معتقيد وفكر وال تسيتمعوا للذيين يحاولون أن 
يفرقوا بينكم وتمسيكوا بعراقيتكم هناك أرشار 

يعيشون حتى يفرقوكم عن بعض.
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       بغداد / المستقبل العراقي

اكد األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش، أمس االثنن، 
إن العاليم اآلن يواجه كارثة ال مفر منهيا ناتجة عن االنبعاثات 
الكربونيية، التي سيتؤدى يف النهايية لتحول البرشيية بأكملها 
إىل أطيال إذا ليم يتم التصدي لهيا«. وقال غوتريييش يف كلمته 
خيال افتتاح الدورة اليي26 لقمة األمم املتحدة لرؤسياء الدول 
والحكومات لتغري املناخ يف غاسكو أن العالم رصد مجموعة من 
الظواهير أعطت تنبيها حقيقيا من خطر االنبعاثات الكربونية، 
التيي كان آخرهيا ما حيدث لغابيات األمازون التيي تحولت إىل 
أخشاب بعد أن طالتها الحرائق بسبب تغري املناخ«.  وأوضح أن 

العالم يواجه اآلن معدال غري طبيعي من ارتفاع درجة الحرارة قد 
يبلغ 2.7 درجة مئوية، األمر الذي ينذر بكارثة عىل العالم أجمع، 
مؤكدا أنه البد من أن تضع كافة الدول سيقفا لطموحاتها، وأن 
تتيوىل الدول املتقدمة املسيرية للتصيدي لانبعاثيات الكربونية 
وتغيري املنياخ وتثبييت ارتفاع درجيات الحرارة ملا هيو أقل من 
1.5 درجة«. وشيدد عيىل أن هنياك رضورة اآلن ملراجعة الدول 
للسياسيات البيئية بشكل سينوي، عكس ما كان يتم يف املايض 
مين مراجعة كل خمس سينوات، ورضورة حمايية املجتمعات 
حييث إن الدمار الذي يحيط بالعالم سييقيض عيىل كافة أوجه 
الحيياة.. مرحبا بكافة الجهود الرامية للحد من تلك االنبعاثات، 

حتى لو كلفت الطاقة النظيفة خسائر اقتصادية ». 

      بغداد / المستقبل العراقي

أقامت وكالة املديرية العامة ملكافحة 
املخيدرات واملؤثيرات العقليية املؤتمر 
الخاص بمكافحة ظاهيرة املخدرات، 
تحت عنوان )مخاطر انتشار املخدرات 
يف املجتميع( حييث حير املؤتمير، 
مستشيار الوزيير، وعدد مين القادة، 
وامليدراء يف اليوزارة، وعيدد من رجال 
الدين مين مختلف الطوائيف الدينية، 
جامعيات،  وأسياتذة  وأكاديمين، 

ومنظمات املجتمع املدني. 

وأكيد وزيير الداخليية يف كلمتيه التي 
ألقاها خال املؤتمر إن وزارة الداخلية 
يف خدمة الشيعب، وحريصة عىل أمن 
وممتليكات املواطن، مبينياً أنه خال 
للجريمية  اليوميي  للموقيف  تتبعنيا 
أنواعهيا الحظنيا  الجنائيية بجمييع 
أن هنياك تفياوت يف مسيتوى ارتفاع 

وانخفاض الجرائم منها املخدرات. 
دخيلية  عيادات  هنياك  إن  وأوضيح 
تنيايف التقالييد واألعيراف يف املجتمع 
الرئييس ملرتكبيها  العراقي والسيبب 
هيي املخدرات، مشيريا اىل إن املجتمع 

العراقي شيعب عربيي أصيل وتربطه 
أوارص اجتماعية متماسيكة ومتينة، 
ولألسيف الشديد أن هذه الحالة بدأت 
تظهير آثارها الجانبيية عىل املجتمع. 
وأكيد الغانميي عيىل رضورة تكاتيف 
الجهود ملكافحة هذه الظاهرة، مشريا 
سييادته اىل التنسيق مع وزارة الرتبية 
التثقيفيية  الوسيائل  إدخيال  بشيأن 
التدريسيية  والتوعوية ضمن املناهج 
للتوعيية والتعريف بمخاطر املخدرات 
عىل املجتمع، كما تم فتح باب النقاش 
مع الحضور، وتم تناول أبرز املواضيع 

املخيدرات،  آفية  بمحاربية  الخاصية 
وتم تحديد التوصييات التي خرج بها 
املؤتمير ملنيع خطرهيا عيىل املواطن 
واملجتمع.كما بن الفريق عماد محمد 
محمود وكيل الوزارة لشؤون الرشطة 
ان جهيود مديريية مكافحة املخدرات 
بجمييع كوادرهيا تسيابق خطيوات 
املروجين لهيذه السيموم بما يضمن 
امن وسيامة املجتميع والحفاظ عىل 
استقراره بسيواعد ابناءه من ابطال 

وزارة الداخلية.
التفاصيل ص2
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التجارة تنفي وجود نقص يف مادة الطحني: سيوزع باستمرار ضمن التموينية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة التجارة، أمس االثنني، إطالق وجبة جديدة من مادة الطحني ضمن مفردات الس�لة 
الغذائي�ة التي تجهزه�ا لعموم املواطنني. وقال وزير التجارة ع�الء الجبوري إن املطاحن االهلية 
والحكومية بدأت عمليات تجهيز يف كافة مناطق البالد بعد ان استلمت هذه املطاحن حصتها من 
الحنطة املحلية. الوزير الجبوري أشار إىل أن الوزارة عملت عىل االستمرار يف دراسة اسعار مادة 
الطحني يف السوق املحلية وتأثرياتها السلبية عىل دخل املواطن العراقي وهي مستمرة يف عمليات 
التجهي�ز ضمن خطة تس�ويقية تضعها الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب. وأش�ار اىل توجيهات 
ص�درت اىل املطاحن االهلية والحكومية ووكالء املواد الغذائية باالرساع بعمليات التجهيز فضال« 
عن تكليف الفرق الرقابية التابعة للوزارة بمتابعة عمليات التجهيز والتدقيق بعمل املطاحن من 
حيث نوعية االنتاج وصالحياتها الفنية. الجبوري أكد وجود خزين جيد من مادة الحنطة لألشهر 
املقبلة نافيا« وجود نقص بهذه املادة التي تعتمد املنتج الوطني وما يسوقه الفالحني واملزارعني 

خالل املوسم التسويقي.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بدأ 11 مليون طالب عراقي، أمس االثنني، عامهم الدرايس 
الجديد، فيما دعاهم رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي 
اىل عدم االستماع ألي شخص يحاول أن يزرع يف عقولهم 
الطائفية والعنرصية.وأعلن الكاظمي من ثانوية العقيدة 
يف بغ�داد ب�دء العام الدرايس الجديد قائ�ال خالل كلمة له 
ام�ام طالبها »أنا س�عيد بوجودي بني أبنائ�ي الطلبة يف 
أول ي�وم من بدء العام الدرايس«، مخاطبا الطلبة بالقول 
»أنتم مس�تقبلنا والعراق بكم يزده�ر ويتطور أوصيكم 
باالجته�اد يف الدراس�ة وتعبك�م اليوم س�تجنون ثماره 
غ�داً.. أوصيك�م باحرتام أس�اتذتكم وتقديرهم وس�ماع 
توصياته�م، فاملعل�م كان وما زال هو باني املس�تقبل«. 
وأضاف »أقول لكم أبنائي ان العراق جميل.. العراق بلدنا، 
الل�ه منح�ه كل الخ�ريات وش�عبنا راٍق ومتعلم؛ صحيح 
نم�ر بظروف صعبة وتحديات لكن ش�عبنا قوي، آباؤكم 
وأمهاتك�م أقوي�اء ألنهم ينهضون م�ن املحنة ويكملون 
حتى يك�ون مس�تقبلكم أفضل«. وش�دد الكاظمي عىل 
الطلبة قائال »ال تستمعوا ألي شخص يحاول أن يزرع يف 
عقولكم عناوين الطائفية والعنرصية ومعنى العنرصية 
والطائفي�ة هو أن يكره الطال�ب أو الطالبة الذي يجلس 
بجانبه عىل الرحلة نفس�ها، ألنه م�ن غري دين أو قومية 
أو غ�ري مذهب أو غ�ري معتقد وفكر وال تس�تمعوا للذين 
يحاول�ون أن يفرق�وا بينكم وتمس�كوا بعراقيتكم هناك 
أرشار يعيشون حتى يفرقوكم عن بعض، قولوا لهم نحن 
عراقيون كلنا سواسية وكلنا مواطنون، لنا حقوق وعلينا 

واجبات«. وأكد الكاظمي للطلبة أن »العراق عىل الطريق 
الصحيح بكم وبأهلكم اليوم وضعنا خططاً طويلة املدى 
إلعمار العراق وإن ش�اء الل�ه نتج�اوز كل التحديات«.. 
مضيفا أن »املس�تقبل أمامك�م وتعاونوا مع أهلكم ومع 
أس�اتذتكم فالعراق يس�تحق منكم أن تتعلموا وتتفوقوا 

فأنتم املس�تقبل وبكم يرتقي بلدن�ا«. وتوجه صباح 11 
ملي�ون طالب عراقي اىل مدارس�هم ومعاهدهم يف انحاء 
البالد مبتدئني العام الدرايس الجديد 2021-2022 وسط 
اج�راءات مش�ددة لحمايتهم من جائح�ة كورونا. وقال 
املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة الرتبي�ة حي�در فاروق 

السعدون ان11 مليونا و65 ألف تلميذ وطالب يف املدارس 
ومعاه�د الفنون الجميلة والتعلي�م املهني بارشوا الدوام 
ضمن العام ال�درايس 2021 �� 2022 يف عموم البالد عدا 
إقليم كردس�تان وكذلك بنسبة دوام تبلغ 100 % للهيئات 
التدريس�ية والتعليمي�ة وس�ط اس�تعدادات اس�تباقية 
واس�عة«. وأش�ار اىل ان الوزارة نس�قت مع وزارة البيئة 
م�ن أجل رفع الوعي الصحي للطلبة بش�أن وباء كورونا 
ورضورة الوقاية لغرض اس�تمرار تدريسهم الحضوري 
من خ�الل حم�الت توعي�ة وتضم�ني مفاهي�م التنمية 
املستدامة يف املناهج الدراسية وتدريب املالكات التعليمية 
ع�ىل آلية تطبيق ذلك. من جانبه، اش�ار مدير التلفزيون 
الرتب�وي أحمد املالكي اىل انطالق حملة تتضمن برنامجا 
تلفزيونيا مخصصا لكل مرحلة دراسية ابتداًء من الصف 
االول االبتدائي وحتى الس�ادس االع�دادي لتهيئة الطلبة 
واملالكات للسنة الدراس�ية 2021 �� 2022. واوضح انه 
»تم تس�جيل امل�واد العلمي�ة الخاصة ب�كل مرحلة ليتم 
بثه�ا عرب الفضائية الرتبوية حي�ث تعد الربامج الخاصة 
بالفضائية مكملة لسلسلة التعليم الحضوري باملدارس. 
وق�ال مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكالبي إن »الفرتة 
املاضية ش�هدت اعمال تنظيف وتعفري وصيانة للرحالت 
والصف�وف وجدران امل�دارس اىل جانب ج�والت ميدانية 
عىل املدارس من اجل االطالع عىل تهيئتها بالتنس�يق مع 
اجه�زة االرشاف االختص�ايص والرتبوي.. مؤك�دا تهيئة 
املدارس بالخدمات كافة وباملستلزمات الصحية الخاصة 
بالتعقي�م وغريها لخل�ق بيئة مناس�بة للطلبة والتالميذ 

بعيدا عن جائحة كورونا.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أقام�ت وكال�ة املديري�ة العامة ملكافح�ة املخدرات 
واملؤثرات العقلية املؤتمر الخاص بمكافحة ظاهرة 
املخ�درات، تحت عنوان )مخاطر انتش�ار املخدرات 
يف املجتمع( حيث حرض املؤتمر، مستش�ار الوزير، 
وعدد من القادة، واملدراء يف الوزارة، وعدد من رجال 
الدين م�ن مختلف الطوائ�ف الديني�ة، وأكاديمني، 
وأساتذة جامعات، ومنظمات املجتمع املدني.  وأكد 
وزير الداخلية يف كلمته التي ألقاها خالل املؤتمر إن 
وزارة الداخلية يف خدمة الشعب، وحريصة عىل أمن 
وممتل�كات املواطن، مبيناً أنه خالل تتبعنا للموقف 

اليومي للجريمة الجنائية بجميع أنواعها الحظنا أن 
هناك تفاوت يف مس�توى ارتفاع وانخفاض الجرائم 

منها املخدرات.  
وأوض�ح إن هن�اك ع�ادات دخيل�ة تن�ايف التقالي�د 
واألع�راف يف املجتم�ع العراق�ي والس�بب الرئي�س 
ملرتكبيه�ا ه�ي املخ�درات، مش�ريا اىل إن املجتم�ع 
العراقي شعب عربي أصيل وتربطه أوارص اجتماعية 
متماس�كة ومتينة، ولألسف الشديد أن هذه الحالة 

بدأت تظهر آثارها الجانبية عىل املجتمع. 
وأكد الغانم�ي عىل رضورة تكاتف الجهود ملكافحة 
هذه الظاهرة، مشريا سيادته اىل التنسيق مع وزارة 
الرتبية بش�أن إدخال الوسائل التثقيفية والتوعوية 

والتعري�ف  للتوعي�ة  التدريس�ية  املناه�ج  ضم�ن 
بمخاط�ر املخدرات عىل املجتم�ع، كما تم فتح باب 
النق�اش م�ع الحضور، وت�م تناول أب�رز املواضيع 
الخاص�ة بمحارب�ة آف�ة املخ�درات، وت�م تحدي�د 
التوصيات التي خرج به�ا املؤتمر ملنع خطرها عىل 

املواطن واملجتمع.
كما بني الفريق عماد محم�د محمود وكيل الوزارة 
مكافح�ة  مديري�ة  جه�ود  ان  الرشط�ة  لش�ؤون 
املخدرات بجميع كوادرها تسابق خطوات املروجني 
له�ذه الس�موم بما يضم�ن امن وس�المة املجتمع 
والحفاظ عىل اس�تقراره بسواعد ابناءه من ابطال 

وزارة الداخلية.

وزارة الداخلية تعقد مؤمترًا خاصًا مبخاطر انتشار مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

الغانمي: املخدرات وراء العادات الدخيلة املنافية للتقاليد واألعراف

        بغداد / المستقبل العراقي

كلف القائد العام للقوات املسلحة، 
الش�طري  حمي�د  االثن�ني،  أم�س 

برئاسة جهاز األمن الوطني.

وس�يتوىل الش�طري مهام رئاس�ة 
الجه�از خلفاً لعبد الغني األس�دي 
ال�ذي ت�وىل املنص�ب يف الراب�ع من 
تم�وز 2020 خلف�ا لفالح الفياض 

رئيس هياة الحشد الشعبي.

تكليف محيد الشطري برئاسة
جهاز األمن الوطني

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر حكومي يف دياىل، أم�س االثنني، عن تعزيز 6 
مناطق اغلبها زراعية بقوات خاصة قادمة من بغداد، مبيناً 

أن تلك القوات لديها 3 مهام لحفظ األمن يف املحافظة 
وقال املصدر إن »6 مناط�ق زراعية يف دياىل من بينها ريفي 
املقدادي�ة )40 كم ش�مال رشق بعقوب�ة( والعبارة )15 كم 
ش�مال رشق بعقوبة( تم دعمهما بقوات خاصة قادمة من 

بغ�داد الفت�ا اىل ان القوات بدأت باالنتش�ار الفع�ي منذ 48 
ساعة بالتنسيق مع العمليات املشرتكة وعمليات دياىل«.

واضاف املصدر، ان »3 اهداف رئيسية للقوات التي انترشت 
مؤخ�را هي معالج�ة مل�ف الخروق�ات والقي�ام بعمليات 
اس�تباقية لدرء مخاطر االرهاب وطمأنة االهايل باس�تقرار 
االوضاع الداخلية«، مؤكدا أن »فرتة وجود القوات غري محدد 

وهي خاضعة الوامر مبارشة من العمليات املشرتكة«.
واش�ار اىل ان »هن�اك اوام�ر مب�ارشة م�ن رئيس ال�وزراء 

مصطفى الكاظمي، بتصحيح مس�ار العمل االمني يف دياىل 
بش�كل مبارش واعطاء صالحيات واس�عة للقيادات االمنية 
حي�ال معالج�ة الخروق�ات واتخ�اذ الق�رارات الت�ي تصب 
يف الصال�ح الع�ام«. وأثار قت�ل تنظيم »داع�ش« ألكثر من 
13 مدني�اً وجرح الع�رشات من أفراد قبيل�ة »بني تميم« يف 
قرية »الرش�اد« يف املقدادية، مس�اء الثالثاء املايض، مواقف 
سياس�ية غاضبة، يف حني قام مسلحون بالهجوم عىل قرية 

»نهر اإلمام«، ما أثار مخاوف شعبية.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكال�ة الوزارة لش�ؤون الرشط�ة، أم�س االثنني، ان 
رشطة بغداد القت القبض عىل متهم اقدم عىل دهس س�يدة 

وابنتها فارقتا الحياة والذ بالفرار
 وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
ان »مفارز قس�م رشطة البياع القبض ع�ىل متهم اقدم عىل 
دهس س�يدة وابنتها فقدتا الحياة جراء ش�دة الحادث حيث 
الذ الس�ائق بالفرار«.  واضاف البي�ان ان« قائد رشطة بغداد 
الل�واء الرك�ن ماج�د فالح نعمة وج�ه بتش�كيل فريق عمل 
متخص�ص حيث اس�تمرت عملي�ة البحث ع�ن املتهم لثالثة 
ايام تكللت بالتعرف عىل الس�ائق والحصول عىل امر قضائي 
بالق�اء القبض عليه واصطحابه اىل مرك�ز الرشطة بصحبة 

العجلة التي كانت بحوزته بالحادث ». 
حيث ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة بحقه وفق 
القان�ون. كما اعلن�ت مديرية مكافحة اج�رام بغداد القبض 
عىل متهم برسقة 94 مليون دينار وآخر بجريمة قتل يف بغداد 
وذكرت مفارز املديرية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه ان »مفارز مكتب إجرام الحرية يف مديرية مكافحة إجرام 
بغ�داد تمكن�ت من إلق�اء القبض عىل مته�م لقيامه برسقة 
مبلغ مايل قدره )94( مليون دينار من إحدى الدور الس�كنية 

ضمن منطقة جكوك شمال غربي العاصمة بغداد«.  
واضاف�ت ان« مفارز مكت�ب مكافحة إجرام بغ�داد الجديدة 

القت القبض عىل متهم الرتكابه جريمة قتل«.  
واضافت انه »تم إحالتهم اىل الجهات املعنية لغرض استكمال 

اإلجراءات القانونية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

تبادل الع�راق وإيران، أمس اإلثنني، رف�ات 11 جندياً عراقياً 
منه�ا 1 معلوم�ة الهوي�ة، وس�لم 20 رفات�اً إيراني�اً منها 9 

معلومة الهوية، قتلوا خالل سنوات الحرب.
وذكرت وزارة الدفاع يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 

من�ه أنه بن�اًء عىل مذك�رة التفاه�م املوقعة ب�ني جمهورية 
الع�راق وجمهورية إيران اإلس�المية والخاص�ة بالبحث عن 
رف�ات ضحايا الح�رب العراقية - اإليراني�ة )1988-1980(، 
اس�تلمت الكوادر الفنية يف قسم األرسى واملفقودين بمديرية 
حقوق اإلنس�ان يف قواطع عمليات )البرصة، ميسان( )11( 
رفاتاً لش�هداء عراقيني منها واحدة معلومة الهوية، وتسليم 

)20( رفاتاً إيرانياً منها )9( رفات معلومة الهوية«.
وأضاف�ت أن »عملي�ة التب�ادل تم�ت ع�رب منفذ الش�المجة 
الح�دودي وبإرشاف لجنة الصليب األحم�ر«. وخاض البلدان 
الجاران حربا عنيفة امتدت لثماني سنوات )1980 - 1988( 
خلفت نحو مليون قتيل من الجانبني )حسب إحصاءات غري 

رسمية( وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دوالر.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محكمة تحقيق العمارة، أمس 
االثن�ني، اتخاذه�ا إج�راءات بتوقيف 
صاح�ب مطع�م و6 متهم�ني آخرين 
ع�ىل خلفية تس�مم غذائ�ي لعرشات 

املواطنني يف ميسان.
وذك�ر اعالم مجلس القضاء األعىل، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، أن »ق�ايض محكم�ة تحقي�ق 
القانون�ي  االج�راء  اتخ�ذ  العم�ارة 
بتوقي�ف صاحب املطع�م و6 متهمني 
آخرين عىل خلفية حالة تسمم غذائي 

لعرشات املواطنني ووفاة أحدهم«.
وكانت دائ�رة صحة ميس�ان اعلنت، 
األحد، دخول 46 حالة تس�مم غذائي 
اىل مستش�فى الش�هيد الصدر يف يوم 
أن  الدائ�رة،  بي�ان  وبحس�ب  واح�د. 
ط�وارى مستش�فى الش�هيد الصدر 
التعليم�ي يف ميس�ان ومن�ذ الس�اعه 
2 ظه�را اس�تقبلت 46 حالة تس�مم 
غذائي حيث توجهت عجالت االسعاف 
لنقل الحاالت اىل املستشفى وتم اجراء 
الفح�ص االوىل للمصابني يعانون من 

اسهال وتقيؤ ومغص معوي.

تعزيز 6 مناطق يف دياىل بـ »قوات خاصة« من بغداد: هذه مهامها

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة تطيح بـ »سارق ماليني« 
وتلقي القبض عىل مطلوب 

العراق وإيران يتبادالن رفات جنود قضوا يف حرب الثامين سنوات

القضاء يتخذ اجراءات 
قانونية بحق صاحب 

مطعم و6 متهمني عىل 
خلفية التسمم يف ميسان

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلعالم األمن�ي، أم�س اإلثنني، القب�ض ع�ىل 13 إرهابياً يف 
محافظة نينوى.

وذك�ر بي�ان للخلي�ة تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه أن »وكالة 
االس�تخبارات والتحقيقات االتحادي�ة يف وزارة الداخلية تواصل عملياتها 
النوعية واالس�تباقية، ملالحقة عصابات داع�ش األرهابي، إذ تمكنت وبعد 
ورود معلومات دقيقة ومن خالل املتابعة املستمرة والتدقيق واملطابقة من 

القاء القبض عىل 13 متهماً من األهداف املطلوبة يف محافظة نينوى«.
وأوض�ح، أن »اإلرهابي�ني ه�م املكنى )ابو وق�اص( ويعمل فيما يس�مى 
ل�واء القدس واملكن�ى )أبو زهراء( يعمل فيما يس�مى )كتيبة أبي مصعب 
الزرق�اوي( ومجرم آخر يعمل فيما يس�مى )معس�كر س�لمان الفاريس( 
فيم�ا يعمل اإلرهاب�ي الرابع بما يس�مى )ديوان الجند/الرسي�ه النقلية( 
واإلرهابي املكنى )أبو هنون( يعمل فيما تس�مى )الهندس�ة العسكرية / 
قس�م األلغ�ام(«، مبيناً أنه »كان م�ن بينهم اإلرهابي املكن�ى )أبو حيدر( 
والذي يعمل فيما تس�مى )فرقة مؤته ( أما اإلرهابي الس�ابع فهو املكنى 

)نشوان( يعمل فيما تسمى )فرقة الفرقان / لواء عمر بن الخطاب(«.
 وأضاف أنه »تم القبض عىل إرهابي آخر والذي يعمل فيما يسمى ) قاطع 
القيارة/ عس�كر/ جعف�ر الطيار(، واإلرهابي امللق�ب )أبو حيدر( ويعمل 
فيم�ا تس�مى )فرقه نهاون�د/ لواء حذيفة ب�ن اليمان(، فض�اًل عن إلقاء 
القبض عىل اإلرهابي املكنى )عي( يعمل فيما يس�مى )فرقة مؤته / لواء 
زيد بن الحارث(، واإلرهابي املكنى )ابو مس�لم( والذي يعمل فيما تس�مى 
)الرشطة اإلسالمية/مرور(«، مشرياً إىل أنه »تم القبض أيضاً عىل اإلرهابي 
املكن�ى )أبو غفران( يعمل فيما يس�مى ) دي�وان الجند/رسية النقليات( 
واإلرهابي املكنى )أبو خطاب( يعمل فيما يس�مى )ديوان الجند/ تفخيخ 

نينوى(«.
ولفت البي�ان إىل أن »هؤالء املجرمني اعرتف�وا بانتمائهم لعصابات داعش 

اإلرهابية خالل التحقيق االبتدائي والقضائي«.

االستخبارات تطيح بـ 13 إرهابيًا يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در أمني، أم�س االثنني، 
بص�دور حكم باإلع�دام بحق قاتل 
الصم�د  عب�د  أحم�د  اإلعالمي�ني، 

وصفاء غايل.
وقال املصدر، الذي رفض الكش�ف 
عن اس�مه، إن »رئاس�ة اس�تئناف 
الب�رصة االتحادية أص�درت حكما 
باإلعدام بحق املتهم )ح .ك ( بقضية 
قت�ل الش�هداء احم�د عب�د الصمد 
وصفاء غايل وتم إرس�ال الحكم اىل 
املحكمة التمييزية  للمصادقة عليه  
القطعية  الدرج�����ة  واكتس�اب 

تمهيدا لتنفيذه«.

البرصة،  وقررت محكمة جناي�ات 
االثن�ني امل�ايض )25 ترشين األول، 
قتل�ة  محاكم�ة  تأجي�ل   )2021
الشهيدين احمد عبد الصمد وصفاء 

غايل اىل اليوم االثنني.
كان�ون   10( الجمع�ة  ي�وم  ويف 
مس�لحون  أطل�ق   )2020 الثان�ي 
الن�ار اإلعالمي أحمد عب�د الصمد، 
ومصوره صفاء غايل يف سيارتهما، 
س�احة  يغ�ادران  كان�ا  عندم�ا 
االعتص�ام وس�ط مدين�ة البرصة، 
أس�فر ع�ن مقتل عب�د الصمد عىل 
الف�ور وإصاب�ة صفاء غ�ايل الذي 
تويف متأثرا بجروحه بعد ساعة من 

وقوع الحادث.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلعالم األمن�ي، أمس االثنني، القبض ع�ىل ثالثة ارهابيني يف 
دياىل.

وذكر بيان للخلية تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أنه »تأكيدا لسعيها 
بالقبض عىل ما تبقى من فلول داعش االرهابي وخالياه النائمة، واستنادا 
اىل معلومات اس�تخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة استخبارات الفرقة 
االوىل إحدى مفاصل مديرية االستخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع وقوة 
من لوائيي املشاة االول والرابع ومفرزة من االمن الوطني من القاء القبض 

عىل ثالثة ارهابيني يف مناطق جلوالء وشمايل املقدادية بمحافظة دياىل«. 
وأض�اف أن »امللق�ى القب�ض عليهم هم م�ن املطلوبني للقض�اء بموجب 

مذكرة قبض وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.

صدور حكم اإلعدام بحق قاتل اإلعالميني 
امحد عبد الصمد وصفاء غايل

اإلعالم األمني يعلن إلقاء القبض
 عىل 3 ارهابيني يف دياىل



www.almustakbalpaper.net العدد )2480( الثالثاء  2  تشرين الثاني  2021 محليات3

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئة النزاهة االتحاديَّة ُمخالفاٍت رافقت عمليَّة 
إحالة أحد املش�اريع يف ُمحافظة ميسان، ُمبّينًة أنَّ كلفة 

املرشوع تجاوزت خمسة ماليني دوالر.
 وأفادت دائرة التحقيقات يف الهيئة بأنَّ فريق عمل مكتب 
تحقي�ق ميس�ان، ال�ذي انتق�ل إىل هيئة تش�غيل حقول 
ن  رة ضب�ٍط قضائيَّ�ٍة، تمكَّ نفط ميس�ان؛ بناًء ع�ى ُمذكَّ
ة بُمناقص�ة إحالة وتحليل  من ضب�ط األوليَّ��ات الخاصَّ
 ) ة بمرشوع إنش�اء ج�داٍر )كونكريتيٍّ العطاءات الخاصَّ
ُمضادٍّ لالنفجار يف رشكة )سينوك( الصينيَّ�ة يف املحافظة؛ 

لوجود ُمخالفاٍت يف اإلحالة. 
وأش�ارت الدائرة إىل أنَّ التحرِّيات األوليَّة قادت إىل ارتكاب 
ة باملرشوع البالغة كلفته  لجان اإلحال�ة والتحليل الخاصَّ

5 مالي�ني و281 أل�ف دوالٍر ُمخالف�اٍت يف إحال�ة وتحليل 
ة باملرشوع املُحال من قبل هيئة تشغيل  العطاءات الخاصَّ

حقول نفط ميسان عى رشكة ُمقاالوٍت أهليَّ�ٍة.   
وت�مَّ تنظيم مح�ر ضبٍط أصويلٍّ وعرض�ه عى محكمة 
�ة بقضاي�ا النزاهة يف ميس�ان، الّتخاذ  التحقي�ق املُختصَّ

اإلجراءات القانونيَّ�ة املُناسبة.
صت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّ�ة مخالفات يف  إىل ذلك، ش�خَّ
عق�د إنش�اء محطة تولي�د كهربائية، فيما كش�فت عن 

تسبُّبه بهدٍر قيمُتُه أكثر من 16 مليار دينار.
 دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة أش�ارت يف بي�ان لها تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إىل أنَّ »الفري�ق امليدانيَّ 
ملكت�ب تحقي�ق ذي قار ق�ام بتح�رٍُّك رسيٍع، بع�د توافر 
معلوماٍت تفيد بوجود هدٍر للمال العام وُمخالفات يف عقد 
إنش�اء محطة توليد الطاقة الكهربائيَّ�ة يف املُحاف�ظة«، 

ة  «التحرُّك أس�فر عن ضبط األولي�ات الخاصَّ ُمبّي�ن�ًة أنَّ
بامل�رشوع، فض�اًل ع�ن تقري�ر دي�وان الرقاب�ة املاليَّ�ة 
االتح�ادي الذي تضمن جملًة م�ن املالحظات التي تحول 

عن تسليم املرشوع«.  
ص إهم�االً وتقصرياً  « الفريق ش�خَّ وأضاف�ت الدائرة إنَّ
ذة  من قبل الدائرة املُس�تفيدة )رشك�ة أور( والجهة املُنفِّ
للمرشوع )الرشكة العامة للصناعات الكهربائية( أدَّى إىل 
هدٍر يف العقد البالغة قيمُت�ُه )16،637،600،000( مليار 
دين�اٍر«، مبين�اً أن »املرشوع ل�م يكتمل، رغ�م إحالته يف 
ؤ  عام 2011 بُمدَّة إنجاٍز تبلغ )14( ش�هراً؛ بسب�ب التلكُّ
يف التنفي�ذ، وعدم وج�ود إرشاٍف وُمتابع�ٍة جديٍَّة لعملية 

التنفيذ«.  
وتابع�ت إنَّ »املُخالف�ات تمثلت بدفع ما نس�بته )%90( 
من قيم�ة العقد عن�د التوقي�ع، وعدم تقص�ري أيَّة جهٍة 

ر املحط�ة بع�د تعرُّضها لالح�راق، إضافة  نتيج�ة ترُّ
إىل ع�دم املُطالب��ة بالغرام�ات التأخي�ريَّ��ة املُت�رتِّب��ة 
��ة الش��رك�ة املُح�ال إليه�ا ال�مش��روع البالغ�ة  بذمَّ
)3,327,520,000( ملي�ارات دين�اٍر، فضالً عن التس�لُّم 
األويل الجزئ�ي لل�مرشوع، بالرغم من أنَّ العقد ينصُّ عى 

تسلُّم املرشوع بعد إنجازه بالكامل )تسليم مفتاح(«.  
ولفت�ت إىل« وج�ود )46( مالحظ�ًة تح�ول دون تس�لُّم 
املرشوع ح�س�ب ما أشار إل�يه تق�ري�ر ديوان ال�رقاب�ة 
ال�ماليَّ��ة االتح�ادي، بضمنه�ا ع�دم توفر ُمس�تلزمات 
ورشوط الس�المة املهنيَّة ومواد اإلطف�اء، وكان ذلك أحد 
أس�باب احراق املحطة، فيما ُعرَِضت األوراق التحقيقيَّة 
؛ ال�ذي قرَّر تدوي�ن أقوال  عى ق�ايض التحقي�ق املُختصِّ
املُمث�ل القانون�يِّ ل�وزارة الصناع�ة واملع�ادن، وإج�راء 

التحقيق اإلداريِّ من قبل الوزارة«.

النـزاهـة تضبط خمـالفـات بعقد قيمته أكـثـر من »5« ماليـيـن دوالر يف ميسان
شخصن هدرًا مبحطة كهربائيـة بقيمة 16 مليار دينار

    بغداد / عامرعبدالعزيز 

اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن مواصل�ة ف�رع 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب واسط مناقلة 
الحنط�ة املحلي�ة اىل فروع ومواق�ع الرشكة 
يف الب�رة و كرب�الء و بغداد، اك�د ذلك مدير 
عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب املهندس 

باسم نعيم العكييل. 
وقال واصلت مالكاتنا العاملة يف فرع واس�ط 
مناقل�ه الحنط�ة من مركز تس�ويق الدجييل 
اىل س�ايلو الب�ره وبلغ�ت الكمي�ة التي تم 
 )75( بواق�غ  ط�ن   )3511.760( مناقلتع�ا 

شاحنة. 
واض�اف واصلنا كذل�ك مناقل�ه الحنطة من 
مرك�ز تس�ويق النعماني�ه االول اىل س�ايلو 

ال�دوره يف بغ�داد و بلغ�ت الكمي�ة املحول�ة 
)1289.840( طن بواقع )28( شاحنه . 

» العكي�يل » بني اىل الكمي�ة التي تم مناقلتها 
من مركز تس�ويق الدبون�ي اىل فرع البره 
بلغ�ت )930.340( ط�ن )19( ش�احنة، اىل 
جان�ب ش�احنه واح�ده اىل س�ايلو كربالء ) 
40،200 ( ط�ن وبه�ذا يكون مجم�وع ماتم 
مناقله من مواقع فرع واسط  لهذا اليوم بلغ 

)5736.040( طن وبواقع )123( شاحنه .
وياتي ذل�ك لتعزي�ز ارص�دة املحافظات من 
التمويني�ة  البطاق�ة  لرف�د  الحنط�ة  م�ادة 
بالحصة التاسعة  ، مدير عام الرشكة بني اىل 
ان مالكاتنا انجزت تحميل كافة الش�احنات 
وع�دم مبي�ت أي ش�احنه ، و اىل جان�ب ذلك 
واصل�ت مواقع فرع واس�ط تجهيز مطاحن 

املحافظة بالحنطة املقرره للوجبة التاس�عة 
س�لفه  % 50 الدفعة االوىل حي�ث بارش الجهد 
الهن�ديس والفن�ي يف معم�ل س�ايلو الك�وت 
ومرك�ز تس�ويق الدبوني وس�ايلو الصويره 
تجهي�ز مطاحن املحافظ�ة بالحنطة املحلية 
الخاصة بالحصة التاس�عة سلفة  % 50 االوىل  
حيث بلغ اجم�ايل التجهيز  ) 876.620( طن 

ليسهم يف رفد مفردات البطاقة التموينية . 
ف�رع  م�الكات  واصل�ت  اخ�ر  جان�ب  م�ن 
الرشك�ة يف االنبار تجهي�ز مطاحن املحافظة 
بالحص�ص املق�ررة من الحنط�ة املخصصة 

للوجبة التاسعة 
وبلغت الكميات املجهزة لغاية اليوم )3191( 
طن من أصل اجمايل الكمي�ة الفعلية البالغة 

)10322( سلفة )50%( االوىل.

جتارة احلبوب: فرع واسط يناقل احلنطة اىل ثالث 
حمافظات وجيهز مطاحنها

االنبار جهزت مطاحن احملافظة بالوجبة االوىل من احلصة التاسعة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط، أمس اإلثنني، 
تصديرها أكثر من 96 مليون و708 
اآلف برميل نفط يف الش�هر املايض. 
لل�وزارة  اإلعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إن »كمي�ة الصادرات 
 )96( بلغ�ت  الخ�ام  النف�ط  م�ن 
مليون�اً و708 آالف و660 برميالً«.
وأضافت أن »إيرادات شهر ترشين 
األول املايض بلغت 7 مليارات و680 

ملي�ون دوالر«.وتابعت، أن »املعدل اليومي للصادرات النفطي�ة بلغ 3 ماليني و120 ألف 
برميل يف اليوم, مبينة أن معدل سعر الربميل الواحد بلغ 79.376 دوالراً«.

صادرات العراق من النفط الشهر املايض: 
جتاوزات 7 مليارات دوالر

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس االثنني، 
أن حاالت التس�مم التي رصدت يف ميسان 
االع�راض،  ومتوس�طة  بس�يطة  أغلبه�ا 
فيم�ا أش�ارت إىل تس�جيل فرق مش�ركة 
م�ع الجه�ات ذات العالق�ة ملتابعة حاالت 

املصابني.
وقال املتحدث باس�م الوزارة س�يف البدر، 
ميس�ان  يف  الصحي�ة  »مؤسس�اتنا  إن 
رص�دت 100 حالة تس�مم، أغلبها معوية 
ومغص واسهال، وهي أعراض بسيطة اىل 
متوسطة«، مؤكداً »عدم تسجيل أي حاالت 
ش�ديدة«.وأضاف، أنه »تم تش�كيل لجان 
للتحري الوبائي، وتبني ان هنالك مخالفات 
يف عدد من املطاعم غري ملتزمة باإلجراءات 
الصحي�ة«، مش�ريا اىل أن »املصابني الذين 
تعرضوا للتسمم، تناولوا يف تلك املطاعم«.

وتابع أن »هنالك فرقاً مش�ركة من الرقاب�ة الصحية وفرق تفتيش 
الصح�ة العامة وفرق التح�ري الوبائي، وتم اخ�ذ العينات من داخل 
املطاعم واألدوات املس�تعملة فيها وفحص األشخاص العاملني فيها، 
وأخضاع العينات للتحليل املختربي«.وأكد، البدر، أن »املصابني حالتهم 
مس�تقرة، ولم تس�جل حالة جديدة لغاية االن، وتم نقل املصابني إىل 
املستشفيات، وبعضهم تماثل للش�فاء«، منوهاً أن »األدوية متوفرة 
يف املراك�ز الصحية واملستش�فيات«.ولفت إىل أن »وزير الصحة تابع 
موضوع حاالت التس�مم بشكل شخيص، فضالً عن مدير عام صحة 
ميس�ان ومدير الصحة العامة وكل الجه�ات املعنية، وهنالك متابعة 
م�ن قبل الوزارة االتحادية يف هذا املوض�وع«، موضحا ان »جزءا من 
عمل الرقابة الصحية يف الوزارة، هو منح االجازات الصحاب املطاعم 
واملعام�ل الخاصة بالجانب الغذائي واملأكوالت واملرشوبات، بحس�ب 

األصول«.
وتاب�ع أن »الف�رق الصحية يف ال�وزارة ومن خالل الزي�ارات الدورية 
واملفاجئ�ة، يت�م رص�د املخالف�ات، ورصد ح�االت التس�مم والتلف 
ومش�اكل التخزين وغريها، أضافة إىل التنس�يق مع الجهات األمنية 

والبلدية واملحلية، التي تشكل فرقاً مشركة ملتابعة املخالفني«.
وذك�ر، أن »بع�ض املواطن�ني يزاول�ون العم�ل دون موافقات، وهي 
تكون غري خاضعة لإلجراءات واملعايري الصحية، مما س�ببت ظهور 

االمراض، كحاالت التسمم الغذائي و غريها«.
ونوه، أنه »هناك مخالفات تس�جل بشكل يومي عى مستوى البالد، 
م�ن قبل الف�رق الصحية والرقابي�ة، حيث تتخذ بحقه�م اإلجراءات 
العقابية، حس�ب ن�وع املخالف�ة، ومنه�ا الغرام�ات اىل غلق مؤقت 
أو دائ�م، وبعضه�ا يرفع للجانب القضائي بحس�ب قان�ون الصحة 
العامة«.وأستدرك، بالقول: إن »هذه اإلجراءات التكون فقط من قبل 
الوزارة، حيث ترافق الفرق الصحية الجوالة افراد من القوات األمنية 

والرشطة املحلية والبلدية املحلية يف بغداد وباقي املحافظات«.
وأوض�ح، أن »الج�زارة )القصاب�ة ( ع�ى األرصف�ة واألماك�ن غ�ري 
املخصص�ة له�ا مخالفة رصيح�ة للتعليمات الصحي�ة، وترصد من 
فرق الرقابة الصحية، وهنالك دوريات مش�ركة مع الرشطة املحلية 
والبلدي�ة وامان�ة بغ�داد لرصد تلك املخالف�ات«، داعي�ا املواطنني إىل 
»اإلب�الغ عن ه�ذه الحاالت غ�ري القانوني�ة يف غري املح�ال واألماكن 

املخصصة لها، والتي يجب أن تخضع للرشوط الصحية«.

الصحة تشكل فرقًا مشرتكة ملتابعة املصابني بالتسمم
يف ميسان

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف األمني العام ملجلس ال�وزراء حميد الغ�زي، أمس االثنني، 
عن رصد 7 مليارات ونصف املليار دينار للمدينة الصناعّية يف ذي 
قار. وقال الغزي، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، انه 
»تم رصد 7 مليارات ونصف املليار دينار للمدينة الصناعية يف ذي 
قار«.وأضاف أن »املدينة ستس�هم يف جذب فرص العمل وتشغيل 

العاطلني وتحقيق التنمية الصناعية داخل ذي قار«.

الغزي: رصد 7 مليارات ونصف املليار 
دينار للمدينة الصناعّية يف ذي قار

    بغداد / المستقبل العراقي

حددت محافظة ذي قار، أمس االثنني، سعر األمبري الواحد للمولدات 
األهلية ب�4 آالف دينار، خالل الشهر الحايل.وذكر املكتب اإلعالمي 
ملحافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه »تحديد س�عر االمبري لش�هر ترشين الثاني بمبلغ 4 
االف دينار عراقي فقط من املولدات االهلية، وتكليف املختارين يف 
االحياء الس�كنية بمتابعة املخالفني واستقبال الشكاوى، وكذلك 
تخصي�ص الرقم التايل 07826996759 الس�تقبال الش�كاوى«.

وأضاف: »عى املواطن الكريم تقديم الش�كوى القانونية ضد اي 
مخالف للتسعرية الرسمية، وعدم الردد يف ابالغ الجهات املختصة 

لتقوم بمحاسبة املتالعبني بالتسعرية وفقا للقانون«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التخطي�ط، أم�س اإلثن�ني، مالم�ح موازن�ة عام 
2022 املقبل�ة، فيما ح�ددت الفئات التي س�تترر رواتبها عند 
تأخري إق�رار املوازنة.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد إن »الرواتب 
املس�تمرة للموظف�ني عى امل�الك الثابت ولن تتأث�ر يف حال تأخر 
إقرار املوازن�ة املقبلة، او حتى عدم اقرارها، لكون نس�بة 12/1 
س�تغطي املبال�غ«، الفت�ا اىل ان »تأخ�ري اق�رار املوازنة ق�د يؤثر 
ع�ى التخصيص�ات اإلضافي�ة يف نهاية الس�نة ألغ�راض العالوة 
او الرقي�ات وكذلك الدرج�ات الوظيفية الجدي�دة«. واضاف، ان 
»قان�ون االدارة املالي�ة نص عى ان�ه يف حال عدم اق�رار املوازنة 
يك�ون ال�رف للنفقات الجارية بنس�بة 1 عى 12 م�ن املوازنة 
الس�ابقة، اما النفقات االس�تثمارية تتعامل وفق نس�بة االنجاز 
لكل مرشوع عى حدة، وهذا يس�مى بموازنة مس�ودة تخصيص 
املق�رح«، مبينا ان »س�عر النف�ط حدد يف املوازن�ة املقبلة ب� 60 
دوالرا للربميل«.وبني ان »املوازنة حاليا يف اللجنة املصغرة لصياغة 
اطار تحضريي للحكومة، اال ان مجلس الوزراء الحايل غري مخول 
باقرارها لكنها س�تكون مهيأة ملجلس الوزراء املقبل بعد تشكيل 
الحكومة الجدي�دة فيها«، مؤكدا ان »املوازنة فيها نقاط ايجابية 
منها توحيد رسوم الجمارك والعمل عى اعداد موازنة استثمارية 
ل� 3 س�نوات وليس لس�نة واحدة لضمان اس�تمرار املش�اريع«.

وتاب�ع، ان »املوازنة تضمنت ايضا معالجة العجز الذي قد يحصل 
يف ح�ال اقرارها، من خالل اع�داد موازنة تكون غري معتمدة عى 

القدر الكبري من النفط لكون اسعار النفط متغرية عادة«.

ذي قار حتدد سعر اإلمبري بـ »4« آالف 
دينار خالل ترشين الثاين

التخطيط تكشف مالمح موازنة 2022 
والفئات املترضرة من تأخري إقرارها     بغداد/ المستقبل العراقي

تعه�دت نقاب�ة صيادل�ة الع�راق، أم�س 
املقب�ل 2022  الع�ام  ان يش�هد  االثن�ني، 
القضاء عى ظاه�رة املحال الوهمية لبيع 
االدوي�ة، او ما يع�رف ب�«الصيدليات غري 
املجازة«، مش�رية اىل الية تطبيق التسعرية 

الجديدة لبيع االدوية اىل املواطنني.
وذك�ر نقيب الصيادل�ة مصطفى الهيتي، 
يف تريح صحفي، ان »تم تش�كيل لجنة 
فنية خاص�ة يف وزارة الصحة تضم من 5 
اعض�اء أحدهم من نقاب�ة الصيادلة، وقد 
بدأن�ا بالتس�عري لكن ارتفاع س�عر رصف 
ال�دوالر اثر عى امل�ي بتس�عرية االدوية 
الت�ي كان�ت تتم وف�ق س�عر 1200دينار 
مقابل ال�دوالر، واالن توقفن�ا لحني اعادة 

منظومة التسعرية«.
واوضح ان »التس�عرية الجديدة س�تطلق 
م�ن  مؤخ�را  وصلتن�ا  حي�ث  قريب�ا، 
وزارة الصح�ة تس�عرية جدي�دة لبع�ض 

املستحرات ».
واض�اف ان »قان�ون الضم�ان الصح�ي 
س�يؤمن تس�عرية االدوي�ة 100 % ،حيث 
اليوج�د اي دواء يف الصدلي�ات دون تثبيت 
رقعة الس�عر ، وهي ال تعن�ي املبلغ بل ان 
ال�دواء دخ�ل اىل مخت�ربات وزارة الصحة 
ليك�ون مفحوص�ا وامن�ا ، ولذل�ك وجود 
رقع�ة الس�عر يعن�ي تطم�ني املواطن�ني 

بجودة الدواء وفعاليته«.
عم�ل  ع�ى  التفتي�ش  ج�والت  وح�ول 
ان  الصيادل�ة  نقي�ب  اك�د  الصيدلي�ات، 
»النقاب�ة تق�وم بجوالت تفتي�ش ميدانية 
، ويف الع�ام املايض نفذن�ا اكثر من 3 االف 
جول�ة تفتي�ش ملراقب�ة االس�عار، وكذلك 
قان�ون مزاول�ة مهن�ة الصيدل�ة يتضمن 
فق�رة مهم�ة ان يلت�زم الصيديل بالس�عر 
املح�دود للبيع »، مبينا ان » لدينا عقوبات 

نقابية انضباطي�ة يف قانون مزاولة املهنة 
بحق املخالفني ».

وبش�أن بعض االدوية التي لم تسعر حتى 
االن«.

بش�كل  اقرح�ت  »النقاب�ة  ان  واوض�ح 
مؤقت ان تكون فاتورة املذخر مضافا لها 
25% لح�ني اكتمال تس�عري باق�ي االدوية 

االخرى«.
وع�ن الصيدليات غري املج�ازة، علق نقيب 
الصيادل�ة بالق�ول »نح�ن ندعوها محاال 
وهمي�ة، ولدين�ا مخاطبات مس�تمرة مع 
الجهات الرسمية ومنها االمن االقتصادي 
للخ�الص منه�ا ، الن عقوب�ة ممارس�ة 
مهنة الصيدلة بطريقة غري مرشوعة هي 

السجن 3 سنوات وقد طبقت فعليا«.
واضاف ، ان » هذه املحال ماتزال موجودة 
، ونح�ن نراق�ب  يف اط�راف املحافظ�ات 
ميداني�ا للخالص منها ، لكن ال نس�تطيع 
التدخ�ل كنقاب�ة الن ذل�ك يتب�ع منظومة 
االمن والصحة وفق قانون الصحة العامة 
»، مش�ريا اىل وجود نحو 500 محل وهمي 
يف محافظ�ة االنب�ار ابان الفرة الس�ابقة 
قب�ل تطبي�ق املنظوم�ة الصحي�ة ، واالن 
تقل�ص الع�دد اىل 5 مح�ال فق�ط ونح�ن 
ماضون بالعمل »، مؤكدا ان » العام املقبل 
2022 لن تبقى محال وهمية لبيع االدوية 

يف العراق ».
وافصح نقيب الصادلة عن مرشوع جديد 
يج�ري العم�ل علي�ه حالي�ا ، مبين�ا ان » 
النقاب�ة تع�د م�رشوع االرشاف والتقويم 
، ملراقب�ة الخ�الص م�ن املح�ال الوهمية 
وتثبيت وج�ود الصيادل�ة يف الصيدليات ، 
وصوال اىل خدمة صيدالنية متميزة تضمن 
لتس�جيل  للمري�ض  كاف  وق�ت  اعط�اء 
التعليم�ات الخاصة بالدواء وكيفية اخذه 
بش�كل منتظ�م ، لتك�ون نقل�ة نوعية يف 

القطاع الصحي والطبي«.

نقابـة صيادلـة: سنطبق تسعرية جديدة 
ولن نسمح بـ »حمال ومهية« لبيع االدوية

الكهرباء توضح سبب تزايد القطوعات: 
األحوال اجلوية هي السبب

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضح�ت وزارة الكهرب�اء، أمس االثنني، 
س�بب القطوع�ات يف التي�ار الكهربائ�ي 
خ�الل اليوم�ني املاضيني.وق�ال املتحدث 
باس�م الوزارة احمد العب�ادي يف تريح 
بالتي�ار  »القطوع�ات  إن  صحف�ي، 
الكهربائ�ي الت�ي حصلت خ�الل اليومني 
املاضي�ني كان�ت نتيج�ة لس�وء األحوال 
الجوية فضال عن أن هذا املوسم يعد فصل 
ذروة يف االس�تهالك،« مشريا إىل أن »هناك 
صيانات دورية وغسل للمحطات«.ولفت 

اىل ان »رئي�س الوزراء قد وج�ه بتوفري الدعم املايل 
لها اس�تعدادا ملوس�م الش�تاء والصي�ف املقبلني« 
مبينا أن »الخطة الخمس�ية للوزارة تشتمل خطة 
طويلة ومتوس�طة وطويلة األمد وتبدأ من 7 آالف 

مي�كاواط للخطة قصرية األم�د وتصل إىل 54 ألف 
مي�كاواط للخطة طويل�ة األمد«.وأضاف العبادي 
أن »رئيس الوزراء وجه وزارة املالية بتوفري الدعم 
الكام�ل لتل�ك املش�اريع فضال عن تعظي�م موارد 

الجباي�ة االلكروني�ة ونص�ب الع�دادات 
الذكي�ة وتنويع موارد الطاق�ة واملبارشة 
بمش�اريع الطاقة الشمس�ية ومشاريع 
الرب�ط الكهربائ�ي«.وكان رئيس الوزراء 
وزارة  أم�س  زار  الكاظم�ي  مصطف�ى 
الكهرباء وق�ال خالل اجتماع�ه بالكادر 
املتق�دم يف ال�وزارة :«نجتمع بك�م اليوم 
كي نس�تبق فصل الصيف القادم، بوضع 
خطط من شأنها تجاوز األخطاء املاضية 
فيما يخص الكهرباء«.وأشار اىل ان »وزارة 
الكهرباء رغ�م كل التحديات الكبرية التي 
واجهتها السنة املاضية، فقد تمكنت من 
تج�اوز العديد منها، بل إن العراق س�جل 
أك�رب إنت�اج للطاق�ة خ�الل الع�ام الحايل«.ووجه 
الكاظمي »بتشيكل خلية أزمة ملواجهة النقص يف 

ساعات إنتاج الكهرباء يف بغداد واملحافظات«.

التعليم تعتمد »االمتحان التقويمي« بني اجلامعات 
احلكومية واألهلية للتخصصات الطبية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل، أم�س االثنني، اعتم�اد االمتحان 
التقويم�ي بني الجامع�ات الحكومية واألهلي�ة يف التخصصات 
الطبي�ة والصحي�ة.  وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »وزير التعلي�م العايل والبحث العلمي 
نبي�ل كاظ�م عبد الصاحب ص�ادق عى توصيات لجن�ة وزارية 
مختص�ة باعتم�اد امتح�ان تقويم�ي حض�وري يف املخت�ربات 
اإللكروني�ة داخل الجامع�ات للدور األول وال�دور الثاني للعام 
ال�درايس 2021/2022 يف تخصصات )الطب/ طب األس�نان/
الصيدلة/ التمريض( وللمواد الدراسية التي قررتها لجان عمداء 
كليات الطب وطب االس�نان والصيدل�ة والتمريض للمراحل ما 
فوق األوىل«.  ووجهت ال�وزارة »الجامعات والكليات الحكومية 
واألهلية بتش�كيل لجان تخصصية برئاسة رؤساء لجان عمداء 
الكلي�ات املختصة إلعداد بنك أس�ئلة وأجوبة للمواد األساس�ية 

املشمولة باالمتحان التقويمي ووضع خارطة امتحانية لكل مادة دراسية 
وتهيئ�ة البيئة االمتحانية املناس�بة فيم�ا يتوىل جه�از اإلرشاف والتقويم 

العلمي متابعة متطلبات رصانة االختبارات التقويمية وآليات تنفيذها«.
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اعالن 
تعلن الرشكة العامة لتسويق األدوية 
واملستلزمات الطبية عن اعالن ملحق 
رق�م )2( للمناقص�ة املرقمة )57/ 
2021/ 95(  وال�ذي يتضمن تمديد 
املفاتحة )14( يوم فقط من تأريخ 
الغلق ليك�ون 17/ 11/ 2021 بدال 
من 3/ 11/ 2021 والذي تم اإلعالن 

عنها عىل موقعنا
اعالن /إىل الرشيك / راجحه محسن خليل  

اقت�ى حضورك إىل مديرية بلدي�ة املحمودية وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ة عىل قي�ام الرشيك لغرض اص�دار إجازة بن�اء للقطعة 
املرقمة232م3٦ ابوش�مع وخالل مدة أقصاها خمسة عرش يوماً 
داخل العراق وشهر خارج العراق ومن تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
���������������������������������������������������

إع�الن عن مزايدة علنية
تعل�ن عمادة املعهد التقني النجف االرشف عن إجراء مزايدة علنية 
وف�ق قانون بيع وإيج�ار أموال الدول�ة املرقم)21( لس�نة 2013 
املع�دل ع�ن إيجار) الن�ادي الطالبي ، كش�ك رَقم 1،كش�ك رقم 2، 
قاع�ة االنرتنت، التصوير الفوتوغرايف ( فعىل الراغبني يف االش�رتاك 
باملزاي�دة العلنية مراجعة الوحدة القانوني�ة يف املعهد لإلطالع عىل 

رشوط املزايدة مقابل
مبلغ قدرة )25000( خمس�ة وعرشون ال�ف دينار غري قابلة للرد 
ودف�ع التأمينات القانونية البالغة )20%( من القيمة املقدرة علماً 
ان املزاي�دة تج�ري بعد ثالثون ي�وم من اليوم الت�ايل لنرش اإلعالن  
يف الجريدة الرس�مية الس�اعة الع�ارشة صباحاً يف املعه�د التقني 
النج�ف الكائ�ن طريق نجف - اب�و صخري قرب الك�راج الجنوبي 
مس�تصحبني معهم جميع املستمس�كات القانوني�ة ويتحمل من 

ترسو علية املزايدة إجور نرش اإلعالن والداللية .
عميد املعهد التقني النجف إضافة لوظيفه

���������������������������������������������������
إىل الرشيك احمد جبار كاظم اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 55٦14/3 ح�ي النداء 

خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

عيل خالد ذيبان عاجل
���������������������������������������������������

فقدان وصل أمانات 
فق�د مني وصل أمانات املرق�م 335708 يف 20/ 1/ 2021 أمانات 
محل رقم 9 املنش�أة املبل�غ 270000 مائتان وس�بعون ألف دينار 
باس�م / حميد جاس�م كاظم الصادرة من مديرية بلدية السماوة 

من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
���������������������������������������������������

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 57029  / 3 حي النداء بأسم العراقي 
محم�د خض�ري عبد الكاظ�م فم�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار .
���������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ كربالء
العدد :2021/1204

التاريخ 2021/11/1
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ كربالء باملزاد العلني السيارة املحجوزة املرقمة 
48٦13/ كرب�الء خصويص نوع رينو اللون ابي�ض موديل 2014 
والعائدة للمالك حيدر كاظم رضا  لقاء طلب الدائن ) حسنني سعد 
حم�زة ( واملدونة اوصافها ادناه فمن له رغب�ة بالرشاء الحضور 
يف تم�ام الس�اعة )الرابعة( عرصا يف اليوم الع�ارش من اليوم التايل 
للن�رش يف الصح�ف املحلية يف معرض العراقي�ة  الواقع يف كربالء � 
حي الحس�ني  مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة 
باملائة من القيمة املقررة  وشهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية 

هذا وان الثمن يدفع نقدا والداللية عىل املشرتي  
املواصفات :

� النوع رينو اللون ابيض 
� املوديل 2014  بأسم املالك )حيدر كاظم رضا(

� كري السيارة نوع عادي
� تربيد السيارة صالح للعمل 

� السيارة  بحالة جيدة 
� االدوات االحتياطية موجودة فيها 

املنفذ العدل
نورا عبد الرضا عبد الله

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

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة كربالء  

العدد 3445/ب/2021
التاريخ 2021/11/1

املدعي / جنان مهدي صالح وكيلها املحامي حيدر ضياء عوز
املدعى عليه / محمد مزهر عبود وجماعته 

اعالن
بناءا عىل القرار املتخذ يف الدعوى املرقمة 3445/ب/2021 املؤرخ 
2021/8/31 املكتس�ب الدرجة القطعي�ة تعلن هذه املحكمة عن 
بيع العقار املدرجه اوصافه ادناه باملزايدة العلنية ملدة ثالثني يوما 
تب�دا من ثاني يوم من نرش االعالن فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة 
املحكمة مس�تصحبا معه شهادة الجنسية العراقية وصك مصدق 
بمبل�غ 10% م�ن القيم�ة املقدرة للعقار لحس�اب ه�ذه املحكمة 
وستجري املزايدة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم الثالثني 
واذا صادف علطة رسمية فستجري املزايدة يف اليوم الذي يليه وان 

رسوم التسجيل عىل املشرتي
القايض االول

محمد خضري حميد
االوص�اف : العقار املرقم 4/235 عباس�ية جنس�ه دار نوعه ملك 
رصف مساحته حسب صورة القيد 107 مرت و 57 سم واقع حالة 
عباره عن دار سكن تقع عىل شارع فرعي مبلط متفرع من شارع 
جامع الصادق يف منطقة باب الخان قرب مجمع العتبة لالقس�ام 
وخل�ف حس�ينية باب الخ�ان ويتكون من باب صغ�رية يف بدايتها 
صحي�ات ومنور صغ�ري وهي قديم�ة البناء عىل الط�راز الرشقي 
توجد باحة وس�طية مكشوفة ومطبخ وغرفتي نوم وحمام وسلم 
يؤدي اىل الطابق االول  الذي يتكون من غرفتي نوم ومرافق صحية 
والدار مبني بالطابوق ومس�قف بالش�يلمان القديم وارضيته من 
ال�كايش القديم قدرت قيم�ة العقار كامال مبلغ وق�دره ثالثمائة 
واثنان وع�رشون مليون وقدرت قيمة العق�ار كامال مبلغ وقدره 

ثالثمائة واثنان وعرشون مليون وسبعمائة وعرشة االف دينار

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية 
)الكوفة ( وملدة  )سنة واحدة  ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر 
في�ه ال�رشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم 
دف�ع مبل�غ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما ج�اء بالقانون انفا وكتاب محافظ 
النج�ف / مكت�ب الس�يد املحافظ املرق�م )30( يف 201٦/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من م�دة االعالن البالغة )15 ( يوما يف الس�اعة 
)الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب 
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة 
اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها  ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب 
باالش�رتاك باملزاي�دة مم�ن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجع�ة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )15( يوما تب�دء من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني 
للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية 
املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 201٦/1/3 وستجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15 ( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم 

املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات 
بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف 
العدد 7538/ ش٦/ 2021 

التاريخ 31/ 10/ 2021 
اعالن

إىل املدعى عليه محمد جبار عباس 
أقامت املدعية براء عبد العظيم حبيب الدعوى املرقمة أعاله

تطل�ب فيها ض�م حضانة األطفال كل من حس�ني تولد 2013 
ومؤم�ل تول�د 2014 وملجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي س�الم عباس موىس وأشعار مختار دور معمل 
االس�منت يف الكوف�ة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميت�ني فعليك الحضور أمام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق اليوم 22/ 11/ 2021 الساعة التاسعة صباحا 
وعن�د عدم حضورك أو ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق األصول 
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد ٦497/ ش٦/ 2021 

التاريخ 28/ 10/ 2021 
إىل بتول عباس محسن

أقام عليك املدعي حس�ني محمد عبد زيد الدعوى املرقمة أعاله 
أمام ه�ذه املحكمة وموضوعه�ا الحكم بالنش�وز وملجهولية 
محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي وأشعار مختار حي 
النداء لذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
فعلي�ك الحضور أمام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 
ي�وم 17/ 11/ 2021 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم 
حضورك أو ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق األصول
القايض 

محمد عبد الباقي امليايل
���������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 1٦33/ ج1/ 2021 
التاريخ 31/ 10/ 2021 

إىل املتهم الهارب املحكوم غيابيا عدي محسن قاسم 
أص�درت محكمة جنح النجف حكما غيابي�ا بحقك ىف الدعوى 
واملتضم�ن   2021/  9  /29 يف   2021 ج1/   /1٦33 املرقم�ة 
الحكم عليك بالحبس الشديد ملدة سنتني استنادا للمادة 459/ 
1 عقوبات مع االحتفاظ للمش�تكي  نصري صاحب عبد بالحق 
يف مراجع�ة املحاكم املدنية واملطالبة بالتعويض عند اكتس�اب 
القرار الدرجة القطعية وكذلك إصدار أمر قبض وتحري بحقك 
ول�ك حق االعرتاض عىل القرار بعد تبليغ�ك عن طريق  االعالن 
والن�رش ويف حالة عدم االعرتاض يعت�رب الحكم الغيابي بمثابة 

الحكم الوجاهي بعد مرور ثالثة أشهر من نرش االعالن 
القايض

���������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة 

العدد 938/ ش/ 2021 
التاريخ 1/ 11/ 2021 

إىل املدعى عليه حارث وادي محمد مجهول محل اإلقامة 
اعالن 

اقام�ت املدعية منار علوان عزيز الدع�وى املرقمة 938/ ش/ 
2021 وموضوعها نفقة ماضية ومستمرة وإن موعد املرافعة 

فيها يوم 9/ 11/ 2021 الساعة الثامنة صباحا 
وملجهولي�ة مح�ل إقامتك تق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني 
رسميتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك أو حضور من ينوب 

عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا لألصول
القايض 

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة 712/ 2021 

التاريخ 1/ 11/ 2021 
إىل املنفذ عليه ليث كامل عجمي 

لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي لهذه 
املديرية وأش�عار مختار الجزيرة ش�عبان موازي الجبوري انك 
مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت أو مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغك إعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفي�ذ النجف خالل 
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر 
اوال إلزام املدعى عليه ليث كامل عجمي بتاديته لزوجته ارساء 
عماد عبد عيل نفقة ماضية قدرها مائة ألف دينار وملدة س�نة 
سابقة لتاريخ إقامة الدعوى يف 4/ 1/ 2021 ونفقة مستمرة 
لها قدرها مائة وخمس�ون ألف دينار شهريا من تاريخ إقامة 
الدعوى ولحني زوال األس�باب الرشعي�ة ثانيا إلزام املدعي ليث 
كام�ل عجم�ي بتأدية نفقة ش�هرية البن�ه عيل قدره�ا مائة 
وخمس�ة وعرشون ألف دينار من تاري�خ إقامة الدعوى يف 4/ 

1/ 2021 ولحني زوال األسباب الرشعية

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك)القديم/
الجديد( جنس الملك ت

سنة واحدة واجهة الكراج الموحد )16×11,5(م 285/6 مخزن  1
سنة واحدة حي ميثم التمار )رض( )2,5×5(م 624/51 حانوت 2

سنة واحدة شارع السهلة 5701م2 بال/1110
المجمع التسويقي يحتوي على 
)71حانوت+ساحة لوقوف 

السيارات( 
3

ثالث سنوات على جزء من القطعة المرقمة 
19/5338م18 علوة الفحل  1200م2 بال ساحة وقوف ومبيت السيارات 4

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة  )6×3(م 29/)36+31( حانوت 5
سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة  )3×3(م 79/101 حانوت 6
سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة  )4,7×3(م 113/)1/48( حانوت 7

سنة واحدة حي ميسان / على القطعة 
3/14265 )3×4(م 709/12 حانوت 8

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة  90م2 ب1ق932/29 قطعة صناعية 9

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة  90م2
ب3ق11-
ب3ق13-
ب3ق15

قطع صناعية 10

ثالث سنوات على جزء من القطعة 
19/5338 م18 علوة الفحل 600م2 بال

مخزن )نكول بموجب كتاب البلدية/
الشعبة القانونية 11872/307 في 

2021/9/9
11

العدد / 283
التاريخ 2021/10/29

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك)القديم/الجديد( جنس الملك ت

سنة واحدة حي ميسان / على القطعة 
3/31411 )3×4(م 747/23-746/22-737/13-736/11-730/6 حوانيت 1

سنة واحدة حي ميسان / على القطعة 
3/31409 )3×4(م

-763/17-762/15-761/13-760/11-759/9-758/7-757/5
-896/43-814/42-789/32-790/30-791/28-792/26-793/24
-810/50-799/49-811/48-798/47-812/46-897/45-813/44
806/58-803/57-807/56-808/54-801/53-809/52-800/51

حوانيت 2

سنة واحدة حي ميسان ـ وفاء 200م2 -839/19-836/16-833/13-829/9-828/8-826/6-825/5-824/4
873/53-869/49-846/26 سكالت 3

ثالث سنوات حي ميسان / على القطعة 
3/82010 100م2 بال/751 فرن صمون  4

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 90م2 ب1ق925/22 قطعة صناعية 5
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 76م2 ب12ق1078/6 قطعة صناعية 6
سنة واحدة خلف  القائممقامية  )10*10(م بال/210 مخزن وكشك 7
سنة واحدة شارع السكة  )6,5*2,3(م 108/)1/38( حانوت 8
سنة واحدة شارع السكة  )2,15*2,15(م 123/)7/105( حانوت 9
سنة واحدة شارع السكة  72م2 150أ/132 حانوت 10
سنة واحدة شارع السكة  )3*4(م 150ج/135 حانوت 11

سنة واحدة شارع السكة  )4*4(م 142/1 كشك 12

سنة واحدة شارع السكة  )3*2,5(م 143/)1/207( حانوت 13

سنة واحدة شارع السكة  )3*3,6(م 144/)1/205( حانوت 14

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة  )12*12(م 95/12 شقة 15
سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة  )13*12(م 94/15 شقة 16

سنة واحدة شارع السكة  )5*5,4(م 99/7 شقة 17

سنة واحدة شارع السكة  )7,5*11(م 103/4 شقة 18

العدد / 284
التاريخ 2021/10/29
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مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف السماوة 

العدد 3439/ ش/ 2021 
التاريخ 1/ 11/ 2021 

اعالن
إىل املدعى عليه عمار حسن عبود

أقامت زوجتك املدعية والء عيل لطيف الدعوى 
ه�ذه  أم�ام   2021 ش/   /3439 املرقم�ة 
املحكم�ة طلبت فيها التفري�ق بينكما للهجر 
وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وكت�اب مديرية التبليغات القضائية 
يف الس�ماوة املرقم 1565 امل�ؤرخ يف 1/ 11/ 
االس�كان  منطق�ة  مخت�ار  وأش�عار   2021
الثانية يف الس�ماوة لذا قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور أمام هذه املحكم�ة صباح يوم 9/ 
11/ 2021 وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق أحكام القانون 
القايض

يونس حبيب اليارسي
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة 
العدد 939/ ش/ 2021 
التاريخ 1/ 11/ 2021 

إىل املدع�ى عليه ح�ارث وادي محمد مجهول 
محل اإلقامة 

اعالن 
اقام�ت املدعي�ة منار عل�وان عزي�ز الدعوى 
املرقمة 939/ ش/ 2021 وموضوعها تمديد 
حضان�ة  وإن موع�د املرافع�ة فيه�ا يوم 9/ 

11/ 2021 الساعة الثامنة صباحا 
تبليغ�ك  تق�رر  إقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
بصحيفت�ني محليتني رس�ميتني يوميتني ويف 
حالة عدم حضورك أو حضور من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وفقا لألصول
القايض 

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

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

مديرية االحوال بغداد / الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة

العدد 16999
التاريخ 2021/10/28

اعالن
ق�دم املواط�ن ثام�ر حمي�د س�لمان دع�وة 
قضائي�ة لتبدي�ل لقب وجعله ش�ر عيل  بدال 
من ش�ر عيل  فم�ن لديه اع�راض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل 15 خمس�ة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة )22(  
م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير 

الجنسية املحرم 
اللواء 

رياض جندي الكعبي
املدير العام /وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح الحيدرية 
العدد / 216/ج/2021

التاريخ : 2021/10/24
اىل املته�م الهارب ) عبد الرض�ا عبيد فرحان 

الزويد( 
اعالن

ملجهولي�ة محل اقامتك ي�ا  )عبد الرضا عبيد 
فرح�ان الزوي�د ( اس�م االم : زه�رة خف�ي 
تول�د 1949 تقرر تبليغ�ك باالعالن بالصحف 
املحلي�ة للحض�ور امام ه�ذه املحكمة خالل 
ف�رة امدها )30( يوما م�ن تاريخ االعالن يف 
الدعوى املرقمة اعاله املشتكي فيها )مديرية 
زراع�ة النج�ف االرشف(  وفق اح�كام املادة 
1/487 م�ن  قانون العقوب�ات واثناء الدوام 
الرسمي وبعكسه س�تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيسم عيل الجبوري
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف العباسية
العدد 791/ ش/ 2021

التاريخ 31/ 10/ 2021
إىل املدعى عليه سجاد حسن عبد الواحد 

اعالن
بناء عىل الدع�وى املقامة أمام هذه املحكمة 
بالعدد 791/ ش/ 2021 من قبل املدعية نور 
اله�دى حس�ني عبد ع�يل  واملتضمنة تصديق 
طالق الخلعي  ولتعذر تبليغك وملجهولية محل 
اقامت�ك ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني يوميتني رس�ميتني  بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2021/11/8 ويف 
حالة عدم الحض�ور او من ينوب عنك قانونا  
س�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفقا 

للقانون 
القايض 

يارس مالك  النفاخ
�������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2994/ت/2021

التاريخ : 2021/10/31 
اعالن

املنف�ذ عليه  / عباس رس�ول مهدي  حس�ب 
يف  البدي�ري  كري�م  جب�ار  املخت�ار  اش�عار 

  2021/10/28
لقد تحققق له�ذه  املديرية من  انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النجف 
خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجري وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوص�اف املح�رر : ق�رار محكم�ة االح�وال 
الشخصية يف املناذرة املرقم 860/ش/2021 

يف 2021/10/14
�������������������������������������

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )عبد 
الوه�اب رزاق نعيم( الذي يطلب تبديل اس�م 
ابن�ه القارص من)جواد( اىل )جود( فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاه�ا )15( ي�وم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
)22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016 .نوننه
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة /وكالة
�������������������������������������

تنويه
املس�تقبل  جري�دة  يف  س�هون  وردة 
العراق�ي  املص�ادف يف ي�وم االح�د   يف تاريخ 
يف  الخط�اء   2478 الع�دد  يف   2021/10/31
املبلغ عرشون مليون هو الصحيح خمس�ون 

مليون
قضية تنويه

تعلن جمعية أيادي الرحمة اإلنسانية وهي منظمة غر حكومية وغر ربحية  عن إجراء مناقصه 
تجهي�ز دواجن منزلية يف مناطق )الدور )البو دلف (  و قضاء تكريت )البو عجيل والبو هيازع(( 
يف محافظ�ة صالح الدين, ضمن برنامج تعزيز الصم�ود بالرشاكة مع برنامج االغذية العاملي  يف 

العراق.
1-الية التجهيز :

آلي�ة التجهي�ز تكون عن طري�ق  مرحلتني موزعة عىل ثالث مناطق, تش�مل تجهيز املس�تفيدين 
املشركني يف نشاط النقد مقابل التدريب بعنارص الدواجن املنزلية. حيث ان هذة الدواجن ستمكن 
املس�تفيدين من من البدء بمرشوع يكون مصدر دخل لهم وألرسهم.  .  مع مالحظة ان الكميات 
املطلوبة املبينة يف الجدول ادناه هي  تقريبية و قابلة للزيادة او النقصان حسب عدد املستفيدين 
. و يتم تس�ليم املواد املجهزة اىل مواقع املس�تفيدين ) و يتكفل من ترسوا عليه املناقصة  تكاليف 

والية النقل اىل املواقع املشار اليها.(
آلية التس�ديد تكون بعد ثالثة اس�ابيع من تأريخ تس�ليم فواتر املواد املجهزة، حيث يقوم املجهز 
بتقديم وصل باملواد التي تم تجهيزها بعد نهاية التوزيع اىل  جمعية ايادي الرحمة االنسانية ليتم 

التحاسب عليها وتسديد قيمتها عن طريق حوالة مرصفية اىل حساب املجهز .
مدة العقد شهر واحد , من تاريخ توقيع العقد.

العنارص املطلوب تجهيزها:

مالحظة:
برجى ملئ الجدول اعاله للتقديم عىل املناقصة.

االعداد قابلة للتغير حسب حاجة الرنامج وعدد املستفيدين .
يجه�ز الدج�اج بصناديق أو اقفاص وكل قف�ص يحتوي عىل 10 دجاجات ع�ىل اكثر تقدير..مع 
امكانية ارجاع االقفاص اىل الرشكة بعد انتهاء التوزيع عىل ان تسلم يف نفس اماكن استالمها...

مواقع توزيع الدواجن املنزلية:

مالحظة:
الجدول اعاله يحتوي عىل اعداد الدواجن املنزلية التي يجب ان تسلم يف كل موقع ,

يمكن تغير االعداد لكل منطقة وذلك يكون بطلب من جمعية ايادي الرحمة االنسانية, باالعتماد 
عىل اعداد املستفيدين وطلب الرشاء.

2-الجدول الزمني الجراءات املناقصة والتنفيذ :
- تبدأ فرة التقديم من تاريخ )  2 ترشين الثاني 2021 ( لغاية الس�اعة الثالثة ظهرأ من يوم 10  

ترشين الثاني 2021 .
- تبدأ فرة فتح العطاءات والتقييم يف تاريخ 11 ترشين الثاني 2021.

- يت�م توقي�ع العقد يف يوم 14 ترشين الثاني 2021 يف املقر الرئييس للجمعية يف بغداد او يف مكتب 
صالح الدين .

- عىل الجهات التي ترس�وا عليها املناقصة, املبارشة بتزويد املواد بعد توقيع العقد وحس�ب طلب 
امر الرشاء.

3-الية التقديم عىل املناقصة :
عىل الرشكات الراغبة يف أملش�اركة بهذة املناقصة تقديم العطاءات اما يف مقر الجمعية الكائن يف 
الكرادة - تقاطع املس�بح - الفرع املقابل للمرصف التجاري العراقي – هاتف )07817359194(  
او يف مكتب الجمعية الكائن يف تكريت  القادسية- شارع البالج _هاتف )07710377557( ويقدم 
العطاء يف ظرف مغلق ومختوم وعليه اس�م الرشكة ,اس�م مقدم العطاء ورقم املناقصة و ظرف 

يحتوي عىل الوثائق التاليه :
العرض الفني:-

الوثائق الرسمية للمجهز.
خط�ة التنفي�ذ والقدرة ع�ىل تجهيز االجه�زة واملعدات مبينا مصدر ومنش�اء امل�واد  وخطة نقل 

املواد.
العرض التجاري:-

قائمة باملواد املجهزة تبني مناشئها, العالمة التجارية للسلعة.
صور من املواد املطلوبة ومواصفاتها.

الوثائق املطلوبة من الرشكات:
شهادة التسجيل مع البيان التأسييس ومحرض اجتماع الرشكة. وحسب منطقة العمل يجب عىل 

الرشكة املقدمة تقديم تسجيل يف بغداد
براءة ذمه من الرضيبة لعام 2020. او تاييد عمل من دائرة الرضيبه للعمل خالل سنة 2021
امليزانية العمومية للرشكة لعام 2020 مصدقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

هوية غرفة تجارة.
مستمسكات املدير املفوض او املخول عنه مع كتاب التخويل.

دفر الدليل لدخول الدجاج اىل الدواجن ) وثيقة اثبات العمر( )مهم جدا(
دفر جدول اللقاحات )مهم جدا(

كتاب من الرشكة يقر ويؤكد أن صحة الدجاج جيده جدا وخايل من االمراض
تفاصيل الحساب املرصيف للرشكة.

عنوان الرشكة.
هاتف وايميل الرشكة

مالحظات مهمة:-
س�يتم فحص عينات عشوائية من الدجاج من قبل اطباء بيطريني اثناء االستالم ..يف حالة وجود 
خلل صحي يف العينات فرفض املناقصة جميعها وال تتحمل جمعية ايادي الرحمة االنس�انية اي 

تكاليف بسبب هذا االلغاء.
تكون األولوية يف اختيار العرض للمجهزين املحليني يف محافظة صالح الدين.

ال يتم قبول العطاء يف حال نقص يف الوثائق املطلوبة.
ال يتم أستالم العطاء بعد انتهاء مدة اإلعالن.

اليحق التقديم باكثر من عطاء يف املناقصة نفسها. 
procurement@  : لغ�رض الحصول ع�ىل معلومات اكثر يرج�ى التواصل عىل الريد االلكرون�ي

mercyhands.org
info@mercyhands.org

4-التزامات من ترسوا علية املناقصة:
تتحمل الجهة املنفذة تكاليف نقل املواد اىل املناطق املشار اليها يف الفقرة االوىل.
يتكفل من ترسوا عليه املناقصة استحصال املوافقات االمنية لغرض نقل املواد

تلتزم الجهة املجهزة باالسعار واملواد التي يتم تحديدها اىل جمعية ايادي الرحمة وبرنامج االغذية 
العاملي.  . 

تق�وم جمعية اي�ادي الرحمة بدفع املس�تحقات للرشكة املنفذة بعد اس�تالم كل امل�واد وال توجد 
دفعات اولية. 

طريق�ة دفع املس�تحقات تكون ع�ن طريق حوال�ة مرصفية. وتك�ون عملية الدف�ع بعد تقديم 
الوصوالت االصلية ومطابقتها مع تقرير املرصوفات من قبل الجهة املمولة للرنامج.

س�تقوم جمعية اي�ادي الرحمة بتقييم اداء الجهة املنفذة وفقا للمعاير التالية: اس�عار الس�لع, 
توفر السلع املطلوبة, الجودة, الخدمة, االمتثال لرشوط التنفيذ. 

procurement@mercyhands.( للمعلومات واالستفسار الرجاء مراسلتنا عىل الريد االلكروني
org info@mercyhands.org  (, س�يتم االجابة عىل جميع استفس�اراتكم خالل مدة اقصاها 24 

ساعة عدا ايام الجمعة والسبت.

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

تنويه
1 � الحاقا بكتابن�ا املرقم 14333 يف 2021/10/24 نود ان نبني 
بان هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط املطلوبة 

هي ذات التصنيف )االنشائي / سابعة( 
2 � الحاقا بكتابن�ا املرقم 14237 يف 2021/10/21 نود ان نبني 
بان هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط املطلوبة 
ه�ي ذات التصني�ف )االنش�ائي / ثامنة( وان ثم�ن رشاء اوراق 

املناقصة هو )150000( 
3 �  الحاق�ا بكتابن�ا املرق�م 14455 يف 2021/10/25 يك�ون 
مبل�غ خطاب الضمان املطلوب هو 80,781,399 ثمانون مليون 
وسبعمائة وواحد وثمانون الف وثالثمائة وتسعة وتسعون دينار 

لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 169/ ب3/ 2021 
التاريخ 31/ 10/ 2021 

اعالن
بناءا ع�ىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة 
بإزالة ش�يوع العقار املرقم 53587/ 3 حي 
النداء يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن 
بي�ع العقار املذك�ور أعاله واملبين�ه أوصافه 
وقيمته أدناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل خمس�ة ع�رش يوما من 
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقدرة بموج�ب صك مصدق الم�ر محكمة 
ب�داءة النجف وصادر من م�رصف الرافدين 
رق�م 7 يف النجف وس�تجري املزايدة واإلحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة ع�رش  من الي�وم األخر 
من اإلع�الن يف هذه املحكمة وعىل املش�ري 
جلب هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية 
القايض االول 

عامر حسني حمزة 
االوصاف العقار املرقم 53587/ 3 حي النداء 
يف النجف عبارة ع�ن عرصة فارغة تقع عىل 
ش�ارع بعرض 10 مر مس�احتها اإلجمالية 
200 مر مربع مقابل سيطرة النجف كربالء 
القديم�ة وه�ي فارغ�ة لحظة الكش�ف وان 
القيم�ة الكلي�ة للعقار مبل�غ 40.000.000 

أربعون مليون دينار ال غرها
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 459/ ب2/ 2021 
التاريخ 31/10/ 2021 

اعالن
إىل املدعى عليه ارجمان مصطفى حسني 

أص�درت هذه املحكمة قراره�ا املرقم 459/ 
واملتضم�ن   2021  /9  /13 يف   2020 ب2/ 
الحكم بإلزام املدعى علي�ه االول وزير العدل 
إضافة لوظيفته واملدعى عليه الثاني ارجمان 
مصطفى محم�د وابطال القي�د املرقم 86/ 
ش�باط / 2002 مجلد 949 املس�جل باس�م 
املدعى عليه الثاني ارجمان مصطفى محمد 
واعتبار القي�د املرقم 131 ايلول 2000 مجلد 
89 املسجل باسم مديرية بلدية النجف نافذا 
ولثبوت مجهولية محل إقامتك كون العنوان 
وهميا لذا تقرر تبليغك إعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق الطعن 
عىل القرار املذك�ور خالل املدة املقررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق األصول 
القايض 

حربي طارش لفته

جمهورية العراق
مجل�س القض�اء األع�ىل رئاس�ة اس�تئنافه 

واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 802/ب/2021
التاريخ: 2021/10/24

/اعالن بيع عقار باملزايده
املدعيني )الدائن(/ 1� حس�ني حس�ن محمد 
عيل و عامر حس�ن محمد عيل و فالح حسن 
محم�د عيل و محمد حس�ن محمد عيل و ملى 

حسن محمد عيل و شذى حسن محمد عيل 
املدعى عليهم )املدين(/ حيدر حس�ن محمد 

عيل
تنفيذا لقرار الحكم الصادر من هذه املحكمة 
بالع�دد )802/ب/2021( واملتضم�ن اعالن 
املزايده الزالة ش�يوع العقار املرقم) 301/1 
م 39 اله�ورة ( وتوزي�ع ص�ايف الثم�ن ب�ني 
ال�رشكاء كال حس�ب س�هامه 0فق�د تقرار 
اع�الن  ع�ن بيع�ه باملزاي�ده العلني�ه خالل 
)30( يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل للنرش يف 
صحيفت�ني محليتني فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املحكمة مس�تصحبني معهم 
التامينات القانوني�ه البالغه 10% من القيمه 
التقديري�ه للعقار بصك معن�ون اىل)محكمة 
بداة الكوت ( وس�وف تجري املزايدة يف اليوم 
االخر الساعه الثانية عرش ضهرا وذا صادف 
اليوم االخر عطلة رسمية فيعتر اليوم الذي 
يلي�ه من الدوام الرس�مي موع�دا للمزايده و 
يتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور االعالن 

واملزايده .
القايض

عدنان نهر راهي 
مواصفات العقار

جنس�ة:/ ملك رصف مس�جل بأس�م مورث 
الطرف�ني حس�ن محم�د ع�يل الح�اج عيدي 
يتكون من كراج يف املقدم و غرفه و استقبال 
و ه�ول داخيل و ثالثه غرف ن�وم و صحيات 
الطاب�ق  يف  مطب�خ  و  خارجي�ه  و  داخلي�ه 
االريض و يف الطاب�ق الثان�ي اربعه غرف نوم 
و اس�تقبال عدد )2( و مطب�خ عدد )2( و يف 
الطابق الثالث غرفه ن�وم واحدة و البناء من 
الطاب�وق و االس�منت و الس�قف كونكريت 
مس�لح و ارضية الدار مبلطه بالس�راميك و 
الس�قف كونكريت مس�لح و درج�ة عمرانه 
جي�ده و ال�دار مجه�ز بامل�اء و الكهرب�اء و 
املنطق�ة تتوفر فيها كافة الخدمات البلدية و 

واجه الدار طابوق  
املساحة :/ 300م2
 الشاغل :/ املدعيني

القيمة التقديري�ه :/ 435,000,000 مليون 
دينار ارضا و بناء

�������������������������������������
جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |233|2021
التاريخ/2021/10/28 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ س�دة الك�وت العق�ار 
التسلس�ل العق�ار املرقم 215 س�يد حس�ني  
الواق�ع يف ألك�وت العائ�دة للمدين�ة )مديحه 
مس�ر ذرب  ( املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن 
)ظفر نعم�ه عيالن(البال�غ )25,000,000( 
مليون  دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل م�دة )30 يوما ( تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

رساج منر يوسف
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه : العقار املرقم 215 س�يد 
حس�ني دار س�كن يتكون من مسلك و صالة 
و حم�ام و غرفة ن�وم ع�دد )1( و مطبخ و 
االرضية مبلط�ه بالكايش القديم و الس�قف 
عكاده )ش�يلمان( و ان درج�ة العمران اقل 

من املتوسط
2-جنسه ونوعه : 

3-حدوده واوصافه  : 
4-مشتمالته :-  

5-مس�احتة :- 388290672سهم من اصل 
34565351480

6-درجة العمران :
7– الشاغل :- ابنة املدينه

و  اثن�ان   32,000,000  : املق�درة  8القيم�ة 
ثالثون مليون  دينار  عراقي 

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

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 
دار القضاء يف الرطبة 

االحوال الشخصية 
العدد : 163 / ش / 2021 

التاريخ : 26 / 10 / 2021 
م / تبليغ املدعى عليه : سعود خلف سعود 

للدع�وى املرقمة 163 / ش / 2021 واملقامة 
م�ن قبل املدعية ) بيداء ع�ادل جمعان ( عىل 
املدع�ى عليه ) س�عود خلف س�عود ( والذي 
تطل�ب فيه�ا التفري�ق للرضر – ل�ذا اقتىض 
حضوركم او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا 
ع�ىل موع�د املرافع�ة املص�ادف 10 / 11 / 
2021 الساعة العارشة صباحا ويف حال عدم 
الحض�ور او من ين�وب عنكم س�وف تجري 

بحقكم املرافعة غيابيا ووفقا للقانون .
القايض

عبد املجيد صالح عبد الرزاق 
�������������������������������������

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة 

العدد:2698 /ب/2021 
التاريخ: 2021/10/28

اعالن 
اىل املدعى عليه / عيل عبدالست�ار جب�ار

اقام�ت املدعي�ة )زين��ب عب�اس ش�هاب( 
املرقم�ة 2698/ب/2021  البدائي�ة  الدعوى 
ام�ام هذه املحكمة ض�دك والتي تطلب فيها 
الحكم بإلزامك بتس�ديد مبلغ قدره اربع�ون 
مليون دينار عراقي وذلك عن قيمة املصوغات 
الذهبي��ة ومبالغ مادي�ة عىل س�بيل الدين، 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك وحسب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 

االصمعي. 
علي�ه تق�رر تبليغ��ك اعالن��اً بصحيفتي�ن 
محليت�ني يوميتي��ن، بالحضور ام�ام هذه 
املواف�ق  املرافع�ة  ي�وم  صب�اح  املحكم�ة 
2021/11/7 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانوناً ستجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض / محمد نزار هاشم البعاج

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

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 189 / ش / 2021 
التاريخ : 28 / 10 / 2021 

م / تبلي�غ / املدعى عليه ) اس�ماعيل فيصل 
عباس ( 

اصدرت ه�ذه املحكمة حكم�ا غيابيا بحقك 
بتاري�خ 7 / 9 / 2021 بالدع�وى الرشعي�ة 
املرقم�ة 189 / ش / 2021 يق�ي باثب�ات 
نس�ب الطفل�ة ره�ف تول�د 1 / 7 / 2010 
والطفل�ة عائش�ة تول�د 1 / 7 / 2014 م�ن 
صلب والدهن املدعى عليه ) اسماعيل فيصل 
عباس ( ومن رح�م والدتهن املدعية ) برشى 
عب�د الجبار مجي�د ( وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك بالحك�م املذك�ور بصحيفتني 
محليتني رس�ميتني ولك ح�ق االعراض عىل 
الق�رار املذكور ويف حالة ع�دم تقديمك طعنا 
بالقرار خالل املدة القانونية فان القرار سوف 

يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

حازم محمد احمد

المواصفاتالمادة ت
الكمية 
لكل 

مستفيد

عدد 
المستفيدين

الكمية 
الكلية

المنشأ و 
الماركة

سعر 
المفرد. 

د.ع

المجموع 
د.ع

1
دجاج 
بياض 
احمر 

1-العمر 150 
 يوم

2-جميع اللقاحات 
 منتهية

3-الوزن 
 1500/1250(

غ(

هولندي 202004000
  )لوهمان(

2
اعالف 
دجاج 
بياض 

اعالف دجاج  
بياض مرحلة 

االنتاج
202004000 كغم

محلي 
) اربيل 

فيد/ 
نورفيد

  

هيكل 3
خشبي

خشب لوح , 
اللوح الواحد 4 

 متر
سمك اللوح 10 

*2.5 سم

7 لوح
200

محلي أو 1400
  تركي

غطاء بالستيكي 
  صيني600 3 متربعرض 6 متر 

 المجموع

اعالن مناقصه
جتهيز دواجن منزلية
حمافظة صالح الدين 

)  2021  ( لسنة   )MH-FFA-SD –Ph7( مناقصة رقم

تأريخ التسليم عدد الدواجن المنزلية الموقع القضاء

2021/11/25 100 البو دلف الدور

2021/12/9 50 البوهيازع
تكريت

2021/12/9 50 البو عجيل

العدد : 14890
التاريخ 2021/10/31

الدكتور 
حممد مجيل املياحي 

حمافظ واسط
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

بداية أسبوع جديدة تشهد بداية مرحلة جديدة 
مليئ�ة بااليجابي�ة واألمور الس�ارة عىل جميع 
األصع�دة وخاصة الصعي�د العاطفي، حيث أن 
عالقت�ك م�ع الرشيك ستتحس�ن بش�كل كبري 

وتصل ملرحلة جديدة

يوم جيد ومناس�ب لالقدام عىل أي خطوة كنت 
تدرس�ها س�ابًقا وم�ردًدا بخصوصه�ا، ان�ت 
تسعى للتطور وتحس�ن أوضاعك املادية وهو 

ما ستنجح به يف االيام املقبلة.

يجب ان تحافظ عىل ثباتك االنفعايل يف هذا اليوم، 
قد تواجد الكثري مم االستفزازات من أشخاص 
يحاولون اخراجك عن هدوئك وايقاعك بالخطأ، 
بالرغ�م من كمي�ة االس�تفزازات التي تتعرض 
لها س�تحافظ عىل هدوئك وهذا األمر س�يكون 

ايجابي جًدا عليك

هناك الكث�ري من املفاجأت الس�ارة التي تقلب 
يومك وحياتك بالكامل، استغل طاقتك اليوم يف 
العمل وح�اول انجاز األمور املراكمة عليك، قد 

تشهد االيام القادمة ازمة عاطفية.

تواج�ه بعض التخبط�ات الي�وم، اال ان االمور 
تس�تقر يف فرة الظهرية واملس�اء وتتمكن من 
حل جميع مش�اكلك بشكل نهائي مما يمنحك 
نخاية يوم مس�تقرة، االمور جيدة مع الرشيك 

وال داعي للقلق.

يوم تقليدي وال يش�هد الكثري من األمور، حتى 
ع�ىل الصعيد العميل فهو يوم خايل من األحداث 
وروتين�ي بش�كل مم�ل، اال أن�ك س�عيد بان�ه 
ع�ىل االقل ال يش�هد اي احداث س�لبية، حياتك 

العاطفية تشهد بعض األمور الجيدة اليوم

تش�عر بتحسن نفيس كبري وذلك بعد ان تحصد 
مبلغ مايل يغ�ري من حياتك، ياتي ه�ذا التقدير 
املادي بع�د فرة صعبة من االزمات واملش�اكل 
التي لم تتوقعها ساٌبقا وأرهقتك نفسًيا وحتى 

عىل الصعيد الجسدي، انتبه لصحتك.

تواجه مشاكل بسيطة عىل الصعيد العميل لكنك 
تتمكن من الس�يطرة عليها وتحويلها إىل دافع 
م�ن أجل التقدم يف العمل وه�ذا اكثر ما يميزك 
هذه الفرة، تواصل مع االصدقاء لقضاء وقت 

جيد بعيًدا عن العمل

ي�وم غ�ري جيد ع�ىل الصعيد العاطفي بش�طل 
خ�اص، يواجهون مش�اكل كب�رية مع الرشيك 
ويحاول�ون حله�ا والس�يطرة عليه�ا بش�تى 
الط�رق، وع�ىل الصعي�د العم�يل األم�ور أيًضا 
ليس�ت جيدة، باملجمل هي فرة ليس�ت جيدة 

عىل مواليد برج القوس

تش�هد حياتك العملي�ة بعض الراج�ع نتيجة 
لتأثرك نفسيا يف مشاكل عائلية  جعلتك يف حالة 
فوىض ش�ديدة وال تس�تطيع الركيز يف العمل، 
ح�اول فصل االم�ور الخاصة عن ام�ور العمل 

حتى ال تجد نفسك وقد خرست كل يشء.

تتع�رض يف بداي�ة الي�وم لصدمة ش�ديدة لكن 
يف النهاي�ة تدارك نفس�ك وتعود للس�يطرة عىل 
األم�ور، تبذل الكث�ري من الجه�د والطاقة عىل 
صعيد العمل وهو ما يزيد من ثقة رؤس�ائك يف 

العمل بك.

يشهد هذا اليوم انفراجة عىل صعيد العمل مما 
ينذر بف�رة جيدة قادمة تس�اعدك عىل تجاوز 
بعض املش�اكل واالمور التي مررت بها سابًقا، 
كم�ا تش�هد ه�ذه الف�رة تحس�ن يف عالقاتك 

العاطفية ووصولها إىل مستوى جديد

العذراء

احلوت

إرشادات عامة لطرق التحكم يف الربو
يعان�ي أكثر م�ن ربع مليار ش�خص يف 
العالم م�ن اإلصابة بالرب�و، وهي حالة 
يح�دث فيها ضي�ق وانتف�اخ يف املمرات 
الهوائي�ة وقد ينت�ج عنه تراك�م مخاط 
إض�ايف، ما ق�د يعي�ق التنفس ويس�بب 
الس�عال، وينتج عنه ص�وت صفري عند 

الزفري.
وتش�مل مس�ببات الربو عدة أمور منها 
واله�واء  اله�واء، والحساس�ية،  تل�وث 
البارد، ونزالت الربد واإلنفلونزا، والتهاب 
الجي�وب األنفي�ة، والدخ�ان، والعطور، 

والعفن، والرصاصري.

ويمكن للمريض االستعانة باختصايص 
الربو وس�ؤاله ع�ن االختب�ارات الالزمة 
الحساس�ية  مس�ببات  ع�ىل  للكش�ف 
التي يس�تجيب له�ا، ثم يتخ�ذ خطوات 

لتجنبها.
طرق التحكم يف الربو

هن�اك عدة طرق للتحك�م يف الربو منها: 
بخاخ الربو التلقائ�ي الذي يمنع حدوث 
النوبات أو تقليلها قدر اإلمكان، وتجنب 
مهيج�ات الرب�و، إىل جانب بخ�اخ الربو 
اإلس�عايف الذي يستخدم يف النوبات فقط 

للتخلص من األعراض.

 إرشادات ونصائح عامة
إذا كن�ت م�ن املصابن بالرب�و فينصح 
بزي�ارة طبيب�ك بانتظام ملتابع�ة حالتك 
الصحي�ة والتحكم يف الربو، واس�تخدام 
األدوي�ة اس�تخداًما صحيًح�ا وبانتظام 
وف�ق الخط�ة العالجية، م�ع التأكد من 

استخدام البخاخات بطريقة صحيحة.
كما يجب تجن�ب األطعمة واألدوية التي 
تث�ري الحساس�ية، والح�رص عىل حمل 
بخ�اخ الرب�و اإلس�عايف ط�وال الوق�ت، 
والحص�ول عىل لق�اح اإلنفلونزا كل عام 

لتجنب اإلصابة به وإثارة الربو.

نصائح للنوم بعمق يف الشتاء
يعاني بعض األشخاص اضطرابات 
يف الن�وم، أحياًن�ا يف فصل الش�تاء، 
وهو م�ا يؤدي إىل تقلب�ات مزاجية 
ويف  حقيقي�ة،  مش�كلة  ويس�بب 
أب�رز  نس�تعرض  الت�ايل  التقري�ر 
النصائح التي تمكنك من الحصول 

عىل نوم عميق أثناء فصل الشتاء.
1- التعرض ألشعة الشمس

علي�ك التع�رض ألش�عة الش�مس 

س�نحت  كلم�ا  الش�تاء  فص�ل  يف 
الفرصة ألن أش�عة الشمس تحفز 
الجس�م ع�ىل إنتاج هرم�ون النوم 

»امليالتونن«.
 2- التخيل عن القيلولة

عليك تجنب النوم يف منتصف النهار 
يف أيام الش�تاء، ألن هذا من ش�أنه 
أن يجعلك تعاني األرق واضطرابات 

النوم مساًء.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- العجينة :

دقيق : 5 اكواب - ماء فاتر : 2 كوب - ملح : ملعقة صغرية
- الحشوة :

لحم مفروم : 250 غراماً - الفلفل األخرض : 3 حبات )مفروم ناعم( - الفلفل األحمر : 
1 حب�ة )مفروم( – البصل : 2 حبة )مفروم ناعم( - طماطم : 2 حبة )مفرومة ناعم( 
- بقدونس : نصف باقة )مفروم ناعم( - ملح : ملعقة صغرية - فلفل أس�ود : ملعقة 
صغ�رية - الفلف�ل االحمر الحار : ملعقة صغرية - معجون الطماطم : ملعقة صغرية - 

دبس الفليفلة : ملعقة صغرية - الزيت النباتي : 2 ملعقة كبرية
طريقة التحضري:

ضع�ي الدقي�ق يف وعاء مع املل�ح وأضيفي املاء بالتدريج وقوم�ي بالعجن حتى يصبح 
لديِك عجينة طرية غري الصقة.

ريش وع�اء بالدقيق وضعي العجينة فيه وغطيها بالنايل�ون واتركيها ترتاح حوايل 30 
دقيقة.

اغسيل الخضار وافرميها فرماً ناعماً ثم ضعيها معاً يف وعاء.
أضيف�ي اللحمة املفرومة ومعج�ون الطماطم ودبس الفليفل�ة والزيت وامللح والفلفل 

األسود واألحمر واعجني مكونات الحشوة.
قطع�ي العجين�ة إىل قطع متس�اوية وخذني واحدة وغط�ي البقية ك�ي ال تجف أثناء 

العمل.
ريش السطح بالدقيق ومدّي القطعة بالشوبك ثم ضعي الحشوة عىل القرص.

حمي مقالة غري الصقة ورشيها بالدقيق ثم ضعي القرص فيها وغطيها واتركيها عىل 
نار هادئة لحوايل 5 دقائق حتى ينضج.

قومي برفع الغطاء واتركي القرص عىل النار لدقيقتن.
كرري العملية حتى انتهاء كمية العجن والحشوة.

ضعي أقراص اللحم بعجن يف طبق التقديم وقدميها.

حلم بعجني بدون فرن
السيارات األكثر عرضة للرسقة

الس�يارات  لص�وص  يلج�أ 
لتنفي�ذ  متع�ددة  حي�ل  إىل 
تل�ك  وتط�ورت  جريمته�م، 
الط�رق لتتماىش م�ع التقدم 
التكنولوج�ي ال�ذي يش�هده 
الحديث�ة  الس�يارات  عال�م 
املزودة بتقني�ات ذكية، ولكن 
يب�دو أن تل�ك التكنولوجيا لم 

تحميها من الرسقة.
»دي�يل  صحيف�ة  وذك�رت 
ميل« أن هن�اك مجموعة من 
الس�يارات، املصنف�ة األكث�ر 
مبيًع�ا يف بريطاني�ا، معرضة 

للرسقة بس�هولة كبرية، حتى من دون استخدام مفتاح، ومن 
أبرزها »فورد فوكس – نيسان- جولف- نيسان كاشكاي«.

وأوضح�ت أن هناك نوعا من الس�يارات اآلمنة يصعب رسقته 
الحتوائه عىل نظام التشغيل عن بعد، وهي سيارات »فوكسهول 

كورسا«.
وأضاف�ت أنه لم تعد هناك حاجة الس�تخدام مفتاح التش�غيل 

الخ�اص بالس�يارة م�ن أجل 
رسقته�ا، فق�ط م�ا يحتاجه 
اللصوص هو جهاز إلكروني 
بس�يط يمكن رشاؤه بس�عر 
رخي�ص نس�بًيا، يس�تخدمه 

لرسقة السيارة.
وعن�د رسقة هذه الس�يارات 
يعتمد اللصوص عىل جهازين، 
اإلش�ارات  أولهم�ا  يرص�د 
الصادرة عن مفت�اح التحكم 
عن بعد، لدى صاحب السيارة، 
وجه�از آخر يرس�ل إش�ارات 
مماثل�ة ويعمل الجه�ازان يف 
نفس التوقيت. ويقف اللص األول ومعه جهاز بجوار الس�يارة 
املرصودة، بينما يقف اللص الثاني ومعه الجهاز اآلخر، بالقرب 
م�ن الضحية، لتقوم الخدعة بفتح أبواب الس�يارة، عىل اعتبار 
أن اإلش�ارات التي ترد إليها، صادرة من املالك الحقيقي، ونظرًا 
ألن الس�يارات الحديثة، تعتمد يف تش�غيلها عىل زر قرب املقود، 

فإن تشغيل السيارة من قبل اللص سيكون أمرًا سهال.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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البحث عن الكلمة

حل اللغز
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عقل مدبر يتصدر تشكيلة جولة الدوري العراقي
             المستقبل العراقي/ متابعة

اختتمت األحد، منافسات الجولة السابعة 
من عمر ال�دوري العراقي املمت�از، والتي 
ش�هدت غ�زارة تهديفية بجانب خس�ارة 
نفط الوسط وتخليه عن الصدارة ملصلحة 

الرشطة.
ويتصدر الرشطة، ج�دول ترتيب البطولة 
برصي�د 19 نقطة، بفارق نقطة عن نفط 

الوسط الذي تراجع للمركز الثالث.
ويس�تعرض ك�ووورة التش�كيلة املثالية 

لجولة الدوري، عىل النحو التايل: 
حارس مميز 

أحمد باسل: حارس مرمى الرشطة، الذي 
تألق يف مباراة القم�ة وحافظ عىل نظافة 
ش�باكه، وتصدى لجملة من التس�ديدات 

لنفط الوسط، وكان األبرز يف املباراة. 
دفاع صلب 

ميثم جبار: قلب دفاع القوة الجوية، وكان 
سًدا منيًعا يف وجه العبي أمانة بغداد، ومن 

األسباب املؤثرة يف فوز فريقه.

نياز محمد: قلب دفاع الرشطة الذي تحمل 
ع�بء هجمات نفط الوس�ط، وبذل جهًدا 

كبريًا إليقاف الهداف مهند عبد الرحيم. 
أحمد ج�واد: ظهري أيم�ن الصناعة، الذي 
ظه�ر بش�كل جي�د أم�ام املين�اء، وعطل 

مفاتيح لعب الخصم يف الجانب األيمن. 
بيار أب�و بكر: ظه�ري أيرس النف�ط، الذي 
تمك�ن من كرس صي�ام فريقه بتس�جيل 

الهدف القاتل يف مرمى النجف. 
عقل مدبر 

س�عد عبد األمري: ارتكاز الزوراء، صاحب 
الخ�رة الكب�رية، والذي يعد العق�ل املدبر 
لهجمات فريقه، كما أنه هز الش�باك من 

ركلة جزاء. 
محم�د زامل: العب وس�ط الطلب�ة، وهو 
القل�ب النابض لفريق�ه، والقاع�دة التي 
تنطل�ق منه�ا الهجم�ات، ويع�رف كيف 

يتحكم يف إيقاع اللعب.
أحمد هاوري: جناح أيم�ن نوروز، والذي 
قاد فريقه لتحقيق فوز كبري عىل سامراء، 

وتكفل بتسجيل الهدفني األول والثاني.
مؤيد عبد الباس�ط: جناح أي�رس الزوراء، 
ال�ذي ال ي�كل وال يمل، ويزعج املنافس�ني 

ويمتاز بالرسعة املطلوبة. 
هجوم ضارب 

زي�اد أحم�د: مهاج�م الطلبة ال�ذي لعب 
دوًرا مؤث�رًا يف ف�وز فريق�ه ع�ىل نف�ط 
البرصة، حيث سجل هدًفا وقدم تمريرتني 

حاسمتني. 
ع�اء محيس�ن: مهاج�م القاس�م، الذي 

سجل هدًفا وصنع آخر يف لقاء الكرخ.

مهام طارق يصل اىل ليبيا
             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف رم�زي الرك�ي، املتح�دث 
اإلعام�ي لن�ادي األه�ي بنغازي، 
عن وصول الاع�ب العراقي همام 
طارق ملدينة بنغازي، فجر االثنني، 

من أجل االنضمام للفريق.
وقال الرك�ي، يف ترصيح صحفي، 
بتدريب�ات  س�يلتحق  الاع�ب  إن 

األهي خال الساعات املقبلة.
وكان ن�ادي الج�زارة قد تعاقد مع 
هم�ام، يف س�بتمر/أيلول املايض، 

بعقد انتقال حر.
وتغي�ب همام طارق عن معس�كر 
الفري�ق يف م�رص، بس�بب بع�ض 

اإلجراءات اإلدارية.
من جهة أخرى، بدأ األهي تدريباته 
بمنطق�ة  التاريخ�ي  مق�ره  يف 
الزيتون�ة يف بنغ�ازي، بتواج�د كل 
العب�ي الفري�ق باس�تثناء النج�م 

العراقي.

سولسكاير: ال يوجد وقت 
لالعبني الغاضبني

فسخ عقد راموس هيدد 
باريس بطوفان من العقوبات

              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد أويل جونار سولس�كاير، مدرب مانشس�ر يونايتد، 
عىل حاج�ة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابي�ة أمام مضيفه 
أتاالنت�ا، الثاث�اء، ضم�ن الجول�ة الرابع�ة م�ن مرحل�ة 
املجموع�ات ل�دوري أبطال أوروبا.واس�تهل سولس�كاير 
املؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، قائا: »نحن يف مركز 
جيد بعد الفوز بمبارياتنا عىل أرضنا )يف دوري االبطال(.. 
لكنن�ا نحت�اج إىل نتيجة جيدة خارج أرضن�ا أيًضا، ونركز 
عىل هذه املباراة فقط، وال نفكر يف مانشس�ر سيتي عىل 
اإلطاق )قبل املواجهة املقررة يوم الس�بت(«.وبخصوص 
إمكاني�ة غضب بعض الاعبني لعدم مش�اركتهم بش�كل 
أس�ايس، قال: »ال يوجد لدينا وقت ألي العب غاضب.. من 
ال يتم اختياره يف التش�كيل األس�ايس، عليه التواجد لدعم 
زمائ�ه.. كان الس�لوك واضًح�ا يف مباراة توتنه�ام، الكل 
يري�د أن يش�ارك.. لكن الفري�ق يأتي أواًل«.وعن رس�الته 
إىل نون�و س�انتو، بعد إقالته م�ن تدريب توتنه�ام، أجاب 
املدرب النرويجي: »ليس من اللطيف أن ترى رجاال جيدين 
يفق�دون عملهم.. ال أعرف الوض�ع يف توتنهام، وبالتايل ال 
يمكنني التعليق.. لكن كزميل، ال تكون سعيًدا عندما ترى 
ذلك«.وبشأن اس�تعادة مانشس�ر يونايتد توازنه بالفوز 

عىل السبريز )3-0(، قال: »املباراة املقبلة هي ما يهمنا.

مييس يستبعد ريال مدريد وبرشلونة من ترشيحات التشامبيونزليج
              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق ليوني�ل مي�ي، نجم باريس س�ان 
جريم�ان، عىل تجربت�ه يف اللعب بالدوري 

الفرني هذا املوسم.
وق�ال ميي، يف حوار أجراه مع صحيفة 
س�بورت »كيف ت�رى ال�دوري الفرني؟ 
يحت�اج األمر وقًت�ا طوي�ًا لكني خضت 
بع�ض املباري�ات. 3 مباري�ات يف الدوري 
أو أكثر م�ن ذلك بقليل. إن�ه دوري بدني 
بشكل كبري ويوجد العبون أقوياء ولديهم 

رسعة«.
وأض�اف »ع�ىل املس�توى البدن�ي، األمر 
مختلف عن إس�بانيا، حيث تحاول الفرق 
يف الليج�ا اللع�ب كث�رًيا بالك�رة، ويمكن 
أن ترسق االس�تحواذ من�ك إذا لم تضغط 

جيًدا«.
وتابع »لقد اعتدت يف برشلونة، الحصول 
ع�ىل الكرة طوال الوق�ت تقريًبا يف جميع 
املباري�ات م�ن أج�ل التحك�م يف اإليقاع، 
لكني اليوم أتكيف مع ناد جديد وطريقة 
لع�ب جدي�دة ودوري جدي�د. ال أعرف ما 
الذي س�يكون أفضل بالنس�بة يل. أحاول 

التكيف برسعة ملساعدة الفريق«.
وواصل »هل دوري األبطال هدفك الكبري؟ 
نعم.. إن�ه هديف وهدف الن�ادي. لقد كان 
باريس يراهن عىل رغبته يف الفوز بدوري 
أبطال أوروبا لفرة طويلة. كانت البطولة 

قريب�ة من الن�ادي. نحن من املرش�حني 
ولكن لسنا الوحيدين«.

س�ان  ع�ن  الجمي�ع  »يتح�دث  وأكم�ل 
جريمان بسبب الاعبني الذين يف الفريق، 
لك�ن هناك ف�رق أخرى جي�دة تعمل مًعا 
منذ س�نوات أيًضا مثل مانشس�ر سيتي 
وبايرن ميونخ وليفربول وأتلتيكو مدريد 

وتشيلي«.
األفضل ال يفوز دائًما

وش�دد »إنه�ا ف�رق لديه�ا الق�درة ع�ىل 
الف�وز بالبطولة، األفضل ال يف�وز دائًما 
ألن ذلك يعتمد ع�ىل العديد من التفاصيل 
والظ�روف. يمكن أن يح�دث أي يشء إذا 

كنا أحد املرشحني«.

وأردف »مب�اراة اليبزي�ج؟ األم�ر صع�ب 
ومعقد يف دوري األبطال. اليبزيج منافس 
معق�د ويواج�ه املنافس�ني رأًس�ا برأس، 
وه�م ديناميكيون وأقوياء عىل املس�توى 
البدني، ويمتلك�ون العبني جيدين بغض 

النظر عن تغيري املدرب«.
وزاد »اليبزي�ج يلع�ب بطريق�ة مماثل�ة 
لس�نوات عدي�دة. إنها مجموع�ة صعبة 
لن�ا، ونحن بدأنا البطولة بش�كل س�يئ، 
الحقيقة أنه كان مهًما الفوز عىل س�يتي 

واليبزيج«.
واستطرد »كيف تغريت حياتك يف باريس 
عن برش�لونة؟ األمر مختلف. يف برشلونة 
كان لدين�ا كل يشء س�هل وقري�ب. كنت 

وأع�ود  للمدرس�ة  األطف�ال  اصطح�ب 
وأت�درب وأعود إىل املنزل لتن�اول الطعام، 

ثم ألتقط األطفال من املدرسة«.
واسرس�ل »اليوم ليس لدي ما يكفي من 
الوقت لنقل األطفال إىل املدرسة والذهاب 
إىل التدري�ب. ش�خصًيا أح�ب التواج�د يف 
املنزل. ويف برشلونة لم أكن أخرج كثريًا«.

ونوه »لكن بالنس�بة لألطفال وأنطونيا، 
حدث التغيري األكر ألنهم كانوا يخرجون 
يف الشوارع مع األصدقاء، والقيام بالعديد 
من األش�ياء. لكن يتواجد الصغار باملنزل 
طوال الوقت يف باريس، لكن اآلن يقومون 
بتكوي�ن صداق�ات والتكيف م�ع املدينة. 

أعتقد أنه كان أكر تغيري بالنسبة لهم«.
وقال ميي »هل األمر مؤلم لهم؟ كثريًا.. 
كان األم�ر مؤملً�ا يف العام امل�ايض عندما 
قلت إنني سأرحل عن طريق الروفاكس، 
لكنه�م يف النهاي�ة فهم�وا األم�ر بعد أن 
أجرين�ا دردش�ة وأقنعناه�م بش�كل أو 

بآخر«.
التغي�ري  ه�ذا  الع�ام  ه�ذا  »لك�ن  وأت�م 
ح�دث فج�أة. لقد م�ر وقت طوي�ل منذ 
أن أخرناه�م أننا س�نقيم يف برش�لونة، 
وهم أخ�روا زماءه�م وأصدقاءهم أننا 
سنس�تمر يف اإلقام�ة هن�اك، ث�م فج�أة 
اضطررنا إىل املغادرة ويف غضون أس�بوع 
كن�ا بالفع�ل يف مدين�ة أخ�رى وكل يشء 

الجميع«.جديد. كان ذلك صعًبا عىل 

خطوة حاسمة من برشلونة للتعاقد مع تشايف
              المستقبل العراقي/ متابعة

يواص�ل ن�ادي برش�لونة، الضغ�ط للتعاق�د م�ع تش�ايف 
هرينانديز، املدير الفني للسد القطري، خال األيام املقبلة.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن برشلونة سيتخذ 
الخطوة الحاس�مة يف التعاقد مع تش�ايف، بتجهيز وفد من 

النادي والسفر إىل قطر إلنهاء املفاوضات مع السد.

وأش�ارت الصحيفة إىل أن الوفد سيكون يف مقدمته رئيس 
النادي خوان البورتا )إذا س�مح جدوله بذلك( رفقة النائب 

رافا يوستي، واملدير الريايض ماتيو أليماني.
وأوضح�ت أن أن الوف�د سيس�افر مب�ارشة إىل قطر عقب 
مباراة برشلونة ودينامو كييف يف دوري أبطال أوروبا، غًدا 

الثاثاء.
وذكرت الصحيفة أن الس�د يريد أن يعامله برش�لونة عىل 

قدم املساواة، لطلب التعاقد مع تشايف.
ويس�عى النادي للقطري للحصول عىل طل�ب آخر للتخي 

عن تشايف، بأن يلعب البارسا، مباراة يف الدوحة مع السد.
أم�ا صحيف�ة »س�بورت« أوضحت أن برش�لونة س�يعلن 
التعاقد مع تش�ايف عقب مباراة الس�د مع نظريه الدحيل، 

بعد غد األربعاء.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن الس�د ل�ن يخ�وض أي مباراة 

أخرى حتى 21 ديسمر/كانون أول املقبل، لذا فإن النادي 
القط�ري س�يكون لدي�ه الوقت ال�كايف للبحث ع�ن مدرب 

بديل.
وأوضحت »س�بورت« أن مس�ؤويل الس�د ب�دأوا يف التفكري 
بأكثر من مدرب لديه فلس�فة ش�بيهة بتش�ايف هرينانديز 
مث�ل جارس�يا بيمينت�ا ودينيس س�يلفا وأوس�كار لوبيز 

وجوردي رورا.

فتح حتقيق يف واقعة العنرصية ضد إبراهيموفيتش
              المستقبل العراقي/ متابعة

فت�ح املدعي الع�ام اإليطايل تحقيًق�ا يف واقعة تعرض 
الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيت�ش، مهاج�م ميان، 
لهتاف�ات عنرصية خال فوز فريق�ه عىل روما 1-2، 

أمس األحد، يف الجولة ال�11 من الكالتشيو.
وهت�ف جمه�ور روم�ا يف ملع�ب »األوملبيك�و« ض�د 
إب�را خ�ال املب�اراة، حي�ث وصف�وه ب�«الغج�ري«، 

ورد الس�لطان بإح�راز اله�دف األول ملي�ان يف اللقاء 
والحصول ع�ىل ركلة الج�زاء التي ج�اء منها الهدف 
الثاني للروس�ونريي.ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو 
سبورت« اإليطالية، فإن مفتشو املدعي العام الفيدرايل 
س�جلوا كل يشء ح�دث يف امللع�ب، وس�يتواصلون يف 
الس�اعات القليلة القادمة مع قايض الدوري اإليطايل 
إلباغ�ه ع�ن هذه الس�لوكيات م�ن أجل اتخ�اذ قرار 

رادع.

وأش�ارت الصحيفة اإليطالية، إىل أن 
جمه�ور روما هتف ضد الس�ويدي 
بش�كل  إبراهيموفيت�ش،  زالت�ان 

جماعي يف الش�وط األول، وتكرر األمر 
يف الش�وط الثاني بالدقيق�ة 55.وأتمت 

»الجازيتا ديللو سبورت«: »طلب املفتشون 
من املتحدث الداخ�ي يف ملعب األوملبيكو إصدار 

تحذير للجماهري لوقف هذا السلوك غري القانوني«.

جاسربيني: مانشسرت يونايتد
ال يزال يف طور البناء

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال جيان بيريو جاسريني مدرب أتاالنتا، 
إن مانشس�ر يونايت�د ال ي�زال فريقا قيد 
البناء، لكنه حذر من قوته خال مواجهة 
الفريقني يف دوري أبطال أوروبا، الثاثاء.

ولم يظهر يونايتد بشكل جيد إىل حد كبري 
بعد فوزه )3-2( عىل الفريق اإليطايل قبل 
أس�بوعني، حيث خرس )5-0( عىل أرضه 
أم�ام ليفربول ثم فاز )3-0( عىل توتنهام 
هوتس�بري يف لن�دن بال�دوري اإلنجلي�زي 
املمتاز.وس�ينتقل الفري�ق اإلنجلي�زي إىل 
برجام�و ليلتقي م�ع أتاالنت�ا الثاثاء، يف 
مواجهة ليست غريبة عىل النادي اإليطايل 
الذي واجه مانشس�ر سيتي وليفربول يف 
آخر موسمني.وقال جاسريني يف املؤتمر 
الصحف�ي: »واجهن�ا س�يتي وليفرب�ول 
خال فرة تألقهما، كفريقني مس�تقرين 
يتمتع�ان بالتنظيم الجي�د وطريقة لعب 

يونايت�د  »مانشس�ر  واضح�ة«.وأردف: 
يب�دو فري�ق قي�د البن�اء ال ي�زال بحاجة 
للكثري م�ن األش�ياء للعمل عليه�ا. لكنه 
يتمت�ع بإمكانيات كبرية«.وأش�ار مدرب 
أتاالنت�ا: »ربم�ا ينتقلون من خس�ارة إىل 
انتصار مثري لإلعجاب، لكن ذلك ال ينقص 
أي يشء من إمكانياتهم«.وكانت املواجهة 
األوىل للفريق�ني يف أولد تراف�ورد مثرية يف 
20 أكتوب�ر ترشي�ن األول امل�ايض، حيث 
تق�دم الضي�وف )2-0( يف نهاية الش�وط 
النتيج�ة  يونايت�د  يقل�ب  أن  قب�ل  األول 
ليفوز )3-2(.ويذه�ب يونايتد إىل إيطاليا 
وهو يف ص�دارة املجموعة السادس�ة بعد 
انقضاء نصف مباري�ات دور املجموعات 
ب�6 نق�اط، متقدما بف�ارق نقطتني عن 
فياريال صاحب املركز الثاني، بينما يأتي 
أتاالنت�ا يف املرك�ز الثالث بنف�س الرصيد، 
لك�ن يانج بوي�ز يتذيل ترتي�ب املجموعة 

بثاث نقاط.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تحدثت تقارير صحفية فرنسية مؤخرا، عن رغبة باريس 
س�ان جريمان يف فسخ عقده مدافعه املخرضم، سريجيو 
رام�وس، ال�ذي لم يش�ارك م�ع الفريق حتى اآلن بس�بب 
اإلصاب�ات، من�ذ وصول�ه يف صفق�ة انتقال ح�ر، الصيف 

املايض.
لكن صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، نقلت اليوم 
االثنني عن مصادر مقربة من راموس، أن هذا الس�يناريو 

غري مطروح تماًما يف الوقت الحايل.
ويمتل�ك الاع�ب اإلس�باني عقدا مع باري�س حتى صيف 

2023، براتب سنوي يبلغ 10 مايني يورو.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن راموس ما زال يف فرة الحماية، 
وفًق�ا للوائح االتحاد ال�دويل لكرة القدم »فيف�ا«، وبالتايل 
ف�إن س�ان جريمان س�يتعرض لعقوبات قاس�ية إذا قرر 

فسخ عقده.
ففي حال الفس�خ، س�يحصل قائ�د ريال مدريد الس�ابق 
عىل تعوي�ض، بناًء عىل راتبه واملكاف�آت واملدة املتبقية يف 
العقد، والرس�وم والنفقات التي تكبدها.وأضافت »موندو 
ديبورتيف�و« أن س�ان جريمان س�يتعرض أيًض�ا لعقوبة 
رياضية، بمنعه من قيد العبني جدد خال فرتي انتقاالت 

متتاليتني، إذا قرر فك االرتباط براموس من جانب واحد.

مورينيو خيطط لصفقة من ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، ع�ن س�عي 
الرتغايل جوزي�ه مورينيو املدير الفني لروما، 
إىل إبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خال 

فرة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وبحس�ب صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، 

ف�إن موريني�و وض�ع داني س�يبايوس العب 
وس�ط ريال مدريد، عىل رأس قائمة املطلوبني 

يف يناير/كانون ثان املقبل.
وأضاف�ت »يف إيطاليا، ال يرون أن س�يبايوس 
يمك�ن أن ينضم لروما، ألن أولويته هي البقاء 
يف الليج�ا وتحدي�ًدا م�ع فريقه الس�ابق ريال 

بيتيس«.

وُيع�د ري�ال بيتيس م�ن أكثر األندي�ة املهتمة 
بضم داني س�يبايوس، بجانب آرس�نال الذي 

لعب له ملدة موسمني عىل سبيل اإلعارة.
ولم يش�ارك س�يبايوس مع ري�ال مدريد هذا 
املوس�م، حي�ث تع�رض إلصابة قوي�ة خال 
مش�اركته يف دورة األلع�اب األوملبية بطوكيو 

مع املنتخب اإلسباني.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كونتي يصل لندن من أجل قيادة توتنهام
            المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رب اإليطايل أنطونيو كونتي، املدير الفني الس�ابق 
إلنر ميان، خطوة جديدة من قيادة توتنهام هوتسبري 

يف املوسم الحايل.
وكان توتنه�ام أعل�ن بش�كل رس�مي، إقال�ة املدرب 
الرتغايل نونو إسريتو س�انتو، صباح اإلثنني، بسبب 

تراج�ع نتائ�ج الفري�ق اللندني يف ال�دوري اإلنجليزي 
املمتاز هذا املوسم.

وأكدت العديد من التقارير، أن كونتي هو املرشح األول 
لقيادة توتنهام خلًفا لنونو سانتو، ال سيما وأن املدرب 

اإليطايل كان عىل طاولة السبريز يف الصيف املايض.
ووفًقا للموقع الرس�مي للصحف�ي اإليطايل جيانلوكا 
دي مارزيو، فإن كونتي وصل لندن بالفعل منذ دقائق، 

لبدء مغامرته الجديدة مع توتنهام.
وأش�ار إىل أن كونتي س�يجتمع مع مس�ؤويل توتنهام 
يف حوايل الس�اعة الثالث�ة والنص�ف بالتوقيت املحي، 

لتحديد التفاصيل األخرية يف االتفاق.
وأوض�ح أن الن�ادي اللندن�ي يخطط إلنه�اء كل يشء 
مس�اء اليوم أو صب�اح الغد كحد أق�ى، قبل اإلعان 

رسمًيا عن التعاقد مع كونتي.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

بني رؤيتني متناقضتنيالسعادة بني فيلسوف وكاتب

نبيل عودةداود السلمان

اب�ن خلدون صاحب املقدمة الش�هرية يعترب أن الّس�عادة تحصل للفرد من 
خالل كسب املال والحصول عىل املزيد من الثروة؛ وهو عادة ما يحصل ألهل 
التمل�ق من املتزلفني الذين يتقربون للحاكم وللس�لطان، بحس�ب تعبريه، 
ولكل من يمتلك جاه وثروة يمكن له من خالل ذلك أن هو ايًضا سيكس�ب 
مثل تلك الثروة، وبرأيه أنَّ ذلك االنسان املتملق سيصبح ثرًيا، معتقًدا أن تلك 

الثروة ستمنحه السعادة، تلك السعادة التي ينشدها جميع البرش.
اب�ن خل�دن يؤك�د عىل أنَّ هن�اك كثري م�ن الناس الذي�ن ي�رون أن يف كثرة 
املال وتكدَس�ه تكُمن الس�عادة، إذ بامل�ال يوصلون اىل الج�اه، وبه تتحقق 

السعادة.
يق�ول ابن خلدون: »...أّن الج�اه يفيد املال ملا يحص�ل لصاحبه من تقرّب 
الّن�اس إلي�ه بأعمالهم وأمواله�م يف دفع املض�اّر وجلب املناف�ع. وكان ما 
يتقرّب�ون به من عمل أو مال عوضا عّما يحصلون عليه بس�بب الجاه من 
األغ�راض يف صالح أو طالح. وتص�ري تلك األعمال يف كس�به وقيمها أموال 
وث�روة له فيس�تفيد الغنى واليس�ار ألقرب وق�ت. ثّم إّن الج�اه متوّزع يف 
الّن�اس ومرتّتب فيهم طبقة بعد طبقة، ينتهي يف العلّو إىل امللوك الّذين ليس 
فوقهم يد عالية.  ويف الّس�فل إىل من ال يملك رّضا وال نفًعا بني أبناء جنس�ه 
وبني ذلك طبقات متعّددة حكمة الله يف خلقه بما ينتظم معاش�هم وتتيّس 
مصالحه�م ويتّم بقاؤه�م ألّن الّنوع اإلنس�انّي ال يتّم وج�وده وبقاؤه إاّل 
بالّتع�اون بني أبنائه ع�ىل مصالحهم، ألّنه قد تق�ّرر أّن الواحد منهم ال يتّم 

وجوده وإّنه وإن ندر ذلك يف صورة مفروضة ال يصّح بقاؤه«.
فالح�رص والجري وراء جمع االموال والثروة يف رأي ابن خلدون قد تحصل 
االنس�ان اىل املفس�دة، وتس�يئ ربم�ا اخالقه، وبالت�ايل ال نحقق الس�عادة 
املنش�ودة. اب�ن خلدون رغم يرشحه لوس�ائل املكس�ب وه�و امر مرشوع 
ومباح للجميع، لكن البد أن تحصل بالنتيجة املفس�دة، وبدل أن نريد طلب 

السعادة ربما يحصل الهم والغم.
لكن الس�عادة ل�دى الكاتب الكبري دوستويفس�كي يشء مختل�ف جًدا عما 
يراه ابن خلدون؛ الس�عادة يراها دوستويفسكي تكمن بمعرفة الله حينما 
تطلب ش�يئاً فال تجد من يلبيه لك س�وى الله، ويوعز السعادة ايًضا للحب؛ 
كأن نح�ب بعضنا بعًضا، كأن نحب الفقري واملحتاج بأن نس�عفه بما نقدر 
عليه، او نحب من هو يريد الس�عادة واملحبة لنا، وتس�عده سعادتنا. يقول 
دوستويفسكي »إن السعادة ال يصنعها الطعام وحده، و ال الثياب الثمينة، 
وال الزهو والحسد، وإنما يصنعها حب ال نهاية له«. فالغذاء الجيد وامللبس 
الجيد والزهو بالنفس، ال من باب التكرب والغرور، هو من يصنع الس�عادة، 
فأحياًنا تجد من متوفر لديه كل هذه االش�ياء، بل وحتى لو امتلك س�يارة 
فارهة وبيًتا جميالً، وثروة طائلة وبناء يحيطون به، وهو ال يش�عر بطعم 
الس�عادة، وال يجد أثر للسور يغازل شغاف قلبه، بل تجده حزيًنا مهموًما 
منعزال عن اآلخرين، منزوًيا يف ركن ركني يف عزلته، وباملقابل تجد ازاءه من 
ال يمتلك كل هذه االشياء املادية التي يمتلكها هذا الشخص، اال أنه منرشح 
مسور ال يعبأ ليشء. إلذن، الس�عادة ال تتحقق بهذه االشياء وانما تتحقق 
براحة البال وباالنرشاح وبالتعايش مع اآلخرين خصوًصا حينما تس�تطيع 

أن تنجز لهم عمال ما انت باستطاعتك أن تفعله ففعلته.

هن�اك ق�ول هام ملاركس يناقض م�ا قاله عن احتالل اآللة مكان االنس�ان 
ما س�يزيد امالق العمال، قال: »إن العصور االقتصادية تختلف عن بعضها 

البعض ليس بما تنتج بل كيف تنتج وبأية أدوات عمل«!! 
لألس�ف هذا املوق�ف ملاركس لم ينعكس ع�ىل تحليالته للنظام الرأس�مايل، 
والتغيريات التي بدأت تعصف بما كان س�ائدا يف مرحلته األوىل. حتى مدعي 
املاركسية تمسكوا بأقوال ذكرها ماركس يف بداية تحليله للنظام الرأسمايل 
وتجاهل�وا ه�ذا القول ال�ذي يعترب عملي�ا تطويرا ملا طرح�ه يف بداياته من 
رؤيت�ه ان�ه مع دخ�ول اآلالت يرشع العام�ل يف الرصاع ضد وس�يلة العمل 
ذاتها، )أي اآللة التي س�تحل مكانه(، التي ستس�بب امالقه حس�ب الرؤية 
العتيق�ة ملارك�س، فيهب العام�ل ضد هذا الش�كل املحدد لوس�ائل اإلنتاج 
بوصفه األس�اس املادي لنمط اإلنتاج الرأس�مايل الذي سيقود اىل املزيد من 
امالق�ه. بينما الواق�ع ان اآللة لم تزي�د امالقه، بل ضاعف�ت اإلنتاج مرات 
عديدة، وزادت الثروة االقتصادية التي قادت أيضا اىل تحسني رشوط العمل 
وتس�هيل االنت�اج ومضاعفته وزي�ادة األجور للعامل ال�ذي أصبح صاحب 
خربة تقنية بتش�غيل اآلالت أيضا مما ضاعف اإلنتاج بش�كل غري مسبوق، 

ولم يعد عامال عضليا فقط بدون معرفة التقنيات الحديثة آلالت اإلنتاج.
مثال: منذ أواسط القرن العرشين نالحظ ان التطور العلمي التكنولوجي بدأ 
بقفزات هائلة، أدوات اإلنتاج تتبدل وتتطور س�نويا أو ما دون ذلك أحيانا.. 
من اآللة البس�يطة اىل اآللة امليكانيكية، ومنه�ا اىل اآللة االلكرتونية، ودخل 
عالم الهايتك يف اإلنت�اج، العمل العضيل يخيل مكانه للعمل الفكري حتى يف 
الصناعات الثقيلة. أدوات تنفيذ املهمات املهنية تتطور باس�تمرار. إنتاجية 
العم�ل تضاعفت بش�كل ال يمكن مقارنتها م�ع املراحل الس�ابقة. الثروة 
تضخمت بشكل أسطوري.. العامل املهني اليوم يجدد أدوات إنتاجه بسعة 
تزيد عرشات املرات عن القرن التاسع عرش، ما طور يف القرن التاسع عرش 
ب�كل س�نواته املئة، تطور يف القرن العرشين كل س�نة تقريب�ا.. ويف القرن 
الح�ايل )الواحد والعرشين( بسعة أكرب، أحيانا كل ش�هر او كل اس�بوع.. 
تطوي�ر اآللة فرض رضورة تطوير جيل جديد م�ن العمال التكنوقراطيني، 
أصب�ح صاحب العمل مضطرا إىل رشاء مهنيتهم بإغراءات املعاش ورشوط 

العمل.
ان الثورة العلمية التكنولوجية أصبحت تشكل انقالبا اجتماعيا واقتصاديا 
يف حي�اة املجتم�ع الب�رشي. هذا االنق�الب لم يأخ�ذ مكانته بش�كل كامل 
يف األدبي�ات االقتصادي�ة – االجتماعي�ة لليس�ار عامة واليس�ار املاركيس 

)الشيوعي( خاصة وبالتحديد.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا بالغ األهمية: هل يمكن التعامل مع النظام 
الرأسمايل بنفس العقلية التي سادت املجتمعات البرشية قبل الثورة العلمية 

التكنولوجية؟
ج�رى اخرتاق األجور ورشوط العمل اىل اتفاقات عمل عامة واتفاقات عمل 
خاص�ة. أي اختف�ى كل مفهوم الرصاع الطبقي التناح�ري، لم يعد العامل 
عب�دا مضطرا لبيع ق�وة عمله، بل يختار من يدفع األجرة املناس�بة مقابل 
قدراته املهنية والتكنولوجية أو اإلدارية. املنافسة عىل العامل املهني فرضت 

واقعا مختلفا يف عالقات العمل.. 

إطالق اسم شاعر عراقي عىل مطار اذربيجاين  يف ذكرى األربعني 

ضبط وإحباط حماولة هتريب 13 صقرًا يف مطار بغداد

 افتت�ح قبل أي�ام، يف اذربيج�ان ، مطار جديد 
يحمل اسم الش�اعر العراقي الرتكماني محمد 
س�ليمان امللقب ب� }فضويل البغدادي{ ش�اعر 
الرشق االول يف الق�رن العارش }١٤٨٠- ١٥٥٥ 
م{ ال�ذي نظم الش�عر وابدع بالنثر والفلس�فة 
يف اللغ�ات الرشقي�ة الثالث، فكان خري س�فري 
اآلذري�ة  الش�عوب  ل�دى  العراقي�ة  للثقاف�ة 
والفارس�ية والرتكية. ول�د البغدادي يف كركوك 
وع�اش وت�ويف يف كربالء ودفن ق�رب باب قبلة 
االم�ام الحس�ني عليه الس�الم بع�د عقود من 
خدمة اش�عال قناديل العتبة املقدسة. وتوهج 
اليوم أس�مه م�ن جديد ليك�ون عنوان�ا ملطار 
حديث يف آذربيجان رغم مرور اكثر من خمسة 
قرون عىل رحيل الشاعر، وذلك العتزاز الشعب 
اآلذري ب�ه، ال�ذي يع�ده ش�اعره األكرب حيث 
ينتصب تمثاله الضخم يف احدى اهم س�احات 
العاصم�ة باكو بش�موخ. وس�بق وان اقامت 
ل�ه اذربيجان »مهرج�ان عاملي كب�ري« يف عام 
١٩٥٨ مث�ل العراق فيه العالمة الراحل حس�ني 
ع�يل محفوظ الذي يعد أول م�ن الف كتابا عن 
فضويل. وسبق وان قال عنه الربوفسور اآلذري 
عباس زمانوف: }لوال فضويل ما كان الذربيجان 
م�ن وجود{. اما جامعاته�م واكاديمية العلوم 

العلم�ي  البح�ث  ومؤسس�ات  االذربيجاني�ة 
اول�ت اهتماما بالغا بإع�داد مئات االطروحات 
ورس�ائل الدراس�ات العليا عن اثاره الشعرية 
واالدبية والفكرية والفلس�فية. ويمكن اعتبار 
فضويل س�فري الثقاف�ة العراقي�ة والعربية اىل 
الشعوب االسالمية الرشقية »الرتكية واالذرية 
والفارس�ية واالفغانية، الذين كان�وا وما زالوا 
يعتزون بانتمائهم الي�ه النه كان يكتب ويبدع 
بلغاته�م عىل الرغم م�ن انه لم يغ�ادر العراق 
يف حياته.وقال الكات�ب والباحث زاهد البياتي: 
م�ن املؤس�ف حق�ا ان نن�ى اعالمن�ا البارزة 
ونجومن�ا الس�اطعة يف س�ماء االب�داع فيم�ا 

تقوم الش�عوب االخرى باالحتفاء بهم واحياء 
تراثهم والتباهي بأسمائهم بكل فخر واعتزاز! 
وأضاف »بهذه املناس�بة ندع�و وزارة الثقافة 
اىل إقامة مهرج�ان عاملي عن فضويل البغدادي 
ودعوة كبار الش�خصيات االدبي�ة واالكاديمية 
والثقافية يف الدول التي تعنى بشاعرنا فضويل 
البغ�دادي، مهرجان س�يكون له وق�ع عراقي 
خ�اص وص�دى عامل�ي واقليم�ي رائع«.وأك�د 
:«بات بل�د الحضارات وعراق م�ا بني النهرين 
بأمس الحاجة اليه لتمت�ني العالقات الثقافية 
واالنسانية ومد جسور املودة واملحبة والثقافة 

اىل الشعوب الصديقة ذات االهتمام املشرتك«.

أبو تراب كّرار العاملي

أربعون يوماً... والّذكرى باقيٌة
أربعون وردًة... والعطر فّواُح

أربعون شمساً... واألِشّعة ساطعٌة
أربعون قمراً... واللّيل نّواُر

أربعون نهاراً... والّضياء وّهاُج
أربعون ليالً... والّدعاء صّعاُد

وبعد الّدعاء... ربٌّ مجيب
ويف الّظالم... إلٌه أنيس

وبني القبور... قرآٌن ُيْتىل
ويف الّصحيفة... ثواٌب ُيْهدَى

ويف األروقة... أعزّة وأحباب
ويف املجالس... حكايا مرّت

ويف العزاء... ِعربة وَعربة
وعىل سفوح الّذكريات... مشاهد تتكّرر
وعىل ضفاف املشاعر... طرائف ُتْسْتذَكر

وعىل أطراف املايض... حارٌض غالِب
وعنوان املستقبل... ثباٌت وصرُب

تواصٌل للّروح... تالوٌة وذكُر
فيا أهل العزاء... إهداٌء وأجُر

ال لالنكسار... قرآٌن َوِوْرُد
»أمُّ حسني«، قريبتنا العزيزة، 

أنجبت وارتحلت

»أبو حي�در«، والدي الحبي�ب، تاريخ جهادي، 
َكدٌّ وانتقال

فالّش�كر لِ�ُكّل َم�ْن ح�ر، س�اهم وتك�رّم 
باملواساة

وإليكم مّنا خالص الّدعاء
والقبول عند رّب الّسماء

رحماٌن رحيم... ُملهٌم كريم
هو امللجأ... والقدوة كربالء

ة وللحكاية َتِتمَّ

ى اللَّ�ُه َعَملَُكْم َوَرُس�وُلُه  ]َوُق�ِل اْعَمُلوا َفَس�رَيَ
َوالُْمْؤِمُنوَن[

 إحبطت هيئة املناف�ذ الحدودية، محاولة تهريب 
١3 صقارا يف مطار بغداد وذكرت املنافذ يف بيان  ان 
»جهود هيأة املنافذ الحدودية املتمثلة يف اإلرشاف 
والرقاب�ة واملتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة 
وكاف�ة البضائع واملس�افرين تمكن�ت من ضبط 
)١3( طائر صقر مخبأة يف حقيبة ملسافر إماراتي 
مغ�ادرا من مطار بغداد ال�دويل«.  واضافت، انه« 

أثناء مرور الحقيبة يف جهاز السونار يف اخر نقطة 
للتفتيش قبل الش�حن تم ضبط واحباط محاولة 
التهريب بأرشاف مبارش من منتسبي هيأة املنافذ 
ورشطة الكمرك ومركز كمرك املطار«.  ولفتت اىل 
انه »تم إحالة املضبوطات واملتهم إىل مركز رشطة 
املط�ار وف�ق محر مش�رتك التخ�اذ اإلجراءات 

القانونية بحقه«.  

توصلت مجموعة علماء إىل اكتشاف وصف باملذهل أثناء دراستهم لطبقات 
األرض العميقة وأساليب وطرق تحرك تموجات الزالزل عرب األرض، مؤكدين 

وجود »عالم مخفي« تحت األرض ساهم بالحفاظ عىل الحياة.
وأج�رى متخصصون يف علوم الرصد الزلزايل يف ع�دد من املراصد املنترشة يف 
أمريكا واليابان دراس�ات مطولة عىل التموجات الزلزالية، معلنني يف دراسة 

جديدة عن اكتشاف »عالم خفي جديد بالكامل يف نواة األرض«.
واعتق�د العلم�اء لفرتة طويل�ة أن مرك�ز األرض عبارة عن ك�رة صلبة من 
الحديد، محاطة بنواة خارجية منصهرة شديدة الحرارة، لكن البحث الجديد 
 »Physics of the Earth and Planetary Interiors« مجل�ة  يف  املنش�ور 
العلمية، كش�ف ع�ن تفاصيل جديدة ومثرية أكثر تعقي�دا حول نواة األرض 
تمثل برأي العلماء »عاملا رسيا خفيا« يف نواة األرض. وبحس�ب العلماء فإن 
ه�ذا العالم الجديد يتكون م�ن طبقات متعددة ومعقدة م�ن املعدن الصلب 

واملعدن السائل وكمية معينة من املواد يف منتصف املسافة بني االثنني.

 Juno افادت وس�ائل اعالم، الس�بت، ب�أن املعلوم�ات التي أرس�لتها مركبة
الفضائية، إىل أن البقعة الحمراء يف كوكب املش�رتي هي عاصفة قطرها ١6 

ألف كيلومرت يف الغالف الجوي للكوكب.
وتش�ري مجل�ة Science، إىل أن عم�ق ه�ذه العاصفة أكرب مم�ا كان يعتقد 

سابقا وأن مكانها قد يكون مرتبطا بشذوذ مجال جاذبية الكوكب.
ويذك�ر أن مهم�ة املركب�ة الفضائي�ة Juno التي تدور يف م�دار حول كوكب 
املشرتي منذ عام 2٠١6 ، هي دراسة مجايل الجاذبية واملغناطيسية للكوكب، 
ودراس�ة غالفه الجوي والتحقق من صح�ة الفرضية التي تفيد بوجود نواة 
صلب�ة للكوك�ب. وكما هو معلوم تنت�رش العواصف الش�ديدة ونظم الرياح 
الدوارة يف الغالف الجوي لكوكب املش�رتي، التي أكربها وأش�دها هي البقعة 
الحم�راء الكبرية، يف حركة دورانية مس�تمرة، يمكنه�ا ابتالع كوكب األرض 
بأكمل�ه. ول�م يمك�ن معروفا ما إذا كان�ت تقترص عىل الطبق�ات العليا من 

الغالف الجوي للكوكب أم أنها تشمل الطبقات العميقة أيضا.

علمــاء : اكتشــاف عالـم ســري 
يف نواة االرض

اكتشاف علمي حول البقعة احلمراء 
لكوكب املشرتي

بتوجيه ممثل املرجعية.. العتبة احلسينية ختصص كادر ومستشفيات متنقلة 
ضمن محلة »عالجك بني أهلك« ملعاجلة املواطنني يف مناطقهم »جمانًا«

 بتوجيه من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، 
واملتويل الرشعي للعتبة الحس�ينية املقدس�ة 
الش�يخ عبد املهدي الكربالئي، أطلقت هيئة 
الصحة والتعليم الطبي يف العتبة الحس�ينية 
حمل�ة )عالج�ك بني أهل�ك( والت�ي تتضمن 
اج�راء الفحوصات وتقدي�م العالج )مجانا( 
لعموم املواطنني، عرب مستش�فيات مصغرة 
متنقلة تس�تهدف املناطق الش�عبية يف أغلب 

محافظات العراق.
وقال مسؤول العالقات الطبية يف الهيئة احمد 
الشيخ يف ترصيح للموقع الرسمي، »بتوجيه 
مبارش من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، 
واملتويل الرشعي للعتبة الحس�ينية املقدس�ة 
الش�يخ عب�د امله�دي الكربالئي، ت�م اطالق 

حمل�ة )عالج�ك بني اهل�ك ( والت�ي تتضمن 
عيادات طبية متنقلة  اش�به باملستش�فيات 
املصغرة تحتوي عىل أجهزة طبية ومختربية 
حديثة«.  وأوضح أن »هذه العيادات ستكون 

يف املناطق الش�عبية ذات الكثافة الس�كانية  
وبالخص�وص م�ن اصحاب الدخ�ل املحدود 

والعوائل الفقرية «.
وأض�اف أن »الحملة س�تجوب أغلب مناطق 
العراق ، الفتا اىل انها انطلقت اليوم االثنني )١ 
/١١ /2٠2١( يف قضاء الهندية، حيث سيتم 
فح�ص املرىض م�ن قبل أطب�اء اختصاص ، 
وعم�ل الفحوص�ات املختربي�ة  م�ع تقدي�م 

العالج الكامل لهم )مجانا(«.
يذك�ر أن العتبة الحس�ينية املقدس�ة، تطلق 
بشكل دوري العديد من الحمالت والخدمات 
الطبي�ة الت�ي تس�تهدف من خالله�ا تقديم 
الع�الج والفحوصات مجان�ا للمرىض، ومن 

كافة محافظات العراق.

 كشفت عمالقة صناعة التقنية)  إتش تي يس( 
عن نظارتها الجديدة التي صممت للتعامل مع 
تقني�ات الواقع االفرتايض. ومن حيث التصميم 
تختلف نظ�ارة Vive Flow عن س�ابقاتها من 
أجهزة الواقع االفرتايض الس�ابقة التي قدمتها 

HTC ، فقد أتت عىل هيئة نظارة شمسية عادية، 
وأتى هيكلها بوزن ١٨٩ غ فقط. وحصلت هذه 
النظارة عىل عدس�تي LCD، كل عدسة بمقاس 
 )١6٠٠/١6٠٠( ع�رض  وبدق�ة  بوص�ة،   2.١
بيكس�ل، وتوفر كل عدس�ة مجال رؤية يعادل 

١٠٠ درجة، وترددا يصل إىل 7٥ هريتزا. وجهزت 
ه�ذه النظ�ارة بكامريت�ني قادرتني ع�ىل تتبع 
حرك�ة العني واليدي�ن، ومايكروفونات مجهزة 
بميزة ع�زل الضوض�اء الخارجي�ة، كما تدعم 

تقنيات الصوت املكاني الثالثي األبعاد.

إتش يت يس تعلن عن نظارهتا اجلديدة للواقع االفرتايض

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


