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العراقي

أفضل املال ما ُقضيت به احلقوق

العمليات املشرتكة :أبطال العراق
حققت أهدافها ومتكنت من تطهري
األرايض من «داعش»

اإلمام علي بن أبي طالب
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رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حمافظ البرصة يثني
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اجليد مع األجهزة األمنية
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علي الدراجي
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الكاظمي وجه بإنفاق أموال الكهرباء بـ «طرق صحيحة» وبعيداً عن الفساد ..وأصدر أمراً للمحافظني مبنع تغيري املناصب اإلدارية

احلكومة تنتقد «العشوائيات» وتعد بـ «مدن جديدة» للسكان
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وزير النفط يوعز بتقديم
مساعدات عاجلة للجهات الصحية
ص3
يف البرصة وذي قار

العراق والكويت:
اتفاق عىل تشكيل جلان مشرتكة لتفعيل
ص2
خمرجات مؤمتر املانحني

وجّ ه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
أمس األحد ،انتقادات حا ّدة للحكومات الس�ابقة
بس�بب العشوائية يف توزيع األرايض ،فيما ناقش
إنش�اء مدن جديدة للسكان ،تضمن حق السكن
للعراقيني.وأكد الكاظمي ان ظاهرة العشوائيات
ّ
تمث�ل عقبة أم�ام مش�اريع التنمية واإلس�كان
املخط�ط لها .وذكر بيان ملكت�ب الكاظمي تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان االخ�ر
ّ
املش�كلة بموجب قرار
اجتم�ع بأعضاء اللجن�ة
مجل�س الوزراء ( ،)341املعنية بمرشوع إنش�اء
امل�دن الجدي�دة ،وج�رى مناقش�ة آلي�ات تنفيذ
امل�رشوع لتوف�ر الس�كن الالئ�ق للمواطن�ني،
والخدم�ات امللحقة بهذه املش�اريع ،كما ناقش
سبل توفر مستلزمات نجاحها .وأكد الكاظمي،
ع�ى «رضورة أن يكون اله�دف من املرشوع هو
إيج�اد م�دن نموذجي�ة ،وأن تتوفر فيه�ا البنى
التحتي�ة ،وباقي الخدمات من م�دارس وحدائق
بالش�كل األمثل».وأش�ار اىل «النتائ�ج الس�لبية
التي خلّفتها أس�اليب العمل ب�ر ّد الفعل ،بدالً من
التخطي�ط املُحكم ووضع اس�راتيجيات طويلة
األمد ،واتباع الخطط املس�تقبلية ،وأن التخطيط
الصحي�ح واملبكر كفيل بوضع مس�ار التنمية يف
البالد عى املسار الصحيح».
واض�اف ان «ظاه�رة العش�وائيات كانت نتيجة
مب�ارشة للتوزي�ع غ�ر امل�دروس ل�أرايض
واملش�اريع ،وه�ذا أم�ر مرف�وض ،وق�د أدى اىل
نتائج مازالت ّ
تمثل عقبة أمام مش�اريع التنمية
واإلسكان املخطط لها».

التفاصيل ص2

البـرملـان واحلكـومـة يعـدان «خطـط منفصلـة» لتجـاوز األزمـة املاليـة

االحتاد الوطني :التفاوض بني بغداد واربيل يشمل املنافذ من ابراهيم اخلليل إىل الفاو

ص2

ص2

العراق يستقر عىل تسجيل أكثر من ألفي إصابة
يومية بـ «كورونا»

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الصح�ة ،أم�س
االحد ،عن تسجيل  2140اصابة
جدي�دة بف�روس كورون�ا و96
حالة وفاة ،فيما تماثل للش�فاء
خ�الل ال��  24س�اعة املاضي�ة
 1184مصابا بالفروس.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
«تم فح�ص ( ) 10595نموذجا
يف كاف�ة املخت�رات املختص�ة يف
الع�راق ،وبذلك يك�ون املجموع

بوتني :ساعدنا أوربا يف جائحة «كورونا» العتبارات إنسانية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن الرئيس الرويس فالديمر بوتني ،أمس األحد ،بأن روسيا
قدمت املساعدة إىل الدول األوروبية خالل وباء «كوفيد ،»19
ليس ألس�باب سياس�ية ،بل ألنهم كان�وا يواجهون أوضاعا ً
صعبة وهم الذين طلبوا ذلك .وقال بوتني يف مقابلة عى قناة
«روس�يا« ،»1-نحن قدمنا املساعدة لبعض الدول األوروبية
عندم�ا ل�م يقدمها أح�د ،حتى أق�رب الحلف�اء .صدقوني،
ل�م نفع�ل ذلك بس�بب اعتبارات سياس�ية ،بل ألنه�م كانوا
يواجه�ون أوضاعا ً صعبة وهم الذين طلب�وا ذلك» .وأضاف
بوت�ني «نحن لم نتس�لق من خ�الل مقرحاتنا ،ه�م طلبوا

االتصاالت توسع عملية «الصدمة»..
وحمافظ نينوى :سيتم تعويض املشرتكني
عن توقف االنرتنيت
ص3

ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة منذ
بداية تس�جيل امل�رض يف العراق
(.») 520948
وأوضحت الوزارة ،أن مختراتها
سجلت (  )2140اصابة يف العراق
موزعة كالتايل:
بغداد  /الرصافة 224
بغداد  /الكرخ 193
مدينة الطب 157
النجف االٔرشف 108
السليمانية 289
أربيل 56
دهوك 3

كربالء 65
كركوك 29
دياىل 103
واسط 76
بابل 104
البرصة 221
ميسان 105
الديوانية 86
ذي قار 282
االٔنبار 15
نينوى 9
صالح الدين 4
املثنى .»11

وأضاف�ت ال�وزارة ،أن «ح�االت
الش�فاء بلغت  1184حالة وكما
ييل:
بغداد الرصافة 79
بغداد الكرخ 280
مدينة الطب 31
النجف 37
السليمانية 12
أربيل 22
كركوك 18
كربالء 44
دياىل 98
واسط 184

البرصة 101
ميسان 73
بابل 62
ذي قار 110
الديوانية 14
االٔنبار 13
نينوى 2
صالح الدين .»4
واش�ارت اىل أن «الوفي�ات 96
حالة وكما ييل :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ . 7

التفاصيل ص2

السوداين ينتقد خاليا األزمة يف املحافظات ..ويدعو الكاظمي اىل التدخل

منا ونحن اس�تجبنا دون أي اعتبارات سياسية» .وأشار إىل
أن محاوالت املس�اومة ع�ى «اإلجراءات والدواف�ع النبيلة»
لروس�يا س�تنتهي إىل فش�ل الراغب�ني فيه .وتاب�ع الرئيس
الرويس« ،موقفنا املنفتح والصادق والودي يف روسيا واضح
ع�ى مس�توى األرسة واملجتمع ال�دويل للمجتم�ع املدني يف
ه�ذه الدول ،وال يمكن إال أن تؤخذ باالعتبار من قبل النخب
السياس�ية يف املس�تقبل» .وأكد بوتني أنه خ�الل الوباء ،من
امله�م للغاية لجميع الدول أن تتكاتف يف مكافحة التهديدات
املشركة ،وأن «األشياء السطحية املرتبطة بضمان الهيمنة»
عى الس�احة الدولية «تؤدي إىل طريق مس�دود» وتجعل من
املستحيل للمجتمع الدويل بأرسه العمل بفعالية.

اجرام بغداد تلقي القبض عىل عصابة تتاجر باملواد املخدرة

القضاء يوجه بتشديد االجراءات القانونية بحق املعتدين عىل الكوادر الطبية

وزير العمل :شمول
 3آالف عامل بقانون التقاعد
والضامن االجتامعي
ص3

العمل تطلق ملحق رواتب
اإلعانة االجتامعية للبطاقـات
املغلقة لـ( )١٢٥٨٧أرسة
ص3

تتويج بايرن ميونخ..
نجوم بافـاريـة لعبـت
دور البطولة
ص7

ص2

ص3

ص2

العمل تطلق ملحق رواتب اإلعانة االجتامعية للبطاقات املغلقة لـ( )١٢٥٨٧أرسة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلـن وزير العمل الدكتور عادل الركابي ،أمس األحد ،إطالق
رواتـب االعانـة االجتماعية لـ( )١٢٥٨٧أرسة مسـتفيدة يف
بغـداد واملحافظات يمثلون ملحق الدفعـة الثالثة من رواتب
اإلعانة التي سبق ان أطلقتها الوزارة ،داعيا االرس اىل مراجعة
منافذ الرصف الستالم رواتب االعانة.
وذكر مديـر عام الحماية االجتماعية حسـن عـي أن هذه
الرواتب أطلقت لألرس التي اغلقت بطاقاتها.
وبلغـت االرس التـي يعيلهـا رجـال وأطلقـت رواتبها ضمن
امللحق ( ،)٧٠٩٣فيما بلغت االرس التي تعيلها نساء (،)٥٤٩٤
وبذلك يصبـح مجموع االرس املطلقـة رواتبها ضمن امللحق
( )١٢٥٨٧ارسة.
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الكاظمي وجه بإنفاق أموال الكهرباء بـ «طرق صحيحة» وبعيداً عن الفساد ..وأصدر أمراً للمحافظني مبنع تغيري املناصب اإلدارية

احلكومة تنتقد «العشوائيات» وتعد بـ «مدن جديدة» للسكان
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وجّ ـه رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفـى
الكاظمـي ،أمـس األحـد ،انتقـادات حا ّدة
للحكومـات السـابقة بسـبب العشـوائية
يف توزيـع األرايض ،فيمـا ناقـش إنشـاء
مدن جديدة للسـكان ،تضمن حق السـكن
للعراقين.
وأكد الكاظمي ان ظاهرة العشوائيات ّ
تمثل
عقبـة أمـام مشـاريع التنمية واإلسـكان
املخطط لها.
وذكر بيان ملكتب الكاظمي تلقت «املستقبل
العراقي» نسـخة منـه ،ان االخـر اجتمع
ّ
املشـكلة بموجـب قـرار
بأعضـاء اللجنـة
مجلـس الـوزراء ( ،)٣٤١املعنية بمرشوع
إنشـاء املـدن الجديـدة ،وجـرى مناقشـة
آليـات تنفيـذ املـرشوع لتوفـر السـكن
الالئـق للمواطنـن ،والخدمـات امللحقـة
بهـذه املشـاريع ،كمـا ناقش سـبل توفر
مستلزمات نجاحها.
وأكـد الكاظمـي ،عـى «رضورة أن يكـون
الهـدف مـن املـرشوع هـو إيجـاد مـدن
نموذجية ،وأن تتوفر فيهـا البنى التحتية،
وباقـي الخدمـات مـن مـدارس وحدائـق
بالشكل األمثل».
وأشـار اىل «النتائج السـلبية التـي خلّفتها
أساليب العمل بر ّد الفعل ،بدالً من التخطيط
املُحكم ووضع اسرتاتيجيات طويلة األمد ،واتباع الخطط
املسـتقبلية ،وأن التخطيـط الصحيـح واملبكـر كفيـل
بوضع مسـار التنمية يف البالد عى املسـار الصحيح».
واضاف ان «ظاهرة العشـوائيات كانت نتيجة مبارشة
للتوزيـع غر املدروس لـألرايض واملشـاريع ،وهذا أمر
مرفوض ،وقـد أدى اىل نتائج مازالـت ّ
تمثل عقبة أمام
مشاريع التنمية واإلسكان املخطط لها».

من جانب آخر ،عقـد رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمـي اجتماعـا مـع وزيـر الكهربـاء واملـالكات
املتق ّدمة يف ّ
كل من وزارتي الكهرباء واملالية.
وذكـر بيـان ملكتبه تلقـت املسـتقبل العراقي نسـخة
منه ،انه «تـم خالل االجتماع مناقشـة واقع املنظومة
الكهربائيـة يف الوقـت الراهن ،واملعوقـات التي تواجه
وزارة الكهربـاء ،والعمـل عـى رفع القـدرة اإلنتاجية
للطاقة الكهربائية ،خالل موسم الصيف الحايل».

وق ّدم املديرون العامون بوزارة الكهرباء «رشحا ً مفصالً
عن إجراءات الصيانة والنقل والتوزيع ،وأسباب التلكؤ
الحاصل ،ومعوقات اإلنتـاج والتوزيع ،وأهم املعالجات
لتجاوز مشكلة االنقطاعات املتواصلة».
وأكـد رئيـس مجلـس الوزراء عـى «وضع خطـة آنية
ورسيعـة ملعالجـة وضـع الكهربـاء الحـايل ،وخطـط
مسـتقبلية لتطويـر املنظومـة الكهربائيـة ومعالجة
أخطاء املايض ،وبما يحقق االكتفاء الذاتي ،وشدد عى

أن الظـرف الحـايل يقتـي عـدم االكتفاء
بتشـخيص األخطاء ،وإنمـا وضع الحلول
الرسيعة وإنهاء معاناة املواطنن».
ّ
وبن الكاظمـي أنه «عى الرغم من األموال
التي رصدت لوزارة الكهرباء عرب السنوات
السابقة ،إال أن مشكلة الطاقة الكهربائية
ظلـت قائمة ،وفاقمت من معاناة املواطن،
فضـال عـن تأثرهـا يف قطاعـات كثرة»،
مؤكدا ،أن «األموال املخصصة للوزارة يجب
أن تنفـق بالطريقـة الصحيحـة بعيدا عن
الفساد اإلداري والهدر املايل».
ووجّ ـه الكاظمـي «بوضع خطـة واضحة
ألعمال الصيانة مع إيجاد الحلول الرسيعة
للمشاكل القائمة يف أغلب مفاصل املنظومة
الكهربائية».
كمـا وجّ ه رئيس الوزراء «بمعالجة رسيعة
للمشـاريع املتوقفـة ومعرفـة أسـباب
التوقف».
يف الغضون ،أصدرت الهيأة العليا للتنسـيق
بن املحافظات تعميما ً بمنع إجراء تغيرات
يف  ٤مناصـب إال بموافقـة رئيـس الوزراء
مصطفى الكاظمي.
وحصلت املستقبل العراقي عى نسخة من
كتـاب صادر عن رئيس سـكرتارية الهيئة
طورهان مظفـر املفتي ،جـاء فيها كتاب
أعمـام {عاجـل وعى الفـور} «اشـارة إىل
كتاب مكتب رئيـس الوزراء ذي العدد ٨٧١
واملـؤرخ يف  ،٢٠٢٠ /١٥/6تقرر عدم اجراء تغيرات يف
مناصب نائب املحافظ والقائمقامن واملديرين العامن
(مديـر عـام الصحـة ،مديـر عـام الرتبية ،مديـر عام
االستثمار)».
وتضمنـت الوثيقة «فضال عن معاون املحافظ باعتبار
األخـر من الوظائـف املهمة يف املحافظـة وذلك إال بعد
استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء».

وزير الصحة :نتواصل مع أي لقاح أو عالج جديد يف العامل لضمان وصوله

العراق يستقر عىل تسجيل أكثر من ألفي إصابة يومية بـ «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنـت وزارة الصحـة ،أمس االحد،
عـن تسـجيل  ٢١٤٠اصابـة جديدة
بفـروس كورونـا و ٩6حالة وفاة،
فيمـا تماثـل للشـفاء خـالل الــ
 ٢٤سـاعة املاضيـة  ١١٨٤مصابـا
بالفروس.
وقالـت الـوزارة يف بيـان تلقـت
املسـتقبل العراقـي نسـخة منـه،
«تـم فحـص ( ) ١٠٥٩٥نموذجا يف
كافة املختـربات املختصة يف العراق،
وبذلك يكون املجموع الكي للنماذج
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض
يف العراق (.») ٥٢٠٩٤٨
وأوضحـت الـوزارة ،أن مخترباتهـا

اربيل تعلن اجراءات
مشددة وتفرض حظر ًا للتجوال
ملواجهة الوباء
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت محافظة اربيل ،مسـاء األحد،
تدشـن حزمـة إجـراءات مشـددة
ملواجهـة وبـاء كورونـا كوفيـد١٩-
منها فرض حظر شامل للتجوال ملدة
اسبوع.
جـاء ذلك إثر اجتماع لغرفة العمليات
الخاصة بالوبـاء يف اربيل ،مع صحة
املحافظـة ،لجنـة العلـوم الطبيـة،
مديري املستشفيات الخاصة بكورونا
ومديرية الوقاية يف اربيل.
وعقـب اإلجتمـاع اعلنـت غرفـة
العمليـات يف بيان ورد لوكالة شـفق
نيـوز ،ان املجتمعن اكـدوا ان املرض
يتفـى بشـكل واسـع وخطـر بن
املواطنن ويف حال اسـتمرار اجراءات
الوقايـة بشـكلها الحـايل فـان اربيل
تسر نحو الكارثة.
واضاف انه عقب ذلـك تم اتخاد عدد
مـن القـرارات التـي سـتدخل حيـز
التنفيـذ اعتبـارا ً من السـاعة  ١٢من
ليلة غد االثنن لغاية السـاعة  ١٢من
ليلة  ٤تموز املقبل.

سـجلت (  )٢١٤٠اصابـة يف العراق
موزعة كالتايل:
بغداد  /الرصافة ٢٢٤
بغداد  /الكرخ ١٩٣
مدينة الطب ١٥٧
النجف االٔرشف ١٠٨
السليمانية ٢٨٩
أربيل ٥6
دهوك ٣
كربالء 6٥
كركوك ٢٩
دياىل ١٠٣
واسط ٧6
بابل ١٠٤
البرصة ٢٢١
ميسان ١٠٥

الديوانية ٨6
ذي قار ٢٨٢
االٔنبار ١٥
نينوى ٩
صالح الدين ٤
املثنى .»١١
وأضافت الوزارة ،أن «حاالت الشفاء
بلغت  ١١٨٤حالة وكما يي:
بغداد الرصافة ٧٩
بغداد الكرخ ٢٨٠
مدينة الطب ٣١
النجف ٣٧
السليمانية ١٢
أربيل ٢٢
كركوك ١٨
كربالء ٤٤

دياىل ٩٨
واسط ١٨٤
البرصة ١٠١
ميسان ٧٣
بابل 6٢
ذي قار ١١٠
الديوانية ١٤
االٔنبار ١٣
نينوى ٢
صالح الدين .»٤
واشـارت اىل أن «الوفيـات  ٩6حالة
وكما يي :
بغداد الرصافة ١٩
بغداد الكرخ ٧
مدينة الطب ٧
السليمانية ١٧

اربيل ١
كربالء ٢
كركوك ٤
دياىل ٣
واسط ١
البرصة ٨
ميسان ٥
الديوانية ٤
ذي قار ١6
االٔنبار ١
نينوى .»١
واكـدت الـوزارة أن «مجمـوع
االصابـات ،٤٥٤٠٢ :ومجمـوع
حاالت الشـفاء ،٢١١٢٢ :والراقدين
الكي ،٢٢٥٢٤ :والراقدين يف العناية
املركـزة ،٣٢٤ :ومجمـوع الوفيات:

 .»١٧٥6إىل ذلـك ،أكـد وزير الصحة
حسـن التميمـي ،األحـد ،أن العراق
يتواصـل مع أي لقاح أو عالج جديد
يف العالم لضمان وصوله للبالد.
وذكـر بيـان لـوزارة الصحـة تلقت
السـومرية نيـوز نسـخة منـه ،ان
«وزير الصحة تراس ،اليوم ،اجتماعا ً
للجنـة العليـا للخـرباء الخاصـة
بمواجهة جائحة كورونا».
وشـدد التميمي بحسب البيان ،عى
أن «الوزارة متواصلة مع أي لقاح أو
عالج جديد يف العالم لضمان وصوله
للعراق».
وأوضـح وزيـر الصحـة« ،اتخذنـا
إجراءات عاجلة يف توفر األوكسجن
الطبي».

العراق والكويت :اتفاق عىل تشكيل جلان مشرتكة لتفعيل خمرجات مؤمتر املانحني
بغداد  /المستقبل العراقي
اتفـق وزيـر التخطيـط خالـد بتـال النجم
والسفر الكويتي يف العراق سالم الزمانان،
أمـس األحـد ،عى تشـكيل لجان مشـرتكة
لتفعيـل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحن
الذي عقد مطلع عام  ،٢٠١٨فيما دعا النجم
الرشكات الكويتية إىل االستفادة من الفرص
االستثمارية املتاحة يف العراق.
وقالـت وزارة التخطيـط يف بيـان تلقـت
املسـتقبل العراقي نسـخة منـه ،إن «وزير
التخطيـط خالـد بتـال النجم ،اسـتقبل يف
مكتبه بديوان الوزارة ،اليوم ،األحد ،سـفر
دولـة الكويـت لدى العـراق ،سـالم ّ
غصاب

الزمانان».
وأضـاف البيان ،أن «الجانبن بحثا عددا ً من
القضايا ذات االهتمام املشرتك ،السيما فيما
يتعلق بتعزيز العالقـات الثنائية يف املجاالت
االقتصاديـة ،واالسـتثمارية ،ومـن بينهـا،
تأهيـل وتطويـر منفـذ سـفوان الحدودي،
وتنفيـذ عـدد مـن املشـاريع الخدميـة ،يف
قطاعات الصحة والرتبيـة وتنفيذ طريق يا
حسـن ،الرابط بـن املحافظـات الجنوبية
ومحافظـة كربـالء ،مـرورا بعـدد مـن
محافظات الوسط».
واتفقا الطرفان ،وفقا ً للبيان ،عى «تشكيل
لجان مشـرتكة ،عراقية -كويتيـة ،ملتابعة
وتفعيل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحن

الـذي عقد بمبادرة من دولة الكويت ،مطلع
عام .»٢٠١٨
وثمـن النجـم« ،مواقـف دولـة الكويـت،
ً
حكومة وشـعبا ،الداعمة للعراق ،السيما يف
مجال مواجهة جائحة كورونا ،ودعم جهود
عمليـات اعادة اإلعمار وتحقيق االسـتقرار
والتنميـة يف عمـوم العـراق» ،مبينـا ً أن
«الظـرف الراهن الذي تمر به بلدان املنطقة
والعالم ،يتطلب ،املزيد من التعاون من اجل
عبور األزمة ،وتجاوز التحديات االقتصادية
الناجمة عن انخفاض أسعار النفط».
وأكد النجـم« ،مي الحكومـة العراقية ،يف
اتخاذ سلسـلة من اإلجـراءات واإلصالحات
االقتصادية ،عى املدين القريب واملتوسـط،

من خـالل تفعيـل االسـتثمار وخلـق بيئة
جاذبة لألعمال» ،داعيا ً «الرشكات الكويتية
إىل االسـتفادة مـن الفـرص االسـتثمارية
املتاحـة يف الكثر من القطاعـات التنموية،
وفقـا لألولويـات االقتصاديـة وفجـوات
التنمية املؤرشة عى مسـتوى كل محافظة
من املحافظات».
مـن جانبه ،رحّ ـب الزمانـان ،بـ»توجهات
الحكومة العراقية ،يف دعم االستثمار وتعزيز
عالقات التعاون املثمر مـع دولة الكويت»،
معربـا ً عـن «اسـتعداد الحكومـة الكويتية
لتقديـم املزيد مـن الدعم للشـعب العراقي
الشـقيق ،يف مختلف املجاالت ،ورغبة الكثر
من الرشكات للعمل يف العراق».

السوداين ينتقد خاليا األزمة يف املحافظات ..ويدعو الكاظمي اىل التدخل
بغداد  /المستقبل العراقي
وجّ ه النائب املستقل املهندس محمد شياع السوداني بيانا إىل
الحكومة بشـأن ماحدث ويحدث مـن تراجع صحي خطر،
مشـرا إىل التقاريـر واألخبـار املتواترة عن حجـم االصابات
بالفايـروس وماتركته جائحة كورونا مـن عبء أثقل كاهل
العوائـل العراقية وتحديـدا منها عوائل املـرىض يقابله واقع
مزر يف املؤسسات الصحية يف محافظة ذي قار يكشفه نقص
ٍ

يف املسـتلزمات ناهيك عن الوضع األمني غر املستقر املتجي
بعدم توفر حماية جادة للمالكات الطبية والعاملن يف املجال
الصحي يكشـف ذلك كلّه ماشـاهدناه مـن فديوهات تثبت
تدخل أطراف غر رسمية واعتداءات مرفوضة.
وذكر السـوداني أنـه عى الرغم من هذا كلّـه فإننا لم نلمس
ترصفا جادا؛ من خلية األزمة الحكومية يف بغداد؛ بمسـتوى
الحـدث مايعـ ّد مورشا سـلبيا عى خليـة حكومية رسـمية
مختصـة بـإدارة أزمـة .وقد دعا السـوداني رئيـس مجلس

الوزراء اىل التدخل شـخصيا عرب زيـارة عاجلة إىل محافظتي
ذي قار وميسان وإرسال خلية األزمة أو تشكيل خلية خاصة
باملحافظات التي تشـهد أزمة حادة يف هـذا املجال ومن أعى
املسـتويات الرسـمية وتذليل املعيقات التي سـببت االنحدار
باالجراءات وخروج الوضع عن السيطرة وكذلك فسح املجال
للمالكات الصحية لتمارس مهامها من دون تدخالت وهذا لن
يتأتى اال بعد فرض األمن وإعادة هيبة الدولة وبسط القانون
يردفه تعزيز للقدرة الصحية باحتياجاتها كلها.
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الربملان واحلكومة يعدان «خطط منفصلة»
لتجاوز األزمة املالية
بغداد  /المستقبل العراقي

رأى مقـرر اللجنـة املاليـة النيابية
أحمـد الصفـار ،أمـس األحـد ،أن
اإلصـالح االقتصادي يمر من خالل
جانبـن أحدهمـا ضبـط النفقات
العامـة مـع اإلبقـاء عـى اإلنفاق
الرضوري ،مشرا ً إىل قدرة الحكومة
عـى تعظيـم املوارد خـالل أقل من
عام ،فيما كشـف عن قيمة الديون
العراقية .وقـال الصفار يف ترصيح
صحفـي إن «اللجنـة املاليـة لديها
ورقة لإلصالح تقابلها ورقة تعدها
الحكومة ،وسنسـعى للتوحيد بن
الورقتن ملـا فيه الخـر للبلد وبما
يسـاعدنا عـى الخروج مـن هذه
األزمة» ،مبينا ً أن «الديون العراقية
من املمكن اعتبارها ليسـت كبرة
مقارنـة بقـدرة البلـد وكونـه من
البلـدان الغنيـة بخراتـه ،حيث أن
الدين الخارجي يقـدر بـ  ٢٥مليار
و ٤٤٤مليـون دوالر ،امـا الديـن
الداخي بحدود  ٤٠تريليون دينار».
وأشار إىل أن «الحكومة أمام خطة
لتعظيـم املوارد والوصول إىل املوارد
بشكل صحيح وتعبئتها وتحويلها
إىل الخزينـة العامـة ،يقابلهـا أن

النفقات غر الرضورية كبرة جداً،
بالتـايل فـان هناك جانبـن أولهما
ضبـط النفقـات العامـة واإلبقاء
عـى االنفـاق الـرضوري من جهة
وتعظيم املوارد من جهة أخرى».
وأضاف أن «األمـر بحاجة إىل إرادة
وجديـة مـن الحكومـة وبحسـب
تقديرنا فان الحكومة قادرة خالل
عـام أو أقـل عى تغيـر الكثر من
األمـور بما يعظم الـواردات ويقلل
النفقـات وبجزء كبر مـن الخطة
اإلصالحيـة ،أمـا الخـروج مـن
حالـة الفوىض وتنميـة القطاعات
االقتصاديـة والنهـوض باالقتصاد
العراقي والخروج من حالة الفساد
وعـدم وجـود سياسـات ماليـة
ونقديـة سـليمة فهـي بحاجة إىل
إعادة هيكلة السياسـات النفطية
والسياسـات املاليـة واملوازنة التي
تعرب عن منهـاج الحكومة وخطط
اقتصادية سليمة».
ومـى مقـرر اللجنـة النيابية إىل
القـول إن «املوافقـة التـي حصلت
عـى االقـرتاض الخارجـي جاءت
لرضورة ملحة وحاجة اىل سـيولة
ماليـة بسـبب الظـروف الراهنـة،
ونسعى لعدم االستمرار بها».

االحتاد الوطني :التفاوض بني بغداد واربيل
يشمل املنافذ من ابراهيم اخلليل إىل الفاو
بغداد  /المستقبل العراقي
أكـد نائب عن االتحاد الوطني الكردسـتاني ،أمس االحد ،أن التفاوض بن
بغداد واربيل يشمل املنافذ من ابراهيم الخليل للفاو.
وقال النائب حسـن آيل بحسـب اعالم حزبـه ،ان «املباحثات بن حكومتي
االقليم واالتحادية تسـر بشـكل جيـد» ،موضحا ان «الجانبـن ملتزمان
باملـي يف املباحثـات وانجاحها» .وبشـأن املنافذ الحدوديـة اضاف آيل ان
«املنافذ الحدودية ضمن ملف التفاوض ،مؤكدا انها»تشـمل جميع املنافذ
ابتداء من منفذ ابراهيم الخليل واىل الفاو».

القضاء يوجه بتشديد االجراءات القانونية
بحق املعتدين عىل الكوادر الطبية
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه مجلـس القضاء االعى ،أمس
األحـد ،بـرضورة التشـدد باتخـاذ
اإلجـراءات القانونية بحق املعتدين
عى الكوادر الطبية.
وأكد بيان للمجلـس ،يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،أن

«توجيهات صدرت من قبل مجلس
القضـاء االعى إىل محاكم التحقيق
املختصـة ومكاتـب االدعـاء العام
بأهمية تشديد االجراءات القانونية
بحق املعتدين عى الكوادر الطبية».
وشـهدت الفرتة املاضية اعتداءات
كثرة عى الكوادر الصحية يف بغداد
واملحافظات.

العمليات املشرتكة :أبطال العراق حققت أهدافها
ومتكنت من تطهري األرايض من «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
اكـدت العمليات املشـرتكة ،أمـس االحـد ،ان املرحلة الثالثة مـن عمليات
أبطال العراق حققت أهدافهـا يف مطاردة فلول عصابات داعش اإلرهابية
وتمكنـت من تطهر االرايض وقتل وارس عدد من اإلرهابين .وقال الناطق
باسـم العمليات اللواء تحسـن الخفاجي بحسـب الوكالة الرسـمية ،إن
«عمليات ابطال العراق االوىل والثانية والثالثة ،تمكنت من تحقيق اهدافها
العسـكرية ونجحت يف املجالن االمني واالسـتخباري ،واسفرت عن نتائج
مهمة يف مالحقة عصابات داعـش وتجفيف منابع االرهاب» .وأضاف ان
«اهمية هذه العمليات التي تقوم بها االجهزة االمنية والحشـد الشـعبي،
تكمـن يف انها لم ترتك لفلول عصابات داعش االرهابية اماكن آمنة ،يمكن
ان تتخندق بها وتمكنها من القيام بأعمال ارهابية يف املناطق التي تعتربها
سـاخنة ،فضال عن اعتماد اسرتاتيجية وتكتيكات جديدة يف مالحقة فلول
داعش تختلف عن سـابقاتها» .وأشـار اىل ان « املعركـة مع داعش أمنية
واستخبارية يف الوقت الراهن ،وان املناطق التي كانت تستخدمها عصابات
داعش االرهابية كخطوط نقل ودعم لوجسـتي وادارة للعمليات االرهابية
اصبحت حاليا بيد القوات األمنية».

اجرام بغداد تلقي القبض عىل عصابة
تتاجر باملواد املخدرة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنـت مديريـة مكافحة إجـرام بغداد،
أمس االحـد ،القاء القبـض عى عصابة
تقـوم ببيع املـواد املخـدرة يف العاصمة.
وذكـر بيـان للمديريـة تلقت املسـتقبل
العراقـي نسـخة منـه ،ان «مكتب حي
العامـل تمكـن مـن القـاء القبض عى
عصابـة مكونـة مـن ثالثـة متهمـن،

تقـوم ببيـع وتعاطـي املواد املخـدرة يف
جانب الكرخ ببغـداد» ،مبيناً انه «ضبط
بحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي».
وأضـاف البيـان ان «عمليـة القبـض
تمت من خالل نصـب كمن محكم لهم
والقبض عليهم بعد استحصال املوافقات
االصوليـة ،ودونـت اقوالهـم قضائيـا
باالعرتاف  ،واتخذت االجراءآت القانونية
بحقهم وفق املادة  ٢٨مخدرات».
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اخللية مددت احلظر الشامل ( )10ايام

حمافظ البرصة يثني عىل الوعي السكان والتعاون اجليد مع األجهزة األمنية
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

واضاف «كما ترسي كافة األجراءات والقرارات
الس�ابقة الت�ي طبق�ت يف األس�بوع املايض يف
تطبيق الحظر».
واكد عىل «دعم الكوادر الطبية واملستش�فيات
بكافة املس�تلزمات املطلوبة يف مواجهة املوجة
الجديدة لفايروس كورونا».
واض�اف «كما تق�رر عقد أجتماع موس�ع مع
مدراء املستش�فيات ومدي�ر الصحة يف البرصة
م�ع خلية االزم�ة للوق�وف عىل االس�تعدادات
واألج�راءات الصحي�ة املتخ�ذة ومعالج�ة
األختناقات يف جميع املستشفيات».
وب�ني ان «الخلي�ة ق�ررت الس�ماح للمصارف
بالعم�ل يف نهاي�ة األس�بوع ل�رصف الروات�ب
املس�تحقة للموظفني بعد رؤية خلية األزمة يف
حال أنخفاض نسبة األصابات.

أثن�ى محافظ البرصة اس�عد العيداني بكلمات
الشكر والتقدير واألمتنان ألهل البرصة لأللتزام
والوع�ي ال�ذي جس�دوه يف األلت�زام بالحظ�ر
الش�امل والتع�اون الجيد مع األجه�زة األمنية
يف تطبيق الحظر التجوال الش�امل  ..والش�كر
والتقدير موصول للكوادر الطبية البطلة حائط
الص�د األول والقوات األمنية يف التفاني يف تنفيذ
واجباتها».
وأعلن مقرر خلية االزمة يف البرصة عقيل طالب
الفريج�ي عن ابرز املق�ررات التي كانت ضمن
أجتماع الخاص بخلية األزمة املحلية».
وق�ال الفريج�ي أن خلية األزمة ق�ررت تمديد
الحظر الشامل الصارم اىل يوم الخميس ٢/7

وزير العمل :شمول  3آالف عامل بقانون
التقاعد والضامن االجتامعي
بغداد  /المستقبل العراقي

أفصحت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،عن شمول اكثر من ثالثة االف عامل
محيل بقان�ون التقاعد والضمان االجتماعي ضم�ن محافظتي البرصة وكركوك.
وقال وزير العمل عادل الركابي ،بحس�ب الصحيفة الرس�مية ،إن وزارته «اطلقت
حم�الت تفتيش�ية اىل مواقع عمل القطاع الخاص لش�مول العامل�ني من العمالة
املحلي�ة بامتي�ازات قانون التقاع�د والضمان االجتماعي ،ومن�ح العمال االجانب
ممن تنطبق عليهم الرشوط الخاصة بعمل العمالة االجنبية بتلك الرشكات إجازة
عمل» .وأكد ،أن «الجوالت التفتيشية امليدانية التي بلغ عددها  ،113نتج عنها حتى
االن ش�مول ثالثة االف و 1٢1عام�ال عراقيا بامتيازات قان�ون التقاعد والضمان
االجتماعي ضمن محافظتي كركوك والبرصة» ،مبينا أن «الجوالت بلغ عددها ٨4
يف البرصة ،و ٢9يف كركوك» .ونوه بان «حمالت محافظة كركوك ،شملت املشاريع
وال�رشكات العامل�ة بقض�اء الحويجة لتأم�ني حصولهم عىل امتي�ازات القانون
املذك�ور» .وأش�ار الركاب�ي ،إىل أنه «تم االط�الع عىل واقع العمل ضمن مش�اريع
تطوير محلة السوق الصغر ،وطريق الحويجة ،اضافة اىل مشاريع انشاء مجرس
الحويجة ،ونفق ومجرس الش�هداء ،وتقاطع جامعة كركوك ،اضافة اىل مش�اريع
معم�ل التاج النتاج املرشوب�ات الغازية وانتاج املياه ،ع�الوة عىل رشكات التأميم
للمرشوب�ات الغازي�ة ،واملفيد إلنتاج املرطبات ،والصدي�ق لطحن الحبوب وغرها
من مشاريع القطاع الخاص.

بتوجيه من ممثل املرجعية العليا

مدينة االمام احلسن (ع) العرصية التابعة للعتبة احلسينية ختصص ملصايب «كورونا» بواقع ( )400رسير
كربالء  /المستقبل العراقي
أعلن�ت األمانة العامة للعتبة الحس�ينية
املقدسة عن عزمها تحويل مدينة اإلمام
الحسن (عليه السالم) العرصية للزائرين
الواقع�ة عىل طري�ق (كربالء املقدس�ة-
النج�ف األرشف) إىل مرك�ز للعناي�ة
باملصابني بف�روس (كورونا) ،مبينة أن
السعة الرسيرية للمدينة ( )400رسير».
وق�ال مدي�ر املدين�ة هش�ام العميدي يف

حديث للموقع الرسمي تابعته «املستقبل
العراق�ي» ،إن�ه «بتوجيه م�ن قبل ممثل
املرجعي�ة الدينية العليا ،واملتويل الرشعي
للعتبة الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ عبد
امله�دي الكربالئي ،وبع�د اللقاء بمديرية
صحة كربالء وادارة مدينة اإلمام الحسني
(علي�ه الس�الم) الطبية ت�م االتفاق عىل
االس�تفادة م�ن خدم�ات مدين�ة اإلمام
الحسن (عليه الس�الم) للزائرين لغرض
اس�تقبال الح�االت املصاب�ة بف�روس

(كورون�ا) وذل�ك بس�بب الزي�ادة بعدد
اإلصاب�ات» .وأضاف أنه «تم اإلتفاق عىل
تجهيز  4٨س�ويت كامل مجه�ز بغرفة
من�ام وصالة الس�تقبال املصابني ،حيث
س�تحتوي عىل ( )100رسي�ر ،وكذلك تم
تهيئ�ة قاع�ة لالحتياط وبس�عة ()300
رسير وبذل�ك يكون اجمال ع�دد االرسة
املع�دة ( )400رسي�ر ،فضال ع�ن توفر
مكان ملبيت الكوادر الطبية».
وبني أن «املدينة س�توفر كافة الخدمات

الالزمة للمصابني الذين س�يتم تحويلهم
اليه�ا حيث س�يتم توفر ثالث�ة وجبات
طع�ام صحي�ة ،باالضاف�ة اىل خدم�ة
االنرتن�ت واالتصال وغرها من الخدمات
االخرى».
وتابع أن «كوادرنا وباالشرتاك مع كوادر
دائ�رة الصحة تق�وم حالي�ا بالعمل عىل
تقس�يم الس�ويتات من الناحي�ة الفنية
والصحي�ة وتجهي�ز اجه�زة االنع�اش
والتجهي�زات الطبيب�ة الالزم�ة ليت�م

استقبال املصابني».
يذك�ر أن العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة،
وبتوجيهات من ممث�ل املرجعية الدينية
العلي�ا ،واملت�ويل الرشع�ي له�ا الش�يخ
عب�د امله�دي الكربالئ�ي ،وضع�ت كافة
امكانياتها للدعم واملشاركة يف السيطرة
ع�ىل تفيش جائحة (كورون�ا) والحد من
تاثراته�ا االجتماعي�ة والصحي�ة ،ول�م
يقترص الدعم ع�ىل محافظة دون أخرى
بل شمل أغلب محافظات العراق.

املنتجات النفطية جتهز االرايض الزراعية يف نينوى بزيت الغاز
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة،
تجهيز محافظة نينوى بأكثر من  ٢٥مليون
ل�رت م�ن زي�ت الغ�از للمس�احات الزراعية
القابلة للحصاد امليكانيكي ملحصويل الحنطة

والش�عر للموس�م الزراع�ي الح�ايل ٢0٢0
وذلك ضمن جهودها لدع�م القطاع الزراعي
يف املحافظ�ة  .وقال وكي�ل مديرعام الرشكة
حس�ني طالب عبود يف بيان تلقته «املستقبل
العراقي» ،ان «الرشكة مس�تمرة بدعم كافة
القطاع�ات املهم�ة يف البل�د ومنه�ا القطاع

افشال حماولة هتريب ادوية برشية
يف كمرك ام قرص اجلنويب
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت الهيئة العامة للكمارك  ،عن تمكن السلطة الكمركية يف مركز كمرك
ام ق�رص الجنوب�ي وبالتعاون م�ع مع املكت�ب االقليمي ملنظم�ة الكمارك
العاملية و ضمن معلومات اس�تخباراتية ،ضبط حاوي�ة تحتوي عىل ادوية
برشية و مواد غذائية ( عصائر ) منتهية الصالحية.
واوضحت الهيئة يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان «الحاوية
كانت مخبئة خلف شحنة عطور و معجون اسنان ضمن محاولة لتهريبها
يف املركز املذكور خالفا ً للضوابط والتعليمات النافذة».
واضاف�ت« :ت�م اتخاذ اإلج�راءات القانوني�ة بحق املخالفة حس�ب قانون
الكمارك رقم  ٢3لسنة  19٨4النافذ.

الكهرباء :إكامل مجيع خطوط وشبكات
النقل اخلاصة بالربط اخلليجي
بغداد /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة الكهرب�اء إكم�ال
جمي�ع خطوط وش�بكات النقل
الخاص�ة بالرب�ط م�ع ال�دول
الخليجية .وقال املتحدث باس�م
ال�وزارة أحم�د م�وىس العبادي
بحس�ب الوكال�ة الرس�مية ،إن
«الع�راق أكمل جمي�ع الخطوط
الناقلة ،وكذلك تم إكمال شبكات
النقل الخاصة بالربط الخليجي»،
الفت�ا إىل أن «األم�ر يتعل�ق اآلن
بهيأة الرصد الخليجي ،وأن هناك
جمل�ة من الخط�وط واملحطات

ت�م إنجازه�ا ولم يب�ق اّ
إال الربط
مع الدول الخليجية».
وأوض�ح العب�ادي ،أن «توقي�ع
العراق مع هيأة الربط الخليجي
ين�ص ع�ىل رب�ط ش�بكات نقل
الطاق�ة م�ن خ�الل األرايض
الكويتي�ة والس�عودية ع�رب
املحافظات الجنوبية ،وخصوصا
محافظة البرصة ،لكن تداعيات
الوض�ع الصح�ي واالقتص�ادي
أخر العمل» ،مبينا أن «االتفاقية
تن�ص ع�ىل أن يك�ون الرب�ط
الكهربائ�ي م�ع جمي�ع دول
الخليج.

الزراعي عرب تجهيزها للمزارعني يف محافظة
نينوى بمنتوج زيت الغاز بالس�عر الرسمي
املدعوم والبالغ ( 400دينار  /لرت ) من خالل
هيأة التجهيز التابعة لها وذلك بالتنسيق مع
وزارة الزراع�ة  /مديري�ة الزراعة يف نينوى ،
مبينا ً إن الرشكة ستس�تمر يف منح الحصص

الرتبية حُتدد ضوابط نقل
اهليئات التعليمية والتدريسية
بني املحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ددت وزارة الرتبي�ة  ،الضواب�ط الت�ي تس�مح بنقل
الهيئ�ات التعليمية والتدريس�ية واملرش�دين الرتبويني
كافة بني املحافظات واىل اقليم كردستان للعام الدرايس
 ، ٢0٢1-٢0٢0مبين� ٍة أنها تأتي ضمن توجيهات وزير
الرتبي�ة عيل حميد مخل�ف  ،والتي ت�روم للحفاظ عىل
انسيابية حركة املالكات وتنظيم الدوام خدمة للعملية
الرتبوي�ة يف الب�الد .وبينت ال�وزارة من خ�الل مكتبها
االعالم�ي  ،إن إج�راءات التنقل مس�تمرة لغاية ال�30
من ش�هر ايلول لع�ام  ، ٢0٢0وفقا ً للضواب�ط التالية
(املتزوج�ات اللوات�ي يرغبن بالنق�ل اىل املحافظة التي
يعم�ل فيها الزوج رشط تقديم م�ا يؤيد ذلك  ،واألرامل
واملطلقات اللواتي يرغبن بالنقل اىل مقر س�كن ذويهن
بعد تقديم املستمسكات الثبوتية بحسب مسقط الرأس
والسكن لكال الجنس�ني وازواجهم)  ،وتشر الضوابط
بأحقية النقل للمعين�ني وفق الدرجات التعويضية من
االناث حرصا ً لألسباب ( عقد الزواج بعد التعيني  ،وفاه
ال�زوج بعد التعيني  ،الطالق بع�د التعيني  ،انتقال عمل
الزوج بعد التعيني )  ،كم�ا يحق النقل للمعينني حديثا ً
ممن لم يكملوا رشط الخدم�ة وفقا ً للتعهد املوقع بعد
الوق�وف عىل رأي املدير العام للرتبي�ة وللحاالت التالية
( :ال�زواج بعد التعيني والط�الق ووفاة ويل االمر ) ،عىل
ان يتم تنس�يبهم لس�د الش�اغر يف امل�دارس الواقعة يف
املناط�ق النائي�ة والبعيدة ايف�اءا ً بتعهداته�م  ،ويحق
للمعين�ني حديثا ً وفق الدرج�ات التعويضية من االناث
حرصا ً وبنف�س الرشوط املذكورة آنف�ا عىل ان يكملن
خدمة مدة  ٥س�نوات يف املناطق النائي�ة  ،اما ضوابط
النقل اىل اقليم كردس�تان تنص ع�ىل انه يحق ألعضاء
الهيئ�ات التعليمية والتدريس�ية تقديم طلب�ات النقل
اىل محافظ�ات اقليم كردس�تان (اربيل  ،الس�ليمانية ،
دهوك) ويكون النقل بدون الدرجة والتخصيص املايل .

املطلوبة من زي�ت الغاز وإكم�ال اإلجراءات
التجهيزي�ة الالزم�ة» .م�ن جهت�ه ،أوض�ح
مدير هيأة التجهيز يف رشكة التوزيع إحسان
موىس ان «حجم املساحة التي تصلح للزراعة
والتي س�تدخل ضمن الخطة الزراعية بلغت
اكثر من ( )6ملي�ون دونم ،مبينا ً بأن تحديد

الكمي�ة وتخصيصه�ا لغ�رض التجهيز يتم
حسب املس�احة املزروعة أو بموجب تجهيز
اآللي�ات واملضخ�ات والس�احبات الزراعي�ة
حس�ب رغبة املزارع» ،مضيف�ا ً أن «الرشكة
تس�عى جاهدة بدعم القط�اع الزراعي ألجل
النهوض بواقعه حسب اإلمكانيات املتاحة.

وزير النفط يوعز
بتقديم مساعدات عاجلة للجهات الصحية
يف البرصة وذي قار
بغداد /المستقبل العراقي
اوعز وزير النفط اىل رشكات نفط البرصة  ،رشكة مصايف الجنوب ،رشكة الحفر
العراقية بتقديم مساعدات عاجلة للجهات الصحية يف كل من محافظات البرصة
وذي قار وتوفر املس�تلزمات الصحية والعالجية الرضورية ملواجهة أزمة تفيش
فايروس كورونا املستجد (كوفيد .)19
وق�ال وزير النفط أحس�ان عبد الجب�ار يف بيان ورد ل�»املس�تقبل العراقي» ،أنه
«وج�ه بافتتاح وتش�غيل معمل أوكس�جني باب الزبر الجديد ،ال�ذي تم انجازه
بفرتة قياسية بهدف تزويد املستشفيات واملراكز الصحية واملواطنني يف محافظة
البرصة وميس�ان وذي قار بهذه املادة الرضورية و الحيوية واملهمة وخصوصا
للمصاب�ني بفاي�روس كورونا  ،م�ن أجل التخفي�ف من معاناته�م واالرساع يف
معالجتهم «.
وأش�ار عب�د الجب�ار اىل أن «الطاق�ة االنتاجية له�ذا املعمل ه�و (٥0مرت مكعب
بالس�اعة ) اي بمعدل أنتاج ( 1٥٥أسطوانة) بسعة ( ٨مرت مكعب) ،منوها ً عن
تش�غيل معمل آخر النتاج االوكسجني يف الربجسية  ،حيث تم تجهيز املستشفى
التعليمي يف البرصة والقطاع الصحي يف ذي قار بعدد من أسطوانات االوكسجني
لتغطية أحتياجاتهم منها» .
م�ن جه�ة أخ�رى ،ق�ال مدير عام مص�ايف الجن�وب حس�ام ويل انه وبن�ا ًء عىل
توجيه�ات وزي�ر النفط  ،فق�د تم أتخاذ االج�راءات الالزمة لتجهيز مستش�فى
الزبر باملس�تلزمات واالجهزة الطبية الرضوري�ة منها ( الكمامات والقفازات )
فضالً عن مستلزمات التعقيم الرضورية.
واضاف ويل بانه س�بق للرشكة أن قامت بعمليات التأهيل للمستش�فى املذكور
 ،ومنه�ا تأهيل رده�ات االنع�اش والعملي�ات  ،وتجهيزها بجهاز االوكس�جني
وعجالت كهربائية لنقل املرىض .
فيم�ا أكد مدير ع�ام رشكة الحفر باس�م محم�د خضر عن أس�تنفار الرشكة
لجهوده�ا لدعم القط�اع الصحي يف محافظتي البرصة وذي ق�ار ،فقد تم تنفيذ
عملية تجهيز عاجلة ملستشفى الحسني يف محافظة ذي قار وتتمثل بتزويدها ب
(140أسطوانة ) أوكسجني  ،وللمستشفى التعليمي يف البرصة ب ( 100اسطوانة
) أوكس�جني  ،والرشكة بصدد توفر أعداد اضافية من أس�طوانات االوكسجني ،
وهي عىل تواصل مع املسؤولني يف الجهات الصحية وخلية االزمة من أجل توفر
أحتياجاتهم الرضورية .

االتصاالت توسع عملية «الصدمة» ..وحمافظ نينوى :سيتم تعويض املشرتكني عن توقف االنرتنيت
بغداد /المستقبل العراقي

كشفت وزارة االتصاالت عن توس�ع عمليتها «الصدمة»
ملنع تهريب س�عات االنرتنت يف محافظ�ات جديدة.وقال
مدير عام الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية يف اوزارة
باس�م االس�دي ،يف ترصيح صحفي ان «الوزارة ستوقف
الخسائر املرتتبة عن تهريب سعات االنرتنيت يف محافظة
نينوى عن طريق اقليم كردس�تان ،منوها بان الخس�ائر
املرتتب�ة ع�ىل التهريب قدرت ب�  3مليارات دينار ش�هريا
ضمن محافظة نينوى فقط ،بينما تستمر الوزارة بتقدير
الخسائر لتهريب السعات عن طريق مواقع يف محافظات
اخرى» .واردف االسدي ان «نتائج الحملة ستتضح قريبا

من خالل جودة الخدمات املقدم�ة للمواطنني ،خصوصا
ان الوزارة تس�تبدل ابراج التهريب غ�ر النظامية بابراج
نظامية مرخصة تعمل بحس�ب ضوابط ورشوط الوزارة
بهذا الصدد ،فضال عن ادخال سعات تعويضية للمواطنني
بعد توق�ف الخدمة عن املناطق التي انترشت فيها الفرق
الكمال مراحل الصدمة االوىل والثانية» .وأضاف أن «بعض
املحافظات بدأت بالحملة وال يمكن ذكرها السباب امنية
تتعلق بالعمليات التفتيش�ية التي تقوم بها الفرق الفنية
والجه�ات االمني�ة ذات العالقة وستش�هد قريبا انطالق
مراحل الصدمة التكميلية» .وافاد بأن «الحملة س�تعمل
مس�تقبال عىل ايقاف تهري�ب االنرتنيت اىل خ�ارج البالد
بش�كل غ�ر قانون�ي ،وبالتايل س�يؤدي ذل�ك اىل توفره

داخليا بشكل قانوني وتنظيم السعات الداخلة اىل العراق
وبأس�عار تنافس�ية منخفضة وبجودة عالي�ة وبامكان
ال�وزارة مراقب�ة الجودة ل�كل رشكة تعمل عىل تس�ويق
الس�عات التي توفره�ا الوزارة لتلك ال�رشكات من خالل
البن�ى التحتية التابعة لها ،باالضافة اىل اس�تئناف اعمال
الصدمة يف املناطق التي اكتش�فت فيها ابراج التهريب يف
محافظت�ي نينوى ودياىل النه م�ن املمكن ان يعاود تجار
التهريب اعمالهم غر القانونية بعد ذلك وتستمر الحمالت
التفتيش�ية لحني القضاء عىل عمليات التهريب للسعات
بش�كل نهائي» .وأش�اد االس�دي بدور الجه�ات االمنية
العلي�ا وهيئة االعالم واالتص�االت واالمن الوطني وجهاز
املخاب�رات وحكوم�ة اقليم كردس�تان وقوات االس�ايش

وبعض رشكات القطاع الخاص العاملة يف مجال تسويق
خدم�ات االنرتني�ت لتعاونه�ا يف كش�ف اب�راج التهريب
لرشكات القطاع الخاص املهربة للسعات وايقاف اعمالها
املش�بوهة» .اىل ذلك ،فعل�ت وزارة االتصاالت منفذ ربيعة
الح�دودي مع س�وريا ،لدخول س�عات انرتنيت رس�مية
ب�دل املهربة التي ت�م إيقافها خالل عملي�ة (الصدمة )٢
والت�ي انطلقت خالل األيام املاضي�ة يف محافظة نينوى.
وق�ال محافظ نينوى نجم الجب�وري يف ترصيح صحفي
ان الرشك�ة العام�ة لالتص�االت واملعلوماتي�ة يف وزارة
االتص�االت ،فعل�ت منف�ذ ربيعة الح�دودي م�ع الجانب
السوري ،من اجل دخول سعات انرتنيت رسمية بدل تلك
املهربة التي تم إيقافها خالل العملية.

التجارة تعلن هتيئة قاعات جديدة ضمن مستشفى
احلجر الصحي يف معرض بغداد الدويل
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة للمع�ارض والخدمات التجاري�ة العراقية
تهيئ�ة ثالث قاعات اضافية ملستش�فى الحج�ر الصحي عقيق ٢
لع�زل املصابني بفايروس كورونا يف اط�ار برنامجها للتعاون مع
خلية االزمة الصحية ووزارة الصحة .وجاء يف بيان لوزارة التجارة
تلقته «املستقبل العراقي» ،نقال» عن مدير عام الرشكة رسمد طه
سعيد ان زيادة عدد القاعات الصحية يهدف إىل دعم وإسناد وزارة
الصحة والبيئة يف مواجهة زيادة اعداد املصابني بفايروس كورونا
وتوفر مناطق للعزل الصح�ي توفر الفرصة لالعداد الجديدة من
املصابني .وبني س�عيد ،ان مس�احة مستش�فى الحج�ر الصحي
ال�ذي وفرته الرشكة غطت ما يقارب ثلث مس�احة أرض معرض
بغداد الدويل وهذا يأتي يف س�ياق دعم وزارة التجارة ملواجهة ازمة
كورونا وتوجيهات السيد وزير التجارة بتقديم كل الدعم واالسناد
لخلية االزمة لتنفيذ مهامها يف التوس�ع بأس�تحداث مستشفيات
ومراك�ز للحجر الصحي .واش�ار مدير عام املع�ارض العراقية اىل
ان القاع�ات املخصصة يف بداية املرشوع كانت اربع قاعات كبرة
فق�ط من اهمها قاعة بغداد الكربى وقاعة محافظة بغداد ،حيث
ب�ارشت الرشكة ومن�ذ اعالن تخصيصه�ا بعزل القاع�ات تماما ً
بس�ياج محك�م عن قاطع اقس�ام مع�رض بغداد ال�دويل ويكون
الدخ�ول والخروج من باب جهة املنصور الذي يقع يف جهة اخرى
تختلف عن بوابة املعرض الرئيس�ية .يذك�ر ان وزير التجارة عالء
الجب�وري تفق�د قاعات الحج�ر الصحي يف معرض بغ�داد الدويل
وتابع االجراءات املتخذة الستكمال قاعاته مؤكدا اهمية التنسيق
مع خلية االزمة الصحية الستكمال قاعات الحجر الصحي وتوفر
االجواء املالئمة ملساعدة املصابني بفايروس كورونا.

اإلطاحة بعصابة تتاجر بـ(احلشيشة) يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وكالة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية ،اإلطاحة بعصابة
تتاجر ب�(الحشيشة) يف بغداد.
وذك�ر بي�ان للوكال�ة تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان «مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات تمكنت من الق�اء القبض عىل
متهمني اثنني يتاجران بالحشيش�ة املخ�درة يف بغداد» ،مبينا ً انه
«تم القبض عليهما بالجرم املش�هود وبحوزتهما كمية من مادة
الحشيش�ة املخدرة وكمية أخرى من مادة الربجوانة املخدرة مع
ماكنة لطحن تلك املواد وستة دفاتر لف للمواد املخدرة».
وأض�اف ان�ه «ت�م ضبط امل�واد بمحرض ضب�ط اص�ويل وإحالة
املتهمني للجهات املختصة.

نفط ذي قار ترفد دائرة الصحة بجهازين
الستخالص بالزما الدم
ذي قار  /النستقبل العراقي
اعلنت رشكة نفط ذي قار ،رفد مستش�فيات املحافظة بجهازين
الس�تخالص بالزما الدم يف اطار دعم الرشكة لجهود خلية االزمة
يف مواجهة جائحة كورونا.
وذك�رت الرشكة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه
 ،ان «احد االجهزة تم تس�ليمه بكام�ل ملحقاته اىل مرصف الدم
يف مدين�ة النارصية فيما تم تس�ليم الجهاز االخر اىل مستش�فى
قضاء س�وق الش�يوخ» .واضافت ،ان «االجهزة تمت مطابقتها
واس�تالمها بص�ورة رس�مية م�ن الجه�ات املعنية وم�ن املؤمل
ادخالها بالعمل خالل اليومني املقبلني.

التعليم ٢٥ :منحة دراسية جمان ًا للطلبة
العراقيني للدراسة يف تركيا
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل ،امس االحد ،عن  ٢٥منحة دراس�ية
مجانا للطلبة العراقيني للدراسة يف تركيا.
وقال�ت دائرة البعثات والعالقات الثقافي�ة يف وزارة التعليم العايل
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،ان «( )٢٥منحة
دراس�ية متوف�رة ممنوحة اىل العراق من قبل جامعة اس�طنبول
كلشيم لنيل شهادة املاجستر وحسب االختصاصات املذكورة يف
الجدول املرفق علما ان اخر موعد لتقديم هو . ٢0٢0\7\1٨
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اعالنات

العدد ( )2166االثنين  29حزيران 2020

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد 74 :
التاريخ 2020/6/23

إعالن

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلني�ة لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه
والعائد إىل بلدية (الكوفة) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لسنة .2013
فع�ىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدي�ة الكوفة أو اللجنة خالل ( )30يوما تبدء
م�ن اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة البالغة  %200من القيمة املقدرة
باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن  %50من القيمة
املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب السيد
املحافظ املرقم ( )30يف  .2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم التايل ألنتهاء مدة اإلعالن البالغة ( )30يوما يف الساعة (الحادية
ع�رشة صباح�ا) يف دي�وان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزاي�دة يف اليوم الذي يليه
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 � 1عىل املستأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تس�ديد بدل اإليجار والرس�وم
األخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 � 4اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف /مكتب الس�يد املحافظ املرق�م  10881يف  2014/9/28يلزم أصحاب الحرف
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
ت
1
2
3
4
5
6
7

جنس الملك
مخازن
مخازن
مخازن
مخازن
كشك
مخازن
بناية المغتسل
ساحة وقوف ومبيت
السيارات

9

حانوت

724 /19

10

ساحة وقوف ومبيت
السيارات

بال

( )30*30م

11

كشك

بال /بال

( )3*2م +
مساحة مضافة

12

معارض سيارات
مساحة من االرض
ألنشاء شاشة عليها

793 /10 – 792 /9 – 891 /8

 360م2

بال

( )9*4م

14

حانوت

625 /53

( )5*2,5م

15

حانوت

700 /3

( )4*3م

16

حانوت

782 /35

( )4*3م

8

13

رقم الملك (القديم /الجديد)
291 /4 – 290 /5
294 /1 – 292 /3
298 /11
285 /6
644 /1
بال130 /
بال901 /

المساحة
( )3,75*12م
( )3,75*14م
( )11*7م
( )11.5*16م
( )4*3م
 529م2
 900م2

الموقع
قرب الكراج الموحد
قرب الكراج الموحد
قرب الكراج الموحد
قرب الكراج الموحد
قرب الكراج الموحد
سوق القصابين
--

مدة التأجير
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
ثالث سنوات
سنة واحدة
سنة واحدة

بال1109 /

 1640م2

خلف المكافحة

سنة واحدة

( )4*3م

حي ميسان /على
القطعة 3 /31409

سنة واحدة

شارع الكورنيش

سنة واحدة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

شارع الكورنيش/
مجاور االطفاء المدني
النهري
خلف ملعب الكوفة
قرب تقاطع مستشفى
ابن بالل
سوق ميثم التمار
(رض)
حي ميسان /على
القطعة 3 /14265
حي ميسان /على
القطعة 3 /31409

بال

( )2*25م

2

حوانيت

بال

( )2*15م

الصوب الصغير /جهة اليسار

سنة واحدة

بال

( )1,5*27م

قرب فلكة المختار

ثالث سنوات

673 /63 – 624 /51

( )5*2,5م

سنة واحدة

7

حانوت

709 /12

( )5*2,5م

سنة واحدة

8

حوانيت

794 /22 – 750 /26

( )5*2,5م

حي ميثم التمار
حي ميسان /على القطعة
3 /14265
حي ميسان /على القطعة /31411
3

سنة واحدة

3

حوانيت

ثالث سنوات
سنة واحدة

رقم الملك (القديم /الجديد)
بال

 980م2

منطقة الجمهورية

سنة واحدة

( )6*3م

عمارة البلدية/
شارع السكة

سنة واحدة

4

حانوت

81 /103

( )3*4,7م

5

حانوت

91 /17

( )2,5*6م

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حوانيت
حانوت

(113 /)1/48
(118 /)1/58
(119 /)1/60
(124 /)7/99
(125 /)7/103
(126 /)7 /101
(127 /)7/97
150د134 /
136 /13
155 /2 – 141 /821

( )4,4*11م
( )2,8*7,5م
( )2,75*2,2م
( )2*3م
( )2,4*4م
( )2,15*4,5م
( )2,5*4م
( )3,4*10,25م
( )3,4*5,4م
( )3,4*6,5م

2

سنة واحدة

المساحة

( )3*3م

1

4

الموقع

عمارة البلدية/
شارع السكة
عمارة البلدية/
شارع السكة
عمارة البلدية/
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة
شارع السكة

ت

3

مدة التأجير

/)37+30( – 15 /18 – 11 /14 – 10 /13
– 31 /)34+33( – 30 /)35+32( – 28
(53 /)76+69( – 34 /)51+40
– 59 /78 – 57 /74 – 27 /29 – 26 /28
79 /101 – 60 /79

الرشوط املطلوبة:
 � 1ع�ىل املس�تأجر جل�ب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تس�ديد بدل
اإليجار والرسوم األخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 � 4اس�تنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم
أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
األمالك التي تؤجر لهم.
-5بخصوص الفقرة االوىل من االعالن (مس�احة من االرض ألنش�اء حانوت عليها) يقوم املس�تأجر بتنفيذ
كشف البلدية والذي يتم الحصول عليه من البلدية.

الصوب الصغير /جهة الكوفة

الرشوط املطلوبة:
 � 1عىل املس�تأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن +ش�هادة الجنس�ية
العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تس�ديد بدل اإليجار
والرسوم األخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 � 4اس�تنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم أصحاب
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر
لهم.
1

الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

سنة واحدة

الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

ت

إعالن

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيله�ا ادن�اه والعائ�دة إىل بلدية (الكوفة) وملدة تأجري (حس�ب ما مؤرش ازاءها) وفق�ا إلحكام قانون
بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط
املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة أو اللجنة خالل ( )30يوم تبدء من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف
املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني
للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك
مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف
 .2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم التايل ألنتهاء مدة اإلعالن البالغة ( )30يوم 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 أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

ثالث سنوات

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها
ادناه والعائدة إىل بلدية (الكوفة) وملدة تأجري (حسب ما مؤرش ازاءها) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة
رق�م  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية الكوفة
أو اللجن�ة خ�الل ( )30يوم تبدء م�ن اليوم التايل لنرش اإلع�الن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات
القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة
يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما
جاء بالقانون أنفا وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  .2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم التايل ألنتهاء
م�دة اإلعالن البالغة ( )30يوم يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدي�ة الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم
املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف
املرتبة عىل ذلك.

جنس الملك
سلكة مواد
انشائية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد 77 :
التاريخ 2020/6/23

جنس الملك
مساحة من االرض لبناء
حانوت علياه
ساحة الستخدامها ككراج
لتبديل الدهون والزيوت
اعالن يقع على جسر
المشاة
اعالن يقع على جسر
المشاة
اعالن يقع على جسر
المشاة
حوانيت

العدد 76 :
التاريخ 2020/6/23

إعالن
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6

رقم الملك (القديم /الجديد)

المساحة

بال1114 /

( )5*10م

بال /بال

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الموقع
على جزء من القطعة المرقمة
 /1476م السهيلية

( )30*78م

مدة التأجير
ثالث سنوات
سنة واحدة

البلوك الرابع

سنة واحدة
سنة واحدة

العدد 75 :
التاريخ 2020/6/23

إعالن

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها
ادناه والعائدة إىل بلدية (الكوفة) وملدة (حس�ب ما مؤرش ازاءها) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم
 21لسنة  .2013فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة أو اللجنة
خ�الل ( )30يوم�ا تبدء من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية
البالغ�ة  %200من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخ�ول إىل املزايدة يحق
لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء
بالقانون أنفا وكتاب مكتب محافظة النجف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  .2016/1/3وس�تجري املزايدة
يف اليوم التايل ألنتهاء مدة اإلعالن البالغة ( )30يوم 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 ترس�و عليه املزايدة أجور
النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية
الرشوط املطلوبة:
 � 1عىل املس�تأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن +ش�هادة الجنس�ية
العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تس�ديد بدل اإليجار
والرسوم األخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 � 4اس�تنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم أصحاب
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر
لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك (القديم /الجديد)

المساحة

الموقع

مدة التأجير

1

حانوت

414 /2

()2,5*5,85
م

عمارة البلدية /شارع
السهلة

سنة واحدة

2

مكتب

417 /2

 25م2

عمارة البلدية /شارع
السهلة

سنة واحدة

سنة واحدة

3

مكتب

418 /3

 20م2

عمارة البلدية /شارع
السهلة

سنة واحدة

سنة واحدة

4

حانوت

(108 /)1 /38

-

شارع السكة

سنة واحدة

5

حانوت

(29 /)36+31

( )3*6م

عمارة البلدية /شارع
السهلة

سنة واحدة

6

حانوت الستعماله
كصيدلية

بال1113 /

( )6*4م

مقابل مستشفى الفرات

ثالث
سنوات

7

حانوت الستعماله
كصيدلية

بال1114 /

( )4*6م

مقابل مستشفى الفرات

ثالث
سنوات

8

حانوت الستعماله
كصيدلية

بال1115 /

( )6*4م

مقابل مستشفى الفرات

ثالث
سنوات

سنة واحدة

سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة

5

اعالنات

العدد ( )2166االثنين  29حزيران 2020

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()63

العدد 120 :
التاريخ 2020 /3 /17 :

تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العق�ارات التالية وفق
قانون ( )21لسنة ( )2013فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة
العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ()30
يوم ثالث�ون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف
املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال
املدنية وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة ()% 30
م�ن القيم�ة املقدرة مع الترصي�ح االمني للمش�رك باملزايدة
وتج�ري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية املوص�ل الواقع يف حي
املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور ن�رش االعالن واجور خدمة
بنسبة ( )%2من بدل االيجار
-1القط�ع املرقم�ة (58ب و31ب و38أ و48أ و26ب و120ب
و31أ و1أ) م 28الهرم�ات املش�يد عليها (حداد باب وش�باك)
وبمس�احة ( )120م 2لكل قطعة وحس�ب واق�ع الحال وملدة
ثالث سنوات.
-2القطعة املرقمة ( )19 /4467م 43الجيلة بلبل تبه النش�اء
عمارة تجارية (دكاكني وش�قق) يف حي البلديات وبمس�احة
( )216م 2وحسب واقع الحال وملدة عرشة سنوات.
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين ( )86والصادر يف 2020 /6 /14
اوال /تعلن اللجنة اعاله عن تأجري ساحة لبيع االغنام بصورة مؤقتة
وبدون مشيدات ثابتة عىل جزء القطعة املرقمة  193/5م 65جزيرة
تلعف�ر الش�مالية بمس�احة  4080م 2والعائدة ملكيته�ا اىل مديرية
بلدي�ة الت�ل وفقا الح�كام القان�ون ( )21لس�نة ( )2013وبطريقة
املزايدة العلني�ة .فعىل الراغبني بااليجار مراجع�ة مديرية بلدية التل
وخالل م�دة ( )15يوم تبدأ م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن بالصحف
مس�تصحبني معهم التأمينات القانوني�ة البالغة ( )% 50من القيمة
املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم
بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة
(ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستأجر
ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق
البدل�ني وكافة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة
اماناته وعدم عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني
وكافة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته
وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر
مديرية بلدية التل .علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط
ثانيا /تأجري الدكاكني املرقمة من ( )77اىل ( )85عىل القطعة املرقمة
 189 /4م 65جزي�رة تلعف�ر الش�مالية علما ان ه�ذه الفقرة اعالن
ثالث
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

www.almustakbalpaper.net

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()62

العدد 119 :
التاريخ 2020 /3 /17 :

تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف
بلدي�ة املوصل خ�الل ( )30يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة ( )% 30م�ن القيمة املقدرة مع
الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل
الواق�ع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا للي�وم االخري من مدة االعالن
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة ( )%2من
بدل االيجار
-1القط�ع املرقمة ( 98و  )101م 24وادي عكاب املش�يد عليه�ا (وكيل ادوات
احتياطي�ة) وبمس�احة ( )50م 2لكل قطعة وحس�ب واقع الح�ال وملدة ثالث
سنوات.
-2القطع املرقمة (80أ و80ب و78أ و78ب) م 28الهرمات املشيد عليها (حداد
باب وشباك) وبمس�احة ( )120م 2لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث
سنوات.
-3القطع�ة املرقمة ( )296م 24وادي عكاب املش�يد عليها (كراج حداد عربات
ترابية) وبمساحة ( )120م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
-4القطعة املرقمة ( )916م 24وادي عكاب املش�يد عليها (حداد اثاث معدنية)
وبمساحة ( )600م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
-5القطع املرقمة (1104ب وجزء من  1114و )1105م 24وادي عكاب املش�يد
عليها (معمل كبس صوف) وبمس�احة ( )1140م 2وحس�ب واقع الحال وملدة
ثالث سنوات.
-6القطعة املرقمة ( )200م 24وادي عكاب املشيد عليها (ورشة عمل ستدات)
وبمساحة ( )200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

الرشكة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوين

م /مزايدة

تعل�ن الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب فرع /النجف عن بني املواد املدرجة ادنها يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013وستجري املزايدة الساعة العارشة من صباح يوم (.)2020 /7 /6
فع�ىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مس�تصحبني معه�م التأمينات املبينة ادناه بصك ألمر
الرشكة وبأس�م املش�ري حرصا والبطاقة التموينية او بطاقة الس�كن وبراءة الذمة م�ن الرضيبة ويتحمل من
ترس�و علي�ه املزايدة اجور خزن بنس�بة ( % )2 /1نصف من املن�ة من بدل البيع عن كل ي�وم تأخري وملدة ()30
ثالثون يوم عىل ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة ( )5خمسة
ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.
ت

المادة

الكمية

موقع
المزايدة

مدة الدفع

التأمينات بالدينار

1

دنان

 18طن

سايلو الكوفة

 15يوم

 288000دينار مئتان وثمانية وثمانون الف

2

مرحالة

 98طن

سايلو الكوفة

 15يوم

 5488000دينار خمسة ماليين واربعمائة وثمانية
وثمانون الف

3

دكة
ياسمين

 95طن

سايلو الكوفة

 15يوم

 3.990000دينار ثالثة ماليين وتسعمائة وتسعون الف
املدير العام

تنويه
مرصف الرافدين
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

ورد س�هوا بالع�دد املرق�م ()2163
بتاري�خ  2020 /6 /24خطأ يف اعالن
املدين /عواد منش�د ضيدان عنوان م.
الصدر م 538 /ز 38 /د271 /
اىل /الكفي�ل /محم�د حس�ن جبارة
عنوان�ه م /الصدر م 534 /ز 25 /د/
40
الخطأ هو عدم ذكر اسم املدين /عواد
منش�د ضيدان وعنوانه م /الصدر م/
 538ز 38/د271/
لذا اقتىض التنويه

تنويه
مرصف الرافدين
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

ورد سهوا يف العدد املرقم  2163بتاريخ /24
 2020 /6خطأ يف اعالن املدين /صالح رجال
سهر عنواه م 567/ز 8/د13/
اىل /الكفي�ل /حس�ني صالل حس�ن عنوانه
م 567/ز 14/د4/
احمد حسن حس�ني عنوانه الكرامة م520/
ز 55/د41/
والخطأ هو عدم ذكر اس�م عن�وان الكفيل/
حسني صالل حسن م 567/ز 14/د 4/وعدم
ذكر اس�م الكفيل الثاني احمد حسن حسني
وعدم ذكر عنوانه هو الكرامة م 520/ز55/
د41/
لذا اقتىض التنويه
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سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل

www.almustakbalpaper.net

كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

قرية كاملة للبيع بمبلغ زهيد

بينما ينئ س�وق العقارات عامليا بفعل
جائح�ة كورون�ا ،ف�إن الوض�ع يبدو
مختلف�ا يف الس�ويد ،حيث ل�م تفرض
السلطات سياسة اإلغالق الكامل.
وعرضت قرية س�ويدية صغرية تعرف
ب�� «س�اترا ب�رون» أو قري�ة العافية،
للبيع بحوايل  70مليون كرونة سويدية،
أي  7.3مالي�ني دوالر أمريكي ،بحس�ب
تقرير شبكة « »CNBCاألمريكية.
وتق�ع القري�ة يف ضواح�ي العاصم�ة
الس�ويدية س�توكهولم ،حي�ث يع�ود
تاريخها إىل عام  ،1700عندما اكتش�ف
الطبيب صامويل س�كارج مصدر مياه
يف القرية ،ليش�ريها بعدها ويبني فيها

طبق اليوم

البسلة بالكاري

هل تعلم

املقادير:
بصله مكعبات
 2بطاطس مسلوقة قطع
ملعقة كبرية كارى
كمون
زيت زيتون
ملعقة صغرية جنزبيل
ملعقة ثوم مفروم
كوب بسلة
ثمرة جزر مقطعة رشائح
خطوات التحضري:
نشوح البصلة بالزيت حتى تحمر
ثم نضع عليها الثوم و الكمون و الكارى و الجنزبيل ونقلبهم
ثم نضع البسلة والجزر و نقلب ثم نضع البطاطس املكعبات املسلوقة

المتاهات

مشفى ،وكنيسة ،ومنطقة سكنية.
وتزام�ن رشاء س�كارج للقرية مع وقت
اش�تهرت فيه عي�ون املي�اه الطبيعية،
حيث اعتقد الناس آنذاك بأن الرشب منها
يحس�ن الصحة بش�كل عام ،فضال عن

؟؟

هل تعلم ،أن أعراض التهاب املفاصل
الروماتزمي ،والتي منها تورم املفاصل
يف الصباح وتيبسها ،والشعور بالتعب
واأللم ،يمكن لحبوب زيت الس�مك أن
تساعد عى تخليصك منها.
هل تعلم ،أن الدرجة الطبيعية لحرارة
جسم اإلنس�ان هي  37درجة مئوية،
وأن العدد الطبيعي لنبضات القلب 72
نبض�ة يف الدقيقة تقري ًبا ،وعدد مرات
التنف�س يف الدقيقة ترواح من  15إىل
 18مرة تقري ًب�ا ،وتزيد عندما يصاب
اإلنس�ان بالحمى ،فتص�ل إىل  30مرة
يف الدقيقة.
هل تعلم ،أن املصادر الطبيعية لتلوث
ً
أمراضا مختلفة،
الطعام ،والتي تجلب
هي :األوان�ي املتس�خة ،والغبار التي
عى األي�دي الغري نظيفة ،لذلك ينبغي
أال تك�ون األواني غري قابلة للصدأ وال
توجد بها فتحات أو رشوخ.
هل تعلم إن العلماء يستطيعون يومياً
اكتشاف  41كائن جديد من الكائنات
الحية.
ه�ل تعل�م أن�ه ت�م اخ�راع الخ�الط
والثالجة يف العالم عام  1935ميالد ًيا.

التأث�ري العالجي لها.وجذب�ت «القدرة
العالجية» ملي�اه العيون النخب املحلية
من أجل السكن يف قرية «ساترا برون»،
حي�ث بن�ا ه�ؤالء من�ازل صيفية عى
أراضيها ،والتي تم التربع بها ألصحاب
األرض.وكان الضي�وف يدع�ون إىل
املدينة لل�رشب من مياه القرية يوميا،
حيث توجد هناك أيضا حمامات باردة
ودافئة ،والتي آمن الناس بقدرتها عى
عالج االختالالت العاطفية.
والحق�ا يف فرة  ،1740اش�رى أس�قف
من مدينة فاس�ترياس ،البيوت واألرايض
والت�ي تم تركها الحق�ا لصالحة جامعة
«أوبساال» السويدية.

أطعمة وعادات غذائية شائعة تسبب الرسطان

يعد الرسطان أحد األس�باب الرئيس�ية
للوف�اة يف جمي�ع أنح�اء العال�م ،لكن
الدراس�ات تش�ري إىل أن التغي�ريات
البس�يطة يف نمط الحياة ،مثل اتباع
نظ�ام غذائي صحي ،يمكن أن تقلل
اإلصابة بنسبة من  30إىل .%50
وأش�ارت الدراس�ات القائم�ة عى
املالحظة ومراقبة ع�ادات املصابني
واألصح�اء إىل أن االس�تهالك العايل
لبعض األطعمة قد يزيد من احتمال
اإلصابة بالرسطان.
ووجد الباحث�ون أن النظام الغذائي

ال�ذي ي�ؤدي إىل ارتف�اع مس�تويات
الجلوكوز يف ال�دم ،يرتبط بزيادة خطر
اإلصاب�ة بأن�واع مختلف�ة م�ن مرض

طبيب :فريوس «كورونا»
بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتك ًا
كش�ف رئي�س مستش�فى بمدينة
ميالن�و الت�ي تع�د ب�ؤرة ف�ريوس
«كورونا» بإيطاليا ،عن أن الفريوس
ب�دأ يفقد قوت�ه ويصبح أق�ل فتكاً،
وأنه أصب�ح غري موج�ود إكلينيكيا ً
يف إيطالي�ا ،مقلالً م�ن قيمة توجس
الخرباء من احتمال موجة ثانية من
املرض.
وأوض�ح الدكت�ور ألربت�و زانغريلو،
أن املس�وحات األخ�رية التي أجريت
مؤخ�را ً يف إيطالي�ا أظهرت حموالت
فريوس�ية متناهية الصغر ،مقارنة
باملس�وحات التي أجريت قبل شهر

الرسطان ،بم�ا يف ذلك رسطانات املعدة
والثدي والقولون واملستقيم.
وأش�ارت دراس�ة أجريت عى أكثر من
 47ألف بال�غ أن أولئك الذين تناولوا
نظامً �ا غذائ ًي�ا يحتوي عى نس�بة
عالية م�ن الكربوهي�درات املكررة،
كانوا أكثر عرض�ة للوفاة برسطان
القول�ون مرت�ني تقري ًبا م�ن أولئك
الذي�ن تناول�وا نظامً �ا غذائ ًي�ا فيه
نس�بة منخفضة من الكربوهيدرات
املكررة.
وحدد مركز عالج الرسطان يف أمريكا

ع�ى موقع�ه « ،»cancercenterقائمة
أطعمة أو عادات غذائية يسبب تناولها
أو اتباعه�ا مخاطر محتمل�ة لإلصابة
بأنواع مختلفة من الرسطانات ،وهذه
األطعمة والعادات الغذائية هي:
اللحوم املصنعة
تعترب الوكالة الدولية لبحوث الرسطان
( )IARCأن اللح�وم املصنع�ة م�ادة
مرسطنة ،واللحوم املصنعة هي اللحوم
الت�ي تم�ت معالجته�ا للحف�اظ ع�ى
النكهة من خ�الل الخضوع للتمليح أو
املعالجة أو التدخني.

الكلمة المفقودة

أو أكثر.
ودعا السياس�يني ألخذ ه�ذا الواقع
الجدي�د يف االعتب�ار ،مش�ريا ً إىل أن
بعض الخرباء يبالغ�ون يف التوجس
م�ن احتمال حدوث موجة ثانية من
انتشار فريوس «كورونا».
يذك�ر أن إيطالي�ا تحت�ل املرك�ز
الس�ادس عاملي�ا ً م�ن حي�ث حجم
اإلصابات بفريوس «كورونا» بأكثر
م�ن  233ألف حال�ة إصابة ،يف حني
احتل�ت املركز الثال�ث من حيث عدد
الوفيات ج�راء اإلصاب�ة بالفريوس
ب� 33415حالة وفاة.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزيزي ب�رج الحمل،س�تصبح صدقات�ك أكثر
ً
عمقا وس�وف تس�رجع م�ع أصدقائك أحداث
وذكريات ماضية ال تنىس .يف وسط املجموعات
الت�ي تنتم�ي إليها باألخص ،س�وف تتش�ابك
سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية ج ًدا
وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك.

امليزان
عزيزي برج امليزان،أنت اليوم تشعر بإحساس
رائ�ع وصحتك جيدة وتش�عر بالثق�ة ،فأنت يف
املقدمة يف العمل ،ويمكنك أخ ً
ريا البدء يف تطبيق
أف�كار جدي�دة .حيات�ك الخاص�ة مس�تمرة يف
االزدهار .استغل الوقت ملحاولة اكتشاف فرص
جديدة.

الثور
عزي�زي برج الثور،س�تلقى ترح�اب عارم من
قبل كل م�ن تقابلهم ،فاحرص ع�ى أن تقابل
ذلك الود بنفس القدر وس�وف تكسب أصدقاء
العم�ر! وق�د يحالف�ك الح�ظ وتلتق�ي برشيك
حياتك.

العقرب
عزي�زي ب�رج العقرب،يبدو وكأن�ك تقف أمام
مش�كالت ال يمك�ن التغلب عليها ،ف�ال تيأس!
فق�ط علي�ك تغيري منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ
س�وف تبدو الحلول واضحة .ال تخف من طلب
النصيح�ة! حيات�ك الخاص�ة متقلبة بش�دة يف
الوقت الحايل.

اجلوزاء
عزيزي برج الجوزاء،تشعر بالراحة التامة فيما
يخ�ص ذاتك واألم�ور التي تقوم به�ا ،ويظهر
عليك هذا الجو وينتقل إىل من هم قريبني منك.
اس�تغل الفرص�ة اآلن للتواصل مع أش�خاص
بنفس العقلية.

القوس
عزي�زي برج القوس ،يف العم�ل ،يجب أن تفكر
مرتني يف جميع قراراتك .أنت تميل إىل الس�لوك
املندف�ع ال�ذي قد تن�دم علي�ه فيما بع�د .أنت
مهووس بالنجاح حتى أنك عى استعداد إلنجاز
الهدف املطلوب عى حساب اآلخرين .توقف عن
دفع طريقك أمام اآلخرين

السرطان
عزي�زي برج الرسط�ان ،بم�رور الوقت ودون
ش�ك ،أصبحت الحي�اة عى جزيرت�ك الصغرية
ً
وخططا
الهادئ�ة ممل�ة للغاية .لدي�ك أف�كارًا
جدي�دة تطالبك بالتنفيذ ،فال تؤجل األمر أطول
من ذلك؛ احزم أمتعتك وانطلق يف اتجاه املناطق
الجديدة.

اجلدي
عزي�زي ب�رج الج�دي،ال يمك�ن التغل�ب ع�ى
العقب�ات التي تراها أمام�ك يف الوقت الحايل إذا
حاولت حلها بالط�رق القديمة املعروفة .يجب
أن ِّ
تغري مدخلك والتوصل إىل اسراتيجية جديدة
وأن ال تس�مح لآلخرين بتغيري رأيك أو خططك
كث ً
ريا.

االسد
عزي�زي برج األس�د،قد تظهر بع�ض العالقات
الجدي�دة واملمتع�ة إذا أبديت رد فع�ل إيجابي.
من الرضوري أن تدع حالة النشوة الحالية عى
س�جيتها .احتفل اليوم! ما رأيك يف أن ترقص؟
س�وف تعود عليك الحركة بالفائ�دة وتخلصك
من الطاقة املكبوتة.

الدلو
عزيزي برج الدلو،تش�عر اآلن بأنك سليم البنية
والذهن وأخ ً
ريا بإمكانك أن تترصف عى طبيعتك
وسجيتكً .كم الطاقة التي بداخلك حال ًيا تمكنك
من تطوير األش�ياء يف العمل والقيام بأنش�طة
من ش�أنها أن تك�ون مرضية .كم�ا أنه الوقت
املناسب ألخذ عطلة

العذراء
عزيزي برج العذراء،اآلن وقتك! س�وف تتعرض
يف العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة.
إذا أبدي�ت بع�ض االهتم�ام به�ذه التحدي�ات
والخطط ،فس�وف َ
تك�وِّن أصدقا ًء ج�دد .يلجأ
إليك الناس ً
أيضا يف حياتك الخاصة.

احلوت
عزيزي ب�رج الحوت،يجب أن تس�تعد ملواجهة
مشكالت جديدة ،فاألمور ليست جيدة يف مكان
العم�ل وأنت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل.
ال تجع�ل ذلك يخيفك ،فه�ذه املراحل تجيء ثم
تذهب .يف حياتك الخاصة ،أنت بحاجة إىل دافع
جديد.
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تتويج بايرن ميونخ ..نجوم بافارية لعبت دور البطولة

المستقبل العراقي /متابعة
أس�دل الس�تار ع�ى ال�دوري األملان�ي ،بتتوي�ج
بايرن ميون�خ باللقب ال�� 30يف تاريخه والثامن
ع�ى التوايل ،بعدم�ا تقدم عى وصيفه بوروس�يا
دورتموند بفارق  13نقطة.
الفريق البافاري اختتم موس�مه بأفضل طريقة
ممكن�ة ،بفوزه ع�ى فولفس�بورج يف عقر داره
( ،)0-4قبل أن يتس�لم قائ�ده مانويل نوير درع
البوندسليجا عقب املباراة.
وبعد انتهاء منافسات البوندسليجاُ ،يلقي كووورة
الضوء عى أبرز نج�وم البطل املتوج ،الذين لعبوا
دورًا يف حفاظه عى اللقب هذا املوسم:
روبرت ليفاندوفسكي
يأت�ي املهاجم البولندي ع�ى رأس قائمة الالعبني
الذين أس�هموا بقوة يف تتويج بايرن هذا املوسم،
وذلك بفضل أهدافه الغزيرة والحاسمة.
ال�دويل البولن�دي تص�در قائم�ة ه�دايف فريق�ه
ً
هدفا ،وهو
واملس�ابقة بش�كل عام ،برصي�د 34
أفض�ل س�جل تهديف�ي ل�ه ع�ى مدار مس�رته
بالبوندسليجا.
واس�تطاع صاحب ال� 31عامً ا أن يس�اعد بايرن

ع�ى صي�د ش�باك منافس�يه يف  25مب�اراة م�ن
أص�ل  31خاضه�ا ،ليلعب دور البطول�ة يف أغلب
املواجهات.
مانويل نوير
كعادته ،أظهر الح�ارس األملاني املخرضم قدراته
االستثنائية يف موسم التتويج ،بعدما كان بمثابة
الجدار الحامي ملرمى بايرن.

رضغام اسامعيل وعامر عبد احلسني
العبني للنوارس

كم�ا حاف�ظ صاح�ب ال�� 34عامً ا ع�ى نظافة
ش�باكه يف  15مب�اراة ،أي م�ا يق�رب من نصف
ع�دد املباريات التي خاضها يف البوندس�ليجا هذا
املوسم.
توماس مولر
لم يك�ن يتوقع الكث�رون اإلضافة الت�ي قدمها
املهاجم األملاني مع فريقه ،والتي أس�همت بقوة
يف حفاظه عى اللقب ،ال س�يما م�ع ابتعاده عن
اللعب أساس ًيا يف بداية املوسم.
وعان�ى مولر من تهميش امل�درب الكرواتي نيكو
كوفات�ش له ،قب�ل أن يتحول موس�مه مع إقالة
األخر وتويل األملاني هان�ز فليك تدريب الفريق يف
نوفمرب /ترشين الثاني املايض.
وصول فليك ملنصب املدير الفني أعاد مولر للحياة
من جديد ،ليستعيد مكانته يف تشكيلة الفريق ،بل
ً
هدفا ،جعلته ينفرد بالرقم
وينجح يف صناعة 21
القي�ايس ألكثر صن�اع األهداف بموس�م واحد يف
البوندسليجا.
ألفونسو ديفيز
صاح�ب ال�� 19عامً ا انض�م إىل بايرن
لش�غل مرك�ز الجناح ،لكن�ه تحول
هذا املوس�م إىل ظهر أيرس ،لس�د

ً
هدفا يف 33
ورغم اس�تقباله 31
مباراة ،إال أن ذل�ك ال ينفي فضل
نوي�ر يف ع�دم اس�تقبال املزي�د،
يف ظ�ل األزم�ة الدفاعي�ة التي
واجهها الفري�ق بكثرة
الغياب�ات ع�ى مدار
املوسم.

سيبايوس يكرس صيامه
الطويل مع آرسنال

مورينيو يريد ضم نجم ريال مدريد
المستقبل العراقي /متابعة
يرغب الربتغايل جوزيه مورينيو ،املدير الفني لتوتنهام ،يف
التعاقد مع أحد العبي ريال مدريد ،يف املركاتو الصيفي.
وبحس�ب صحيفة «س�بورت» الكتالونية ،فإن مورينيو
يراقب لوكاس فاس�كيز جناح امللكي ،الذي ينتهي عقده
يف صي�ف .2021وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن مس�ؤويل ريال
مدريد ال يمانعون بيع فاس�كيز يف ظل صعوبة مش�اركته مع
املرينجي.وأوضحت أن فرص فاس�كيز ( 28عامً ا) يف املش�اركة
باملباريات تالش�ت ،يف ظل اعتماد زين الدين زيدان مدرب الريال

المستقبل العراقي /متابعة
اعل�ن نادي الزوراء ،تعقده بش�كل رس�مي م�ع الالعبني
رضغام إس�ماعيل وعمار عبد الحس�ني لتمثيل الفريق يف
املوسم املقبل.
وذك�ر النادي ع�رب موقع�ه الرس�مي ،أن «ن�ادي الزوراء
تعاقد مع مدافع املنتخب الوطني ونادي الرشطة رضغام
إسماعيل ،لتعزيز صفوف الفريق يف املوسم القادم».
وأض�اف ان «ن�ادي ال�زوراء تعاقد مع الالع�ب عمار عبد
الحس�ني ،قادما ً من نادي النف�ط ،لتعزيز صفوف الفريق
يف املوسم القادم».
يذكر ان نادي الزوراء قد اعلن يف وقت سابق اليوم ،تجديد
عقد نجميه حسني عيل واحمد فاضل ملوسم اخر.

المستقبل العراقي /متابعة

التع�ادل مع س�يلتا فيجو ترك برش�لونة
يف وضع س�يئ للغاية ليس عى مس�توى
املنافس�ة يف الليج�ا فق�ط ،ولكن بس�بب
الشعور الذي لدى العبي الفريق.
وأش�ارت إىل أن س�يتني ل�م يس�تطع حل
أزمة تراجع مستوى برشلونة ،ويبدو أنه
ً
منفصال بشكل كبر عن الفريق.
بات
وأوضح�ت أن س�يتني فق�د ثق�ة غرف�ة
املالبس ،وتوقفات االنتع�اش التي تتخلل
املباري�ات مثال واضح ع�ى ذلك ،حيث أن

المستقبل العراقي /متابعة
أهدى اإلسباني داني سيبايوس الفوز لفريقه آرسنال عى
مضيفه ش�يفيلد يونايتد مس�اء األحد ،ضمن منافس�ات
الدور رب�ع النهائي من مس�ابقة كأس االتحاد اإلنجليزي
لكرة القدم.
وكانت النتيجة تش�ر إىل تع�ادل الفريقني ( ،)1-1عندما
أحرز الالعب اإلس�باني املعار من ريال مدريد ،هدف الفوز
القاتل يف الوقت بدل الضائع.
ووفقا ملا ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا» ،فإن سيبايوس
س�جل أول هدف له مع آرسنال يف آخر  18مشاركة له مع
الفريق.
علما ب�أن آخر هدف أحرزه للفريق اللندني قبل ذلك ،كان
يف شباك ستاندار لياج بمسابقة الدوري األوروبي.
يذكر أن س�يبايوس مدد عقد إعارته مع آرس�نال ليكمل
مع�ه املوس�م الح�ايل ،وس�ط غموض ح�ول مس�تقبله،
خصوص�ا أن�ه ال يرغب يف الع�ودة إىل ري�ال مدريد بوجود
املدرب الفرنيس زين الدين زيدان.

قيادة كريس�تيان زايفرت ،رئيس رابط�ة الدوري األملاني،
كان يمثل «عالمة مهمة».
وأضاف« :بعثت رسالة نصية قصرة إىل كريستيان زايفرت
شكرته ألن هذا االنتصار لم يكن ممكنا بدونه».
كان ال�دوري اإلنجليزي قد اس�تأنف مباريات�ه بعد توقف
كورونا ،متأخرا بشكل ملحوظ عن الدوري األملاني ،وسبق
ذلك تكهنات بأن من املمكن إلغاء املسابقة ،وكان ليفربول

روبن :عدت من االعتزال حب ًا
يف جرونينجن
المستقبل العراقي /متابعة

أكد الالع�ب الهولندي أري�ني روبن ،اليوم
األح�د ،أثن�اء تقديم�ه كالع�ب جدي�د يف
صف�وف جرونينج�ن الهولن�دي ،أنه عاد
لكرة القدم بعد اعتزاله حبا يف النادي.
وكان روب�ن ق�د اعت�زل من�ذ ع�ام ،لكنه
تراج�ع ع�ن ق�راره ،ليلع�ب يف صف�وف
النادي ال�ذي بدأ فيه مس�رته الرياضية،
بعدما عرض عليه الفريق الهولندي األمر
يف مايو/أيار املايض.
وأشار الالعب ( 36عاما) ،إىل أنه فضل أن
يعود كالعب وليس كمدرب أو أحد أعضاء
الفريق اإلداري« :إن كان بإمكاني أن أفعل
شيئا للنادي ،فأظن أن املستطيل األخرض
ه�و أفض�ل مكان».وبخص�وص التوقيع
مل�دة ع�ام ،رصح« :األمر مبدئي�ا محاولة
ع�ودة ،لكن أنا يف حال�ة جيدة وأعتقد أننا
ع�ى الطريق الصحي�ح» ،مضيفا« :لو أن

المستقبل العراقي /متابعة

املدرب ال يكاد يتح�دث إىل الالعبني ويرك
األمر ملس�اعده إيدير س�ارابيا ،ألن هناك
العدي�د م�ن الالعب�ني يتجاهلون�ه عندما
يتحدث إليهم.وشددت عى أن هذا املوقف
يحدث ً
أيضا يف التدريب ،وهو ما ال يعجب
املجموعة بش�كل عام.وقال�ت الصحيفة
إنه يف بعض املناس�بات ،غادر العبون من
أصحاب ال�وزن الثقيل يف الفريق س�احة
التدري�ب ،وهم يش�عرون بإه�دار الوقت
وتحدث�وا عن ذلك بصوت ع�ا ٍل .وأضافت
أن األم�ر لي�س صدف�ة بأن يش�ر لويس
س�واريز إىل الجهاز الفني بقيادة سيتني،
عندما س�ئل عن س�بب معاناة برش�لونة
خارج «كام�ب نو».وذكرت الصحيفة أنه
إذا كانت العالقة بني س�يتني والالعبني قد
انه�ارت ،فهذا يعني أن الرئيس جوس�يب

ماري�ا بارتوميو خ�رس رهانه عى املدرب
الذي تعاقد معه إلنقاذ املوسم.ونوهت إىل
أن مس�تقبل س�يتني بات تحت التهديد يف

اعلن ن�ادي زاخو الريايض ،تس�مية احمد ص�الح مدربا ً
لفريق الكرة يف النادي.

آنذاك متقدما يف ترتيب الجدول بشكل كبر لكن لم يكن قد
ضمن بعد الفوز بالدرع.
وتمكن ليفربول من الفوز بدرع الربيمرليج يوم الخميس
املايض ألول مرة منذ  30عاما.
وتاب�ع كلوب« :إنجلرا نظمت األمر ع�ى نحو رائع تماما،
لكن الدوري األملاني هو من أعطى املثال».
وأوضح كلوب« :املباريات بدون جمهور تنطوي أيضا عى

وق�ال مدير فريق زاخو ط�ه عبد الحكي�م يف بيان تلقته
السومرية نيوز ،إن «الهيئة االدارية للنادي تسمي املدرب
احمد صالح مدربا ً لفريق الكرة».
وأضاف عبد الحكيم ان «احمد صالح من املدربني الشباب

يشء جيد ،فهي أيضا عالمة مهمة عى أن من املمكن س�ر
ك�رة الق�دم عى هذا النح�و وتعطي متعة يف مش�اهدتها،
لكن لي�س كما ينبغ�ي بطبيعة الح�ال ،لكنه�ا جيدة قدر
اإلمكان».
واختتم« :ال ينبغ�ي أن يبقى الوضع هكذا ،لكنها يف الوقت
الح�ايل ه�ي أفض�ل م�ن ال يشء ،ب�ل أفض�ل كث�را من ال
يشء».

بيكيه :لقب الليجا لـم حيسم بعد ..نحن برشلونة!
المستقبل العراقي /متابعة
وجه ج�رارد بيكي�ه ،مدافع برش�لونة ،رس�الة
تحفيزية لجماهر الفريق الكتالوني ،اليوم األحد،
بعد التعثر أمام س�يلتا فيجو يف الجولة ال� 32من
الليجا ،بالتعادل اإليجابي بهدفني ملثلهما ،مس�اء

أم�س ،الس�بت.وأهدى برش�لونة به�ذا التعث�ر،
فرصة ثمينة لريال مدريد منافس�ه الرئييس عى
اللقب ،وال�ذي س�يواجه إس�بانيول الليلة ،حيث
س� ُيعزز صدارته لجدول الرتي�ب بفارق نقطتني
عن البلوجرانا الوصيف ح�ال فوزه.ونرش بيكيه
رس�الة ع�رب حس�ابه الش�خيص ع�ى «توير»:

«تذكروا جي ًدا نحن برشلونة ،ولقب
الليجا ل�م ُيحس�م بع�د ،والقتال
حتى النهاية يف حمضنا النووي».
وأض�اف« :ارفع�وا رؤوس�كم،
وس�نعود للقت�ال ي�وم الثالث�اء
(يقص�د مواجهة أتلتيك�و مدريد)..

سان جريمان يرفض عرض برشلونة
ناديا آخر هو من تقدم يل بعرض من أجل
العودة ،أعتقد أنني كنت سأرفض».
وبخص�وص اعتزاله منذ ع�ام يف صفوف
باي�رن ميونخ ،ق�ال« :األمر كان بس�بب
مش�اكل بدني�ة ،يمك�ن الق�ول إن القرار
كان قرسي�ا نوعا ما ،لك�ن هذه اآلالم قد
اختف�ت اآلن».وأردف« :الفارق بني بايرن
وجرونينجن كبر ،لكن أفعل هذا من أجل
الفريق وأتمنى أن أستمتع».

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقري�ر صحف�ي فرن�يس ،ع�رض
برش�لونة أح�د العبي�ه عى باريس س�ان
جرم�ان ،م�ن أج�ل التعاق�د مع�ه ه�ذا
الصيف.
ويبحث برش�لونة عن توفر سيولة مالية،
من أجل حس�م صفقات�ه الصيفية ،يف ظل
األزمة املالية الت�ي أحدثها فروس كورونا

برشلونة ،ولقب دوري األبطال هو الخيار
الوحيد لبقائه يف املوس�م املقبل ،ال س�يما
بعد أن فقد ثقة الفريق.

رسمي ًا ..امحد صالح مدرب ًا لنادي زاخو

كلوب :أملانيا سامهت يف فوزنا بالربيمريليج

أعرب األملاني يورجن كل�وب ،املدير الفني لنادي ليفربول،
ع�ن اعتقاده بأن اس�تئناف الدوري األملاني أس�هم يف فوز
فريقه بلقب الدوري اإلنجليزي هذا املوسم.
ويف ترصيحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» األملانية الصادرة
الي�وم األحد ،قال كلوب إن اس�تئناف الدوري األملاني تحت

عى فينيس�يوس جونيور وإيدين هازارد وماركو أسينس�يو ،إىل
جانب جاريث بيل ورودريجو جويس.
وأك�دت أن موريني�و كان معج ًبا بالالعب اإلس�باني خالل فرة
تواج�ده يف ري�ال مدري�د ،وبالتايل ف�إن إحضاره للع�ب معه يف
توتنهام ،قد يضمن له املشاركة بصفة أساسية.
وأضافت أن ريال مدريد حدد  25مليون يورو نظر بيع فاسكيز،
لك�ن توتنهام قد يضغط لتقليل القمية املادية ،خاصة أن عقده
ينتهي بنهاية املوس�م املقبل.واختتمت أن توتنهام ينوي التقدم
بعرض قيمته  19مليون يورو ،إضافة لبعض املتغيرات املتعلقة
باألهداف واملشاركات.

العبو برشلونة يتجاهلون سيتني ..ويتهمونه بإهدار الوقت

كش�ف تقرير صحفي إسباني ،عن حجم
املشكلة التي يعيشها برشلونة هذا املوسم
تحت قيادة املدرب كيكي سيتني.
ً
ووفقا لصحيفة «ماركا» اإلسبانية ،فإن

المستقبل العراقي /متابعة

الثغ�رة الدفاعي�ة مع تح�ول ديفيد أالب�ا إىل قلب
دف�اع ،إىل جان�ب غياب�ات ل�وكاس هرناندي�ز
إلصاباته املتكررة.
واس�تطاع ال�دويل الكن�دي أن يحص�ل ع�ى ثقة
الجمي�ع يف الن�ادي الباف�اري ،ليثب�ت أقدام�ه يف
التشكيلة األساسية دون العودة خطوة للخلف.
وكان ديفي�ز خ�ر خل�ف لخ�ر س�لف ،بعدم�ا
اس�تطاع تعويض أالبا يف مركز الظهر ،مما دفع
فلي�ك لإلبقاء عى النمس�اوي يف قلب الدفاع حتى
النهاية.
ديفيد أالبا
لم يكن يس ً
را عى ظهر أيرس بحجم أالبا أن يرك
مرك�زه األصيل ،الذي ش�غله عى مدار س�نوات،
خاصة مع تحوله إىل قلب الدفاع.
لك�ن صاح�ب ال�� 28عامً �ا تمك�ن م�ن تقديم
مستويات مميزة ،وكان عند حسن ظن مدربه به
منذ إسناد هذه املهمة له ،ليصنع رشاكة ناجحة
مع جروم بواتينج يف الخط الخلفي.
وأثم�رت ه�ذه الرشاك�ة يف زي�ادة ق�وة الخ�ط
الخلفي ،رغم الغيابات ،مما ساعد بايرن يف املُيض
نح�و املزيد من االنتص�ارات يف النصف الثاني من
املوسم.

جوشوا كيميتش
مع وص�ول الظهر الفرنيس بينيام�ني بافارد إىل
ملعب أليانز أرينا ،تحول كيميتش إىل العب وسط،
مجاورًا ليون جوريتسكا وتياجو ألكانتارا.
ونج�ح ال�دويل األملان�ي يف مهمته الجدي�دة ،التي
اعت�اد عليها يف فئات الناش�ئني ،ليعيد إىل األذهان
ال�دور ال�ذي لعب�ه فيلي�ب الم تحت قي�ادة بيب
جوارديوال.
ً
حلوال عديدة ،لقدرته
ومنح كيميتش مدربه فليك
ع�ى لع�ب أدوار مختلف�ة بمختل�ف املراكز ،كما
أسهم يف حسم الرصاع مع دورتموند عمل ًيا بهدف
مميز يف مباراة الكالسيكو األخرة.
ليون جوريتسكا
لم يكن النصف األول من املوس�م ممي ًزا بالنس�بة
لالعب الوسط األملاني ،نظرًا لكثرة غياباته بسبب
اإلصاب�ات املتك�ررة ،إذ لم يش�ارك يف  9مباريات
ط�وال الدور األول ،لذا اكتفى باملش�اركة يف هدف
وحيد ،كان من صناعته أمام باير ليفركوزن.
وتب�دل الح�ال ُكل ًي�ا يف ال�دور الثان�ي ،ليظه�ر
جوريتس�كا يف ثوب جديد تمامً ا ،إذ سجل بنفسه
 6أه�داف وصن�ع  8أخرى ،ليش�ارك عمل ًيا يف 14
ً
هدفا خالل  17مباراة بالدور الثاني.

املستجد.
وبحسب موقع « »le10sportالفرنيس ،فإن
برشلونة عرض الكرواتي إيفان راكيتيتش
عى باريس سان جرمان.
وأوضح املوق�ع أن راكيتيتش ينتهي عقده
مع برشلونة يف نهاية املوسم املقبل ،وبالتايل
يسعى النادي الكتالوني لبيعه هذا الصيف،
من أجل تحقيق عائد مادي.
ورغ�م رغب�ة إدارة باريس س�ان جرمان

يف التعاق�د مع العب وس�ط جديد
هذا الصيف ،إال أنها لم تس�تجب
القراح برشلونة.
واقرب برش�لونة م�ن التعاقد
مع البوسني مراليم بيانيتش،
العب وسط يوفنتوس ،ضمن
صفق�ة تبادلي�ة ينتقل عى
إثرها الربازييل آرثر ميلو إىل
البيانكونري.

الذي�ن ينتظرهم مس�تقبل كب�ر واإلدارة س�تدعمه بكل
قوة».
يذكر ان امل�درب الراحل عيل هادي ،كان اخر مدرب يقود
فريق زاخو وانهى ارتباطه بالفريق قبل وفاته.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2166االثنين  29حزيران 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

مازن صاحب

ماجد عبد الغفار الحسناوي

استعالمات طبية!

التعبئة الشعبية

م�ا انفك العراقيون يتمس�كون باملوبايل س�اعات طويلة
يومي�ا ً بهذه التقني�ات االلكرتونية املتجددة وما تش�هده
مواق�ع التواصل االجتماع�ي وكروب�ات املحادثة بصخب
الحديث عن جائحة كورونا ..لكن هل فكر أحدهم توظيف
ه�ذه التقني�ات م�ن أج�ل تحوي�ل االنش�غال الناتج عن
الف�راغ إىل إنتاج طاقة تفكري ايجاب�ي يتعامل مع جائحة
كورونا؟
مطلوب من كليات الطب يف الجامعات العراقية والجمعيات
الطبي�ة ومنظم�ات االغاثة الت�ي تتضمن خدم�ات طبية
املبارشة بالعمل عىل تخصيص منصة اس�تعالم طبية عن
طري�ق برامج عملية عىل الفيس�بوك أو أي نموذج اتصال
الكرتوني ..لالستشارة الطبية عن جائحة كورونا باساليب
منهحية تالمس الحياة وتش�يع التفكري اإليجابي وتفاعل
الحل�ول افضل من لعن ظالم الجه�ل املجتمعي .نحتاج اىل
ظهور النشاط التطوعي الساتذة الجيش األبيض.
ماذا يعني ظهور مثل هذه املجاميع ضمن مناطق كس�ب
مجتمعي واسع املدى؟
أوالً :هن�اك الكث�ري والكثري ج�دا من اش�خاص يرقصون
عىل موت العراقيني بش�تى الط�رق وخلق بؤر من التفكري
الس�لبي عن عجزنا يف العمل من أج�ل الخروج بمجتمعنا
من خالل الشائعة الطبية ..ولالسف منهم من لبس الرداء
األبي�ض ..م�ن دون أي ردود أفع�ال غاضب�ة من صنفهم
املهن�ي ..ولع�ل أول ب�ادرة للرد بالض�د مجتمعيا تكون يف
إطالق مثل هذه املنصات كاستعالمات الكرتونية.
ثاني�ا :اعتمد بعض األطباء عىل إطالق صفحات فيس�بوك
يراجع�ه عليها الكثري م�ن املرىض وين�ر عليها مقاطع
فدي�و تثقيفية ترد عىل الكثري م�ن هؤالء املرىض ..وتعزيز
تجم�ع ه�ذه الصفح�ات الش�خصية يف ك�روب بعناوين
مناطقية مثالً االستعالمات الطبية ملنطقة شارع فلسطني
أو الكاظمي�ة أو الش�علة وهك�ذا ..يكون ألطب�اء الصحة
العام�ة للصحة األولية يف هذه املناطق الرد عىل تس�اؤالت
استفهامية عن جائحة كورونا املتجددة ..من دون الطلب
من الس�ائل الحضور الشخيص اىل تلك املراكز الطبية ..بما
يقلل زخم من املراجعني .
ثالثا :هناك من طلب منه حجر نفس�ه يف املنزل ..ويحتاج
ه�ؤالء إىل متابعة تطمئنهم ع�ىل احوالهم وتؤكد حقهم يف
الرعاية الطبية ...بوجود نظام االس�تعالمات الطبية وفق
املناطق الس�كانية ..يجعل تبادل املنفعة الش�خصية أمام
خدمة طبية تساهم أيضا يف تقليل زخم الحضور الشخيص
اىل امل�شايف املزدحمة أصال بالكثري من املصابني .
رابع�ا :نر بعض األطباء أرق�ام هواتفهم متربعني بالرد
عىل أي تس�اؤالت طبية وف�ق اختصاصه�م الطبي ..أجد
تنظيم امرهم يف االستعالمات الطبية املقرتحة يقدم خدمة
كفوءة ..فاذا تربع مثل هؤالء ال�ذوات االفاضل بوقتهم...
البد من اس�تثمار ذلك من خالل منصة الكرتونية مقرتحة
.
خامسا :هناك العديد من األطباء املتقاعدين الذين يقومون
بالتربع ملساعدة الناس والدولة بخربة مرتاكمة ..يمكن أن
تكون مس�اعدتهم يف هذه االس�تعالمات الطبية املقرتحة
نموذجا متجددا للراكة املجتمعية امللتزمة.
سادس�ا :يف النس�غ الصاعد من الجه�از الطبي املجتمعي
تحدثن�ا ع�ن التفاصي�ل ..لك�ن يبقى النس�غ الن�ازل من
وزارة الصحة ونقاب�ة األطباء وكليات الطب يف الجامعات
العراقي�ة ..مطل�وب أيض�ا ان تق�وم بما عليه�ا من أمور
ضم�ن صالحيات الحكومة االتحادي�ة ولجنة إدارة االزمة
الحكومي�ة والربملاني�ة ..النج�از م�ا يتطلب النج�اح هذا
املق�رتح م�ن دون رصف اي�ة أم�وال .كل ما ه�و مطلوب
تنس�يقا منظما ال اكثر وال أقل .كل ما تقدم يفرز التفكري
اإليجاب�ي لل�رد التثقيفي املبارش والرصيح عىل ش�ائعات
جائحة كورونا ...ولله يف خلقه شؤون!

ال يمك�ن انكار ال�دور اإليجاب�ي لتعبئ�ة الجماهري
وراء اهداف معينة فهذا اس�اس لحماية االس�تقالل
ومقاومة عدوان خارجي وتحويل املسار االقتصادي
نح�و تخطيط علمي م�دروس ،ولك�ن التعبئة حني
تطول وتتش�عب اهدافه�ا تفق�����د الحماس الن
الش�عوب ال تستطيع ان تبقى مشدودة طول الوقت
فالدول�ة الديكتاتوري�ة يك�ون الرئيس ه�و الزعيم
والقائ�د واملعل�م وتخض�ع ل�ه الن�اس ومقدراتهم
وارزاقه�م وارواحهم رهن مش�يئته فالكل يندرج يف
ش�خصه وهو يق�رر الحرب ويرس�م خططها وهو
الذي يصوغ فكرا ً انس�انيا ً ويرع القوانني ويزهق
االرواح ويوزع االرزاق ،ك�����ذلك س�اهم االنفجار
اإلعالمي مساهمة كبرية يف انهيار السياسة يف العالم
الثالث يف نواحي متعددة منها جعل كثريا ً من الزعماء
يصدقون أنهم اذكياء وعباقرة مما يلمع لهم اإلعالم
واصبح الزعماء يتحدثون ويتصلون بالجماهري عرب
كامي���رات لفرض سياس�ة وتخططه�ا ،واإلعالم
كطاقة لصناعة االعاجيب واالعم�ال امللفتة للنظر،
وحتى الدول التي استط������اعت ان تضع مالمح
لنظرية ش�به متكامل�ة تخلت عنه�ا عندما تغريت
قيادات الحكم او تح�ت ضغوط القوى الكربى ،وان
كثري من الحكام كس�بوا رش�وة لحماية املس�تعمر
والتغطي�ة ع�ىل جرائم������ه ومذابح�ه والتلويح
بالخطر ياتي من جانب الدول االستعمارية لتحافظ
عىل نفوذها يف ال�دول الحديثة وصار التلويح يصدر
م�ن زعم�اء العال�م الث����ال�ث لتش�جيع ال�دول
االس�تعمارية عىل الع�ودة وإقامة قواعد عس�كرية
لحماية هذه ال�دول من عدو وهمي وردع املعارضة
الداخلي�ة واصبحت التهدي�دات االمريكية اكثر عدد
م�ن اي وق�ت وتف�رض هيمنته�ا بم�ربرات واهية
ومن هنا فالتعبئة الش�عبية رضورة ومن االهميات
والوس�ائل الدفاعي�ة لحماية االس�تقاللية والتعبري
الوطني الحق.

رصد تأثريات خطرية يتعرض هلا
مرضى «كوفيد »19

رصد خ�رباء وعلماء م�ا وصفوه بالتغ�ريات والتأثريات الخط�رية ،التي
يتع�رض له�ا املرىض املصابني بفريوس كورونا املس�تجد املس�بب ملرض
“كوفيد .”19
وأش�ارت الدراس�ة املنش�ورة عىل موقع “تايمز نيوز ناو” إىل أن العلماء
رص�دوا بعد التغ�ريات العقل����ية والس�لوكية ال���خطرية عىل مرىض
“كوفيد .”19
ووجد الباحثون أن بعض مرىض “كوفيد  ”19يف املستشفى تظهر عليهم
عالمات االرتباك والتغريات يف السلوك ،ومضاعفات الدماغ األخرى ،بما يف
ذلك السكتة الدماغية والذهان واملتالزمة الشبيهة بالخرف.
وأش�ارت الدراس�ة إىل أنه عدد كبري ممن كانوا يعانون من حاالت حرجة
ومضاعف�ات ح�ادة م�ن اإلصاب�ة بكورونا ،كان�وا يعانون م�ن أعراض
عصبية ونفسية خطرية ،قد تكون مرتبطة باملرض.
وكان�ت أكثر تلك املضاعفات ش�يوعا بالنس�بة مل�رىض “كوفيد  ”19هي
السكتة الدماغية.

العراقـي

كـاريكـاتـير

مايكروسوفت تغلق متاجرها يف خمتلف أنحاء العالـم بشكل دائم

نجدة بغداد تلقي القبض عىل  51خمالف ًا
للحظر وتنفذ فتاة من االنتحار

أعلن�ت رشك�ة مايكروس�وفت ع�ن
توجهه�ا الكام�ل ببي�ع منتجاتها عرب
القن�وات الرقمي�ة فق�ط ،حي�ث أنه�ا
س�تغلق كاف�ة متاجرها ح�ول العالم
ودائماً.
وستبقي الركة فقط عىل متاجرها يف
املدن التالية  :لندن ،نيويورك ،س�يدني،
واش�نطن ،ريدمون�د وتحوله�ا لتكون
مراك�ز لتجرب�ة منتج�ات وخدم�ات
الرك�ة والتعرف عليها بتوس�ع أكرب،
وليست كمتاجر مخصصة للبيع.
وتبي�ع مايكروس�وفت منتجاته�ا عرب
موقعها الرس�مي وكذل�ك موقع اكس
بوكس وال�ذي يتيح التس�وق من 190
بلد ح�ول العال�م ويزوره نح�و مليار
مستخدم شهرياً.
بالرغم م�ن إغالق متاج�ر الركة ،إال
ّ
ت�رح موظفيها ،وبحس�ب
أنه�ا ل�ن
بع�ض املص�ادر ف�إن الرك�ة كان�ت
تخط�ط التخ�اذ ه�ذه الخط�وة العام
املقبل ،لكن بسبب أزمة فريوس كورونا
وتغرياته�ا الكبرية عىل املش�هد الدويل،
رسّعت من تبنيها اآلن.

بغداد  /املستقبل العراقي
أعلنت رشط�ة نجدة بغداد،
أم�س االحد ،الق�اء القبض
ع�ىل  51ش�خصا ً مخالف�ا ً
لتعليمات حظ�ر التجوال يف
العاصمة ،فيما انقذت فتاة
من االنتحار.وذكرت النجدة
يف بيان مقتضب أن «رشطة
نج�دة بغداد الق�ت القبض
ع�ىل  51ش�خصا ً مخالف�ا ً
لتعليمات حظر التجوال».
يذك�ر ان العاصم�ة بغداد ،تش�هد حظرا ً
ش�امالً للتجوال أيام الخمي�س والجمعة
والسبت.
م�ن جان�ب آخ�ر ،اعلن�ت مديري�ة نجدة
بغ�داد انقاذ فتاة م�ن االنتحار عىل جر
الجادرية.
وقالت املديري�ة ان «دوريات نجدة الدورة
تمكنت من انقاذ فتاة حاولت االنتحار من
اعىل جر الجادرية «.

وأضاف�ت ان «ذل�ك اثن�اء تج�وال دورية
النج�دة ضم�ن املنطق�ة املذك�ورة اعاله
حي�ث مالحظة فتاة تحاول رمي نفس�ها
م�ن اعىل الج�ر ،وعىل الفور تم اش�عار
الس�يطرة املركزية والتوجه لها وانقاذها
قبل رمي نفسها».
واش�ارت املديرية اىل ان «لدى استنطاقها
بينت محاولتها االنتحار اثر خالف عائيل،
تم تسليمها إىل مركز الرطة حفاظا ً عىل
سالمتها».

وتعتزم مايكروس�وفت إطالق جهازها
ذي الشاش�تني  Surface Duoللبي�ع يف
موسم العطالت القادم.
يذكر أن الركة أغلقت متاجرها بسبب
تفيش فريوس كورونا – كما فعلت آبل
وغريه�ا – إال أنها لم تعد بفتحها حتى
م�ع تراجع إج�راءات اإلغ�الق العامة.
واآلن ستواصل إغالقها لألبد.
وكانت مايكروس�وفت قد ب�دأت بفتح

أوىل عالمات مرض السكري
كش�فت الدكت�ورة ناديج�دا مكس�يموفا،
أخصائي�ة أم�راض الغدد الصم�اء ،كيفية
تحديد احتمال اإلصابة بمرض السكري يف
مرحلة مبكرة.
وتش�ري األخصائي�ة ،إىل أن األطب�اء
يس�تخدمون مفه�وم مقدمات الس�كري،
التي يكون فيها مستوى سكر الجلوكوز يف
الدم أعىل من املع�دل الطبيعي قليال ،ولكن
ال يمكن اعتباره حالة مرضية.
وتقول« :كل ش�خص من بني  13شخصا،
يعاني من حالة مقدمات السكري ،ويعاني
س�دس األطفال الذين يولدون من أمهات كن
خالل فرتة الحمل يعانني من ارتفاع مستوى
الس�كر من هذه الحالة أيض�ا ،وأن  %84من
هذه الحاالت تطورت إىل مرض السكري».

وتضي�ف الخبرية ،تش�خيص حالة مقدمات
الس�كري ،ه�و إن�ذار ص�ادر م�ن الجس�م.
ووفقا لها ،ارتفاع مس�توى س�كر الجلوكوز
يف ال�دم ال يعن�ي بال�رورة اإلصابة بمرض
ال�����سكري .ولكن لتجنب ذلك يجب تغيري

نمط الحياة والنظام الغذائي كذلك.
وتش�ري إىل أن زي�ادة الوزن ونم�ط الحياة
الخام�ل ،ه�ي عوام�ل الخطر الرئيس�ية.
ويس�اعد مؤرش كتلة الجس�م ع�ىل تحديد
اللياقة البدنية للش�خص .ه�ذا املؤرش هو
نتيجة حاصل قسمة الوزن بالكيلوجرامات
ع�ىل مربع الطول باألمت�ار .وهناك عوامل
أخ�رى :مس�توى الكوليس�رتول يف ال�دم
وضغط ال�دم الثابت ( 90\140ملم .عمود
زئبق) .لذلك فإن التحكم بمؤرش مس�توى
الضغ�ط والس�كر والده�ون الثالثي�ة مع
النش�اط البدن�ي املعت�دل يف معظ�م الحاالت
يمك�ن أن يمنع التقرب من ح�دود مقدمات
الس�كري وبالطبع اإلصابة بمرض السكري
نفسه ،بحسب الخبرية.

مؤسس فيسبوك خيرس  7.2مليار دوالر يف أسبوع
خ�ر امللياردي�ر مارك زوكرب�ريغ نح�و  7.2مليار
دوالر بعد أن سحبت سلسلة من الركات اإلعالنات
من ش�بكة فيس�بوك .فقد تراجعت أس�هم الركة
بنس�بة  %8.3يوم الجمعة ،وهو أك�رب تراجع يومي
يف ثالثة أش�هر ،بع�د انضم�ام يونيليف�ر ،أحد أكرب
املعلن�ني يف العال�م إىل العالم�ات التجاري�ة األخ�رى
يف مقاطع�ة اإلعالن�ات ع�ىل الش�بكة االجتماعية .

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

وأدت خس�ارة امللياردير مارك زوكربريغ إىل هبوطه
م�ن املرك�ز الثال�ث إىل الرابع عىل م�ؤرش بلومبريغ
للمليارديرات عامليا .وقالت يونيليفر إنها س�تتوقف
عن إنفاق األموال عىل إعالنات فيس�بوك هذا العام.
وأدى انخفاض س�عر السهم إىل اس�تبعاد  56مليار
دوالر م�ن القيمة الس�وقية لفيس�بوك ودفع صايف
ث�روة زوكرب�ريغ إىل  82.3ملي�ار دوالرً ،
وفقا ملؤرش

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

بلومب�ريغ للملياردي�رات .كما أوقفت ل�وى فيتون
الفرنس�ية للموض�ة واإلكسس�وارات الفاخ�رة
وفرييزون األمريكية لالتصاالت ويونيليفر الربيطانية
للمنتج�ات االس�تهالكية وهون�دا موت�ور اليابانية
للس�يارات وضع إعالناتها عىل فيسبوك بعد أن قال
منتقدون إن  Facebookفش�لت ىف مراقبة خطابات
الكراهية واملعلومات املضللة عىل منصاتها.

07801969233
07901463050
07709670606

متاجره�ا بش�كل رئي�ي يف الوالي�ات
املتحدة ضمن مراكز التس�وق منذ عام
 2009فق�ط بعد نج�اح متاجر رشكة
آب�ل ،وخ�الل  11عام�ا ً افتتح�ت 83
متج�راً .وتبي�ع يف متاجره�ا أجهزتها
املختلف�ة ،باإلضاف�ة لحواس�ب تعمل
بنظام ويندوز من صنع رشكات أخرى،
وتوف�ر خدم�ات أخ�رى مث�ل الصيانة
والدورات التعليمية.

طرق ملنع انتقال عدوى فريوس
كورونا للحامل

يف ظل انتشار فريوس كورونا التاجي وتزايد عدد الحاالت املصابة به ،دعا
قط�اع تنظيم األرسة يف وزارة الصحة برورة تأجيل الحمل خالل الفرتة
الراهنة نظرًا ملضاعفات فريوس كورونا الذي قد يس�بب تجلطات يف الدم
مما قد ير بصحة الجنني واألم.
وكش�فت دراس�ة مس�بقة أن فريوس كورونا ينتقل م�ن األم الحامل إىل
الجن�ني ويصيبه ل�ذا يفضل خالل الظ�روف الراهنة تأجي�ل الحمل لحني
السيطرة عىل الفريوس والتوصل إىل لقاح كورونا.
أما بالنس�بة للس�يدات الحوامل خ�الل هذه الفرتة  ،كي�ف يمكن حماية
أنفسهن من الفريوس التاجي ؟
تعان�ي النس�اء الحوام�ل من نق�ص املناع�ة وبالت�ايل هن أكث�ر عرضة
ملضاعف�ات التهاب�ات الجهاز التنف�ي مثل فريوس التاج�ي لذلك يويص
الخرباء ببذل قص�ارى جهدك التباع بعض االحتياطات للوقاية من عدوى
كورونا.
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