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رئيس مؤسسة املستقبل العراقي هينئ نقيب الصحفيني العراقيني بيوم الصحافة الوطنية

أتقدم بأس�مي وبأسم جميع منتس�بي مؤسسة املس�تقبل العراقي للصحافة والنرش
(جريدة املس�تقبل العراقي و وكالة أنباء املستقبل ) بأجمل التهاني والتربيكات للسيد
نقيب الصحفيني العراقيني االس�تاذ ( مؤيد الالمي ) بمناس�بة يوم الصحافة الوطنية
والتهنئ�ة موصولة اىل جميع كادر النقابة واىل جميع الصحفيبن واالعالميني والعاملني
يف مج�ال الصحافة واالعلام  ،متمنيا ً للجميع دوام النج�اح والتوفيق يف عملهم خدمة
للصحافة والصحفيني يف عراقنا العزيز.

االستاذ على الدراجي
رئيس مجلس االدارة

انتشار من  10حماور وبإسناد مروحيات عسكرية عراقية ..والنتائج تتضمن ضبط أسلحة ومفخخات وكهوف وخمابئ

عملية «أسود اجلزيرة» :اإلغارة عىل «داعش» غربا
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد
يـعـلـن عــن تــوجــه لبنـــاء
ص3
 1000مدرسة يف العاصمة

العــراق يفــوز
بعضـويـة جملــس إدارة منظمـة
ص3
العمل الدولية

أعلنت القوات العراقية االثنني عن انطالق عملية
اسود الجزيرة العس�كرية باسناد جوي ملالحقة
خاليا تنظيم داعش.
وأعلن�ت خلي�ة اإلعلام األمن�ي التابع�ة للقوات
العراقي�ة املشتركة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه عن انطالق عمليات «أسود
الجزي�رة الثاني�ة» للبح�ث والتفتيش ع�ن بقايا
تنظيم داعش غربي البالد.
وأش�ارت اىل ان «قطاع�ات قيادة الق�وات الربية
والقي�ادات والقطاع�ات امللحق�ة به�ا انطلقت
لتنفي�ذ عملية اس�ود الجزيرة الثاني�ة من خالل
قيادة عملي�ات الجزيرة  -غ�رب نينوى  -صالح
الدين) شمال غرب بغداد وبإسناد جوي من قبل
الق�وة الجوية وطريان الجيش وبأكثر من عرشة
محاور.
وأوضحت الخلي�ة ان «هذه العملية تأتي للبحث
والتفتيش عن بقاي�ا تنظيم داعش ضمن قاطع
املسؤولية غربي البالد».
وكانت املرحلة االوىل من عمليات «أسود الجزيرة»
قد انطلقت يف االول من شباط املايض عرب تسعة
محاور رئيس�ية لتفتيش مناطق الجزيرة غربي
الع�راق بحث�ا ع�ن عن�ارص التنظي�م يف املناطق
الصحراوية وتدمري أوكارهم.
واث�ر ذلك وصل وزي�ر الداخلية عثم�ان الغانمي
رفقة نائب قائد العمليات املشتركة إىل محافظة
نينوى الش�مالية  .ومس�اء االثنني ،اعلنت خلية
اإلعلام األمني عن النتائج األولية لعملية اس�ود
الجزيرة الثانية.

التفاصيل ص2

القوات األمنية تلقي القبض عىل  22متهام بنزاع عشائري يف البرصة وتاجر خمدرات ببابل ومتهمني باالرهاب يف ميسان

أكدت عدم وجود قوائم منع جديدة ..املفوضية 3523 :مرشحا يتنافسون خالل السباق االنتخايب

ص2

ص2

رئيـس الـوزراء عـن فتـوى اجلهـاد الكفـائي:
أوقفت وحش ًا أرعب العالـم

بغداد  /المستقبل العراقي
أص�در رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،أم�س االثنني ،بيان�ا بالذكرى
الس�ابعة لدخ�ول داعش وفت�وى الجهاد
الكفائي.وق�ال الكاظم�ي يف بي�ان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه ،أن «العراق
م�ر يف مث�ل ه�ذه األي�ام بظ�روف بالغة
الصعوب�ة ،وضعت�ه أم�ام تح� ٍد وجودي
خطري ،مبينا أنه العناية اإللهية وما صدر
من املرجع األعىل الس�يد عيل السيستاني،
م�ن فت�وى وتوجيه�ات ،أوقفت وحش�ا
إرهابيا كان قد أرعب العالم كله ،وقد أدت

الناتو خيطب ود الصني :ليست عدو ًا لنا

بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ال األمين العام لحل�ف الناتو ين�س س�تولتنربغ ،أمس
االثنين ،إن العالقات مع روس�يا بلغت أدنى مس�توى لها
من�ذ نهاي�ة الحرب الب�اردة ،مشيرا إىل أن الصني ليس�ت
ع�دو للحلف األطلسي .وأوضح األمني العام لحلف ش�مال
األطلسي أن�ه يج�ب على دول الحل�ف أن تضع سياس�ة
مشتركة وقوية ملواجهة الصعود املتزاي�د للصني ،مضيفا
«ال ندخ�ل حربا باردة جديدة مع الصني وهي ليس�ت عدوا
لنا» .وأش�ار األمين العام لحلف النات�و إىل أن الصني تقوم
باس�تثمارات عسكرية واس�عة وتطوير السلاح النووي،

التخطيط تعلن
ارقام ًا مهمة عن سكان العـراق:
 68باملئة دون سن الثالثني
ص3

اىل القضاء عىل هذا التنظيم خالل مدة لم
يك�ن يتصورها العالم كل�ه» .وأضاف أن
«الفتوى جاءت م�ن منطلق روح وطنية
خاطبت الهوي�ة العراقية الش�املة ،كما
ه�و املنه�ج املتع�ارف الدائ�م يف مواق�ف
املرجعية الرش�يدة التي أب�ت أن تخاطب
أي عراقي س�وى بهويته العراقية ،تاركة
العناوين الطائفي�ة والعرقية بعيدا تماما
عن خطابها السيايس».
واض�اف ان «العراقيني بكاف�ة أصنافهم
وأطيافه�م ،لبوا الدعوة الش�املة لجميع
املتطوعين لاللتح�اق بالق�وات األمني�ة
الرسمية ملواجهة داعش».

وبين أن «الفتوى ضخ�ت دم�ا ً جديدا ً يف
جس�د الع�راق والعراقيين ،وكان العالم
يعيش لحظة صعبة عىل حدث مفزع ىّ
تجل
بضي�اع كربى مدن الع�راق (ام الربيعني)
وس�قوطها بيد داع�ش اإلرهابي ،وما تال
ذلك من سقوط محافظات ومدن متعددة
وذبح أهلها واس�تباحة حرماتها وس�بي
حرائره�ا ،م�ن قبل العصاب�ات اإلرهابية
املجرمة ،أهلكت الحرث والنسل وارتكبت
بحق األبرياء ُ
والع َّزل أفظع املجازر واإلبادة
الجماعي�ة بح�ق أهلن�ا ،وأرادوا طم�س
تأريخ وهوية بلدنا وشعبنا».
واش�ار رئي�س ال�وزراء اىل أن «هذه كلها

جاءت نتيجة اإلهمال يف رعاية املؤسسات
األمنية والجيش العراق�ي البطل ،وتراكم
من سياس�ات خاطئة أدت بالبلد اىل هذه
الكوارث».
ولف�ت اىل اننا «نعمل على تصحيح هذه
املسارات ووضع البلد عىل الخط الصحيح
بدعم القوات املس�لحة وضبط أدائها وفق
القواعد العس�كرية الوطنية ،كما أوصت
بها املرجعية دائما ،محذرة من اس�تغالل
الفت�وى سياس�يا واقتصادي�ا لصال�ح
مش�اريع غير وطني�ة تفس�د تضحيات
املتطوعني األبطال».

التفاصيل ص2

املاليـة البـرملانيـة :حكـومـة اإلقليـم ستقـاضـي بغـداد

الفت�ا إىل أن «النف�وذ العس�كري الصيني يش�كل تحديا».
وأضاف للصحفيني يف مقر الحلف قبل بدء وصول الزعماء
للمش�اركة يف القمة «الصني تقترب منا .نراهم يف الفضاء
اإللكرتون�ي ،ون�رى الصين يف إفريقيا ،لكننا ن�رى الصني
أيضا تس�تثمر بكثافة يف بنيتنا األساس�ية الحيوية».وعن
أفغانس�تان ،قال األمين الع�ام لحلف الناتو« ،سنس�تمر
بتقدي�م الدعم للق�وات األفغانية حتى بعد االنس�حاب من
أفغانس�تان» .ويأمل زعماء حلف ش�مال األطليس يف فتح
فصل جديد يف العالقات عرب األطليس خالل قمة مع الرئيس
األمريكي جو بايدن ،متفقني عىل الرتكيز عىل معالجة تغري
املناخ ألول مرة وكذلك مواجهة الصعود العسكري للصني.

جنايات بغداد حتكم بثالثة إحكام باإلعدام عىل قاتل الناشطة «شيالن» وعائلتها

جنابات صالح الدين تصدر حكمني باإلعدام بحق املفتي الرشعي لتنظيم القاعدة

وزير التجارة
يتفقد مراكز البيع واملجمعات
املـخـزنـيـة
ص3

ذي قار ..مدينة أور
تستعد الستقبال وفود مسيحية
ألداء «احلج اإلبراهيمي»
ص3

كاتانيتش:
نحن جاهزون وننتظر مباراة
اليوم أمام ايران
ص7

ص2

ص2

ص2

الرشيد يمنح سلفا تصل إىل  25مليون دينار ملنتسبي النفط
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن مصرف الرش�يد ،أمس االثنين ،منح
س�لفة ملنتس�بي وزارة النفط ترتاوح ما بني
( )25 - 10مليون دينار.
وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،ان «فائدة
السلفة ( )%5سنويا وتمنح للموظف املوطن
راتب�ه لدى املرصف ومىض عىل تعينه (س�نة
واحدة)».
واض�اف أن «التقدي�م س�يكون م�ن خلال
التطبي�ق االلكرتون�ي الخاص والذي س�يتم
نرشه عىل الصفحة الرسمية».
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انتشار من  10حماور وبإسناد مروحيات عسكرية عراقية ..والنتائج تتضمن ضبط أسلحة ومفخخات وكهوف وخمابئ

عملية «أسود اجلزيرة» :اإلغارة عىل «داعش» غربا

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أعلنت القوات العراقية االثنني عن انطالق عملية اس�ود
الجزيرة العس�كرية باس�ناد جوي ملالحقة خاليا تنظيم
داعش.
وأعلنت خلي�ة اإلعالم األمن�ي التابعة للق�وات العراقية
املشتركة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
ع�ن انطالق عملي�ات «أس�ود الجزيرة الثاني�ة» للبحث
والتفتيش عن بقايا تنظيم داعش غربي البالد.
وأشارت اىل ان «قطاعات قيادة القوات الربية والقيادات
والقطاع�ات امللحقة به�ا انطلقت لتنفيذ عملية اس�ود
الجزيرة الثانية من خالل قيادة عمليات الجزيرة  -غرب
نينوى  -صالح الدين) شمال غرب بغداد وبإسناد جوي
من قبل القوة الجوية وطريان الجيش وبأكثر من عرشة
محاور.
وأوضح�ت الخلي�ة ان «ه�ذه العملي�ة تأت�ي للبح�ث
والتفتي�ش ع�ن بقاي�ا تنظي�م داع�ش ضم�ن قاط�ع
املسؤولية غربي البالد».
وكان�ت املرحل�ة االوىل من عمليات «أس�ود الجزيرة» قد
انطلق�ت يف االول من ش�باط املايض عرب تس�عة محاور
رئيس�ية لتفتيش مناط�ق الجزيرة غربي الع�راق بحثا
ع�ن عن�ارص التنظي�م يف املناط�ق الصحراوي�ة وتدمري
أوكارهم.
واثر ذلك وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي رفقة نائب
قائد العمليات املشرتكة إىل محافظة نينوى الشمالية .
ومس�اء االثنني ،اعلنت خلية اإلعلام األمني عن النتائج
األولية لعملية اسود الجزيرة الثانية.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،أن «قيادة القوات الربية م�ن خالل قيادة عمليات
(الجزي�رة  -غ�رب نين�وى  -صلاح الدي�ن) والقيادات
والقطعات امللحقة بها وبأكثر من ( )10محاور وبإسناد
الق�وة الجوية وطريان الجيش األبط�ال ،رشعت بعملية
اس�ود الجزيرة الثاني�ة ،للبحث والتفتي�ش عن عنارص
داعش االرهابي ،ضمن قاطع الجزيرة غربي البالد».

وأضافت أن «اهم النتائج ضمن قيادة عمليات الجزيرة،
كان�ت العثور على نفقين لعصابات داع�ش اإلرهابية
احده�م يحت�وي مالب�س عس�كرية ،ضم�ن منطق�ة
الس�دة واملكس�ار ضمن محور لواء املشاة االيل الثالثون
ت�م حرقه�ا وتدمريه�ا بالكام�ل ،كما تم تفجير مخبأ
لعصابات داعش اإلرهابية ضمن محور لواء املشاة االيل
الثالثون قرب منطقة كش�يكش وت�م العثور ايــــضا
عىل مخبأ اخر ضمن قاطع الفوج االول لواء املشاة االيل

الثالثون تم تدمريه».
واش�ارت اىل أنه «وضمن قيادة عمليات صالح الدين ،تم
تفجري عبوة ناس�فة مسيطر عليها من قبل محور مقر
القي�ادة عىل طريق الس�كريات ،كما وتم تدمري مخبأين
أحدهم�ا يحت�وي عىل  ١٢عب�وة بالس�تيكية C4واألخر
كان مفخخ بالكامل ويف نفس الس�ياق تم معالجة ثالثة
صهاريج من قبل طريان الجيش االبطال».
واوضحت انه «مازالت العملية مستمرة لتفتيش جميع

القرى ضمن مناطق الواجب وحسب االهداف املرسومة
لها ،وسنوافيكم تفاصيل أكثر الحقاً».
وكان جه�از مكافح�ة اإلره�اب يف الجي�ش العراقي قد
كشف مؤخرا عن اسلوب تكتيكي جديد بدأ يتبعه ملالحقة
بقايا خالي�ا تنظيم داعش وقال املتحدث باس�م الجهاز
صباح النعم�ان ان هذا «األس�لوب التكتيكي يعتمد أوالً
عىل املعلومات االستخبارية التي يتم جمعها وفق جهود
كبرية قبل انطالق العمليات ومن ثم اس�تدراج العنارص
اإلرهابي�ة إىل هذه املنطقة ليتم اس�تهدافها بالرضبات
الجوية فضالً عن السيطرة عىل جميع الطرق املؤدية اىل
املنطقة .
إىل ذل�ك ،أعلنت قي�ادة العمليات املشتركة عن «تكتيك»
جديد لكش�ف الجرائ�م يف بغ�داد ،فيما أش�ارت إىل أنها
تمتلك اإلمكانية العالية بتتبع أماكن إطالق الصواريخ.
وق�ال املتح�دث باس�م قي�ادة العمليات اللواء تحسين
الخفاج�ي إن «ل�دى الق�وات األمني�ة امكاني�ات عالية
ج�دا ً بتتب�ع األماك�ن التي تطل�ق منه�ا الصواريخ ،من
خلال الكامريات املنترشة يف قي�ادة عمليات بغداد وعند
حدودها».
وأض�اف أن�ه «تمَّ�ت االس�تعانة بكاميرات منترشة يف
بغ�داد ،بعد س�حب مناطيد املراقب�ة» ،مشيرا ً إىل «أننا
نمتل�ك طائ�رات مراقب�ة تعم�ل على مدى  24س�اعة،
وهن�اك جهد فني وهن�ديس يعمل على مالحقة الطيف
الكهرومغناطييس لالتصاالت لتحليل األمور».
وتابع انه «ت َّم استكشاف الكثري من الجرائم يف بغداد من
خالل هذا الجهد التكتيكي الجديد».
وحول األنباء التي تتحدث عن نية التحالف الدويل قصف
مواقع بالعراق ،أكد الخفاجي أن «اجتماع اللجنة الفنية
العلي�ا بني الع�راق والواليات املتحدة ش�دد على احرتام
سيادة العراق» ،الفتا ً إىل أن «الحديث بشأن نية التحالف
ال�دويل قص�ف مواق�ع يف الع�راق لتحديد الجه�ات التي
ومناف ملا تم
تقوم بقصف املواقع العسكرية ،غري دقيق
ٍ
تأكي�ده يف االجتماع الذي يجب له أن يكون هناك احرتام
لسيادة العراق».

استذكر األول شهادة السيد الصدر وأكد أن ال تنازل أمام الطاغوت

رئيس الوزراء عن فتوى اجلهاد الكفائي :أوقفت وحش ًا أرعب العالـم
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�در رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي ،أم�س االثنين ،بيان�ا بالذك�رى
الس�ابعة لدخ�ول داع�ش وفت�وى الجه�اد
الكفائي.وق�ال الكاظم�ي يف بي�ان تلق�ت
املستقبل العراقي نسخة منه ،أن «العراق مر
يف مثل ه�ذه األيام بظروف بالغة الصعوبة،
وضعت�ه أم�ام تح ٍد وج�ودي خطير ،مبينا
أن�ه العناي�ة اإللهي�ة وما صدر م�ن املرجع
األعىل الس�يد عيل السيس�تاني ،م�ن فتوى
وتوجيه�ات ،أوقفت وحش�ا إرهابيا كان قد
أرع�ب العالم كله ،وق�د أدت اىل القضاء عىل
ه�ذا التنظيم خلال مدة لم يك�ن يتصورها
العالم كله» .وأضاف أن «الفتوى جاءت من
منطلق روح وطنية خاطبت الهوية العراقية
الش�املة ،كما ه�و املنهج املتع�ارف الدائم

جنابات صالح الدين تصدر
حكمني باإلعدام بحق املفتي
الرشعي لتنظيم القاعدة
أصدرت محكمة جناي�ات صالح الدين/
الهي�أة الثاني�ة حكمين باالع�دام بحق
املفت�ي الرشع�ي لعصاب�ات القاع�دة
االرهابية يف محافظة صالح الدين .وأفاد
املرك�ز االعالمي ملجلس القضاء األعىل أن
«االرهاب�ي اعرتف يف أقواله بعمله كمفتٍ
رشع�ي يف عصاب�ات القاع�دة االرهابية
ويعد من مؤسسيها يف الرشقاط وجمعته
ع�دة لق�اءات باالرهاب�ي (أب�و مصعب
الزرقاوي)» .وأضاف أن «االرهابي اعرتف
بإص�داره فت�اوى تفيد بقتل أح�د أفراد
الجي�ش والرشط�ة اضافة اىل اشتراكه
بع�دة جرائ�م خط�ف وقتل واس�تهدافه
لقوات البيشمركة» الفتا ً اىل أن «املدان هو
مس�ؤول ش�عبة املعلومات لوالية جنوب
املوص�ل وقام بشراء األس�لحة وتوزيع
الروات�ب على إرهاب�ي داعش» .واش�ار
اىل ان «محكم�ة جناي�ات صلاح الدين/
الهي�أة الثانية أصدرت حكمين باالعدام
بحق االرهابي اس�تنادا ً ألح�كام املادتني
الرابعة من قانون مكافحة االرهاب رقم
 13لس�نة  2005و ( )406م�ن قان�ون
العقوبات لسنة .»1969

يف مواق�ف املرجعية الرش�يدة الت�ي أبت أن
تخاطب أي عراقي س�وى بهويته العراقية،
تارك�ة العناوي�ن الطائفي�ة والعرقية بعيدا
تماما عن خطابها السيايس».
واض�اف ان «العراقيين بكاف�ة أصنافه�م
وأطيافه�م ،لب�وا الدع�وة الش�املة لجميع
املتطوعين لاللتح�اق بالق�وات األمني�ة
الرسمية ملواجهة داعش».
وبني أن «الفتوى ضخت دما ً جديدا ً يف جس�د
الع�راق والعراقيين ،وكان العال�م يعي�ش
لحظ�ة صعبة عىل حدث مفزع ىّ
تجل بضياع
كربى مدن العراق (ام الربيعني) وس�قوطها
بيد داعش اإلرهابي ،وما تال ذلك من سقوط
محافظ�ات وم�دن متع�ددة وذب�ح أهله�ا
واس�تباحة حرماتها وس�بي حرائرها ،من
قبل العصاب�ات اإلرهابي�ة املجرمة ،أهلكت
الحرث والنسل وارتكبت بحق األبرياء ُ
والع َّزل

أفظع املجازر واإلبادة الجماعية بحق أهلنا،
وأرادوا طمس تأريخ وهوية بلدنا وشعبنا».
واش�ار رئي�س ال�وزراء اىل أن «ه�ذه كله�ا
ج�اءت نتيجة اإلهمال يف رعاية املؤسس�ات
األمني�ة والجي�ش العراقي البط�ل ،وتراكم
من سياس�ات خاطئ�ة أدت بالبل�د اىل هذه
الكوارث» .ولفت اىل اننا «نعمل عىل تصحيح
ه�ذه املس�ارات ووض�ع البل�د على الخط
الصحي�ح بدع�م الق�وات املس�لحة وضبط
أدائه�ا وف�ق القواع�د العس�كرية الوطنية،
كم�ا أوصت به�ا املرجعي�ة دائم�ا ،محذرة
من اس�تغالل الفت�وى سياس�يا واقتصاديا
لصالح مشاريع غري وطنية تفسد تضحيات
املتطوعين األبطال» .وش�دد الكاظمي عىل
انه «ومن هنا أخاطب شعبي الكريم ،شعب
الع�راق مه�د الحض�ارة اإلنس�انية وأرض
األنبياء واألوصياء ،بأننا نسعى دوما لتوطيد

دعائ�م األخ�وة بني أبن�اء املجتمع كنس�يج
وطن�ي واح�د يتمتع�ون بجمي�ع حقوقهم
دون تميي�ز ،ونتص�دى لدع�اوى الكراهي�ة
والتحريض عىل العنف ،أيها الشعب العظيم،
نس�تذكر ه�ذا اليوم لي�س من أج�ل إيقاظ
ج�راح األيتام واألرامل ،وإنما لنس�تفيد من
العبر ونصح�ح األخط�اء ،دعون�ا ننظر اىل
املس�تقبل ونبني عراقا قوي�ا مقتدرا يحرتم
في�ه اإلنس�ان دون تمييز وتفرق�ة ،إن لغة
التسامح والعفو يجب أن تسود وتتغلب عىل
لغة االنتقام والعنف».
واختت�م قائلا  ،إن «حكومتك�م هذه ،رغم
كل املصاع�ب والعراقي�ل واقف�ة ب�كل قوة
من أجل بناء مس�تقبل زاه�ر وواعد ،قريبا
س�وف يكون لك�م دور يف بناء مس�تقبلكم
من خالل مش�اركتكم يف االنتخابات لغرض
اختي�ار األمث�ل مل�ن يمثلكم».الفت�ا إىل أن

«هذه الحكوم�ة أخذت على عاتقها امليض
بمنهج معتدل ومدروس يف تفكيك األزمات،
واالبتعاد عن سياس�ة ردود الفعل واإلثارات
التي أخذت بالبلد سابقا نحو الكوارث».
إىل ذل�ك ،اس�تذكر رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ذكرى اغتي�ال املرجع
الديني محمد صادق الصدر ،فيما اش�ار اىل
ان�ه التنازل أمام الطاغ�وت والتردد يف اتباع
الح�ق .وقال الكاظم�ي يف تدوينة ،انه «يف
ذكرى الش�هيد الس�يد محمد صادق الصدر
نس�تحرض «الكلمة» ،تلك التي عندما ينطق
به�ا الكبار تتح�ول اىل منهج حي�اة ،موقف
مبدئي وإنس�اني وأخالقي وضعه الش�هيد
الصدر أمام األجيال مخضبا ً بدمه الطاهر».
واضاف «ال تنازل أمام الطاغوت وال تردد يف
اتب�اع الحق ،ولهذا يندح�ر الباطل ال محالة
ويعيش الشهداء أبدا».

باشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

القوات األمنية تلقي القبض عىل  22مته ً
ام بنزاع عشائري يف البرصة وتاجر
خمدرات ببابل ومتهمني باالرهاب يف ميسان
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وكال�ة وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة امس االثنني
انه وبمتابعة ورشاف وكيل الوزارة لش�ؤون الرشطة الفريق
عماد محمد محمود ،قد تم القبض
عىل  22متهما اثر نزاع عشائري يف البرصة.
وقال�ت الوكال�ة ان «قطعات قي�ادة عمليات البصرة ،القت
القب�ض عىل  ٢٢متهما ً بعد اندالع نزاع عش�ائري مس�لح يف
شمايل محافظة البرصة «.
وأضافت أنها «تعمل عىل احالتهم اىل القضاء وتوقيفهم وفق
احكام املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب».
والق�ت مفارز رشط�ة ميس�ان القبض عىل اربع�ة متهمني
باالرهاب يف املحافظة.
وذكرت وكالة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
ان» مفارز الرشطة نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر
القب�ض تمكنت خاللها من إلق�اء القبض عىل ( )6مطلوبني
(أربع�ة) منهم متهمين باإلرهاب الرتكابه�م جريمة إطالق
الن�ار على دور املواطنني م�ا يع�رف (بالدگة العش�ائرية)،
ومتهمان (اثنان) وفق املادة ( )٤١٣اإليذاء العمد».
واضاف�ت»يف حني تمكنت مف�ارز الرشط�ة يف املحافظة من

القب�ض عىل متهمين بجريمة القت�ل العمد يف قض�اء قلعة
صال�ح جنوب مدين�ة العمارة ،فضال عن إلق�اء القبض عىل
متهمني برتويج املواد املخدرة بينهم امرأة ،تم إتخاذ اإلجراءات
القانونية وتسليم املتهمني للجهات املختصة أصوليا».
وكش�فت قي�ادة رشطة باب�ل عن إلق�اء القبض على تاجر
مخدرات من أرباب السوابق ضبط متلبس وبحوزته أكثر من
(  ) ٤٠٠حب�ة بنوعني مختلفني بعد كمني امني محكم نفذته
مفارز شعبة مخدرات البلدة وسط مدينة الحلة .
وأوضح�ت ان عملية القبض جاءت بعد أن توفرت املعلومات
امل ٔوكدة لدى الش�عبة ورصد تحركات املته�م وأخذ املوافقات
القضا ٔيية وإس�تدراجه للكمني  ،ليتم توقيفه وفق املادة ( ٢٨
مخدرات ) تمهيدا ً الٕكمال ا ٕجراءات التحقيق .
إىل ذل�ك ،أعلنت وكال�ة وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة عن
كش�ف جريم�ة قتل مقرتنة بتس�ليب عجلة ع�ام  ٢٠١٦من
خلال القبض عىل عصابة لرسقة وتس�ليب ال�دور واملحالت
والدراجات النارية جنوب رشقي العاصمة بغداد.
وذك�رت ان «مفارز مديري�ة مكافحة اجرام بغ�داد /مكتب
مكافح�ة اجرام املدائن ،تمكنت من كش�ف جريمة تس�ليب
عجلة نوع شيري يف ع�ام  ٢٠١٦مقرتنة بقتل س�ائقها من
خلال طعنه عدة طعن�ات يف الرأس والص�در والبطن ورمي

جثت�ه يف منطقة بزول نائية يف الخمس دوانم وغلق التحقيق
بالح�ادث يف وقته�ا ملجهولية الفاعل» .وأض�اف «تأتي هذه
العملي�ة م�ن خالل القب�ض عىل عصاب�ة مكونة م�ن ثالثة
متهمني لرسقة الدور واملحلات التجارية والدراجات النارية
ودراج�ات {التك ت�ك} واعرتافه�م بالقيام بأكثر م�ن ثمانية
عمليات رسقة لدراجات نارية باالشرتاك مع متهم ثالث وهو
رئيس مجموعتهم».
وتاب�ع ان�ه «وبعد اصدار أمر قبض بح�ق املتهم االخري عقب
تدوين اقوال املتهمني االثنني امللقى القبض عليهم وتصديقها
أم�ام قايض التحقي�ق واملبارشة بالتحري وجم�ع املعلومات
بح�ق املته�م اله�ارب ومقاطعته�ا فت�م التوص�ل اىل مكانه
وتحدي�د موقعه والقبض علي�ه حيث اعرتف رصاحة بقيامه
بع�دة جرائ�م رسقة وبضمنه�ا جريمة تس�ليب العجلة نوع
شريي وقتل س�ائقها عام  ٢٠١٦ولدى الرجوع اىل االخبارات
املس�جلة تم التأكد من تس�جيل الحادث ضم�ن اعمال مركز
رشطة النهروان يف حينها».
وأش�ارت اىل «تدوين أقوال املتهم وتم تصديقها قضائيا وقرر
ق�ايض التحقي�ق توقي�ف املتهمني وف�ق احكام امل�ادة ٤٤٢
من قان�ون العقوبات وتقديمهم اىل القض�اء لينالوا جزائهم
العادل».

2021

15

Issue No ( 2393 ) June Tue

أكدت عدم وجود قوائم منع جديدة

املفوضية 3523 :مرشح ًا يتنافسون
خالل السباق االنتخايب
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات،
أم�س االثنني ،ع�دم وج�ود قوائم
جديدة الس�تبعاد مرش�حني حتى
اآلن ،فيم�ا أش�ارت إىل أن أع�داد
املرشحني قابل للنقصان.
وقال�ت مس�اعد الناط�ق باس�م
املفوضي�ة نبراس أب�و س�ودة
إن�ه «ال توج�د حت�ى اآلن قوائ�م
جدي�دة الس�تبعاد مرش�حني م�ن
ً
جار
االنتخابات» ،مبينة أن «العمل ٍ
من جهات التحقق من املرش�حني،
ولم يحسم موضوع االستبعاد».
وأضافت أن «عدد املرشحني قد بلغ
 3523مرش�حا ً وت�م اس�تبعاد 20
مرش�حا ً منهم من ثم  5مرش�حني

ً
مشيرة إىل أن «ه�ذا
آخري�ن»،
االستبعاد ٌّ
أويل والقرار قابل للطعن
أمام الهيئة العليا لالنتخابات».
وتابع�ت أن «عدد املرش�حني قابل
للنقصان وليس للزيادة حس�ب ما
يرد من جهات التحقق».
وأعلن�ت املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخاب�ات ،يف  30آي�ار امل�ايض،
اس�تبعاد مجل�س املفوضني لـ 20
مرش�حا ً من الرتش�يح لالنتخابات
املقبلة ملخالفتهم قانون انتخابات
مجلس النواب العراقي.
كم�ا ق�رَّر مجل�س املفوضين يف
( 11حزي�ران  ،)2021اس�تبعاد 5
مرش�حني فقط م�ن العس�كريني
املس�تمرين يف الخدمة ضمن دوائر
وزارة الدفاع.

جنايات بغداد حتكم بثالثة إحكام باإلعدام
عىل قاتل الناشطة «شيالن» وعائلتها
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت محكم�ة جنايات بغ�داد الكرخ بهيئته�ا الثالثة حكم�ا باإلعدام
ش�نقا لثالث مرات عىل املجرم الذي قتل الناش�طة الصيدالنية شيالن دارا
ووالديها.
وق�ال املرك�ز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل إن «املج�رم نفذ جرائم القتل
عندم�ا كان ينف�ذ عملية رسق�ة ملمتل�كات العائلة يف ش�قتهم الواقعة يف
املنصور».
وأضاف أن «املحكمة أصدرت قرارها بتنفيذ العقوبة بالتعاقب عىل املجرم
وفق املادة / 1 / 406أ من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969
املعدل واستدالل بأمر مجلس الوزراء رقم  /3أوال  4/لسنة .»2004
وكان�ت جريمة اغتيال الناش�طة الكردي�ة العراقي�ة ،يف  15أيلول املايض،
ق�د هزت العاصمة بغ�داد ،وأعلنت الق�وات العراقية بالتع�اون مع جهاز
مكافحة اإلرهاب يف اقليم كردستان القبض عىل املتورط باغتيال الناشطة
ووالديها داخل منزلهم يف منطقة املنصور غرب العاصمة.
ونرشجهاز مكافحة اإلرهاب ،يف إقليم كردس�تان ،اعرتاف قاتل الناش�طة
بع�د القبض عليه يف مدينة أربيل .ويظهر يف املقطع ش�خص يف الثالثينات
من عمره ،وقال إن اس�مه مهدي حسني نارص ،ويعمل يف حماية السفارة
الروسية ،ضمن التشكيالت التابعة لوزارة الداخلية .ورشح عالقته بعائلة
شيالن قائلاً «تعرفت عىل والد شيالن ،منذ عدة سنوات ،بحكم العمل معه،
وقب�ل يومني ،كنت بحاج�ة إىل أم�وال ،فطلبت منه لكن�ه رفض ،وحدثت
مش�اجرة بيننا ،وصلت إىل حد طعنه بس�كني كانت مع�ي ،وعندما دخلت
أم ش�يالن تفاج�أت وارتبكت ،فطعنته�ا بطعنات قاتلة كذل�ك» .وأضاف
«سحبت الجثتني إىل الحمّام ،وفتحت املاء ،وفجأة دخلت ابنتهما شيالن إىل
املنزل ،وبدأت بالرصاخ عندم�ا رأت والديها كذلك ،فحاولت تهدئتها لكنها
رفض�ت ،فلطمتها على وجهها ،ثم قتلتها بوضع (وس�ادة) عىل عنقها».
واسرتس�ل الجاني قائلاً «بعد ذلك ،بحثت عن أموال ،فوجدت أكثر من 10
ً
مرسعا ،وتوجه�ت إىل أربيل عاصمة إقليم
آالف دوالر ،فأخذته�ا وخرجت
كردستان ،وسكنت يف أحد الفنادق لليلة ،وفكرت بالسفر إىل تركيا ،لكنني
ل�م أحصل عىل في�زا» .ولفت إىل أنه «بع�د العودة إىل الفن�دق ،ألقت قوات
مكافح�ة اإلرهاب القب�ض عليه» .وتنحدر «ش�يالن دارا رؤوف» وعائلتها
الكردية من محافظة الس�ليمانية يف إقليم كردس�تان ،وهي خريجة كلية
الصيدل�ة يف بغ�داد الع�ام  ،2016وش�اركت  -وف�ق معلقني عبر مواقع
التواصل  -يف تظاهرات ترشين املاضية كمسعفة.

اذا لـم ترسل املوازنة هذا الشهر

املاليـة البـرملانيـة :حكـومـة اإلقليـم
ستقايض بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة،
رضورة تنفي�ذ الفق�رات الخاصة
بتحدي�د حصة اقليم كردس�تان يف
قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة للع�ام
.2021
وقال عضو اللجنة شيروان ميزرا
يف ترصي�ح صحف�ي «لم تب�ق أية
مش�اكل او عراقي�ل أم�ام تنفي�ذ
الفق�رات الخاص�ة بحص�ة اقلي�م
كردس�تان م�ن املوازن�ة االتحادية
للعام .»2021
واضاف :اذا ل�م يتم تنفيذ الفقرات
الخاص�ة باقلي�م كردس�تان يف
املوازنة هذا الشهر فهذا يدل عىل ان
الحكوم�ة االتحادي�ة ال تريد تنفيذ
تلك الفقرات وتنوي تأخريها».
واوض�ح ميرزا «اذا لم يت�م تنفيذ
تل�ك الفق�رات فتس�تطيع حكومة
اقليم كردستان اللجوء اىل املحكمة
االتحادية ورفع ش�كوى هناك الن
املوازنة قان�ون وواجب التنفيذ من
قبل جميع الجهات».
وكان الوف�د التف�اويض إلقلي�م
كردس�تان برئاس�ة نائ�ب رئي�س
الحكوم�ة ،قوب�اد طالبان�ي ،زار
بداية ه�ذا الش�هر العاصمة بغداد
وعقد سلس�لة من االجتماعات مع

الحكومة االتحادية ،ومنها لقاء مع
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
قبل عودة الوفد إىل أربيل.
وكت�ب طالبان�ي ،يف تغري�دة على
موقع تويتر« :نحن قريب�ون جدا ً
من اتفاق نهائي ح�ول آلية لتنفيذ
قانون املوازنة» ،مضيفا ً أن «هناك
نواي�ا طيب�ة م�ن الطرفين ،وان
االلت�زام بن�ص القانون س�يكون
له تأثير إيجابي على الوضع املايل
يف إقلي�م كردس�تان ،كما س�يوجه
العالق�ات بين بغ�داد وإقلي�م
كردستان نحو مرحلة جديدة».
وأعلن�ت حكومة إقليم كردس�تان،
األحد املايض إرس�ال ملفني مهمني
إىل بغداد خالل هذا األسبوع.
وقال املتحدث باسم حكومة االقليم
جوتيار عادل خالل مؤتمر صحفي،
إن «امللفين يخص�ان نفقات نفط
إقلي�م كردس�تان ،واإلي�رادات غري
النفطية».
وبش�أن إرس�ال روات�ب موظف�ي
إقلي�م كردس�تان ،ق�ال ع�ادل،
«أرج�ح أن يصل ه�ذا املوضوع اىل
مرحل�ة التنفي�ذ ،وقد وص�ل جزء
من�ه اىل مرحل�ة التنفي�ذ بالفع�ل،
ويف املس�تقبل القريب سيتم ارسال
املستحقات املالية إلقليم كردستان
ضمن املوازنة االتحادية».
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حمافظ البرصة :رشطة املحافظة
بحاجة اىل الدعم
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

www.almustakbalpaper.net

حمافظ بغداد يعلن عن توجه لبناء
 1000مدرسة يف العاصمة
بغداد /طالب ضاحي /عادل احمد

اك�د محاف�ظ البصرة اس�عد العيدان�ي ان رشط�ة
املحافظة بحاجة اىل الدعم ،مشيرا اىل ان تغري القيادات
االمني�ة العليا مرتبط برئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي .
وذكر املحافظ اسعد العيداني يف ترصيح صحفي تابعته
املس�تقبل العراقي ان ”عىل ضوء زي�ارة وزير الداخلية
عثم�ان الغانمي اىل املحافظ االس�بوع املايض واطالعه
على الوض�ع األمن�ي ،حص�ل تغيير لقي�ادة الرشطة
وف�ق تقديرات خاص�ة لرئيس مجلس ال�وزراء ووزارة
الداخلية”.
واض�اف ،ان ”أداء الرشط�ة يف املحافظ�ة يعتبر ه�و
“األفضل” س�يما وأنه�ا تتمكن من إلق�اء القبض عىل
املجرمني وتج�ري معهم وبالتايل يتحق�ق األمن ،ولكن
الرشط�ة بحاجة إىل إمكانيات رغم أن الحكومة املحلية
قدمت لها العدم بهذا الصدد”.
ولفت اىل ،ان ”للحكومة دور يف تغيريات القيادات األمنية الوس�طية،
أما القيادات العليا فيتم التباحث بش�أنها مع رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلي�ة واإلرشاك يف اتخاذ القرار خصوصا ً بعد توقف عمل
مجالس املحافظات التي كانت ترش�ح  3أسماء بما يتعلق باختيار
قائ�دا ً للرشطة ،أما قي�ادة العمليات فهي مرتبطة بش�كل حرصي
بالقائد العام للقوات املسلحة”.

ح� َّدد محافظ بغداد محمد جابر العطا،
أم�س االثنني ،عن أب�رز املش�اكل التي
تواجه مش�اريع إنش�اء املدارس ،فيما
كش�ف عن توجه لبناء ألف مدرس�ة يف
العاصمة.
وق�ال العطا إن «املحافظ�ة عازمة عىل
انش�اء  300مدرسة بعد جرد الساحات
املوج�ودة داخ�ل العاصم�ة» ،الفت�ا ً إىل
أن «هن�اك مش�اكل تواج�ه مش�اريع
إنش�اء امل�دارس  ،منه�ا ع�دم وج�ود
أراض يف املناط�ق املكتظ�ة بالس�كان
ٍ
كمدين�ة الص�در واملناط�ق املوجودة يف
رقعة تربيت�ي الرصاف�ة األوىل والثانية وكذلك
الكاظمية واألعظمية وغريها من املناطق».
وأض�اف إن «هن�اك أرايض متوف�رة يف أطراف
العاصم�ة ،إلاّ َّ
أن الضغ�ط الس�كاني موج�ود
يف املناط�ق الس�كنية ويتطلب انش�اء مدارس

فيها» ،كاش�فا ً عن «توجه إلكمال بناء العديد
من املدارس وصوالً إىل هدف بناء ألف مدرس�ة
يف العاصمة».
ويف وقت سابق  ،كشفت األمانة العامة ملجلس
ال�وزراء ،عن تفاصيل املشروع الوطني لبناء
املدارس والذي يتضمن إنش�اء  7آالف مدرسة

الرئيس الرتكي يوجه برضورة دعم العراق باالطالقات املائية عىل هنري دجلة والفرات
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف املبعوث الخاص لرئيس ال�وزراء الرتكي ،فيصل
اوروغل�و ،أم�س االثنين ،لوزير امل�وارد املائي�ة مهدي
الحمداني ،عن توجيه رجب طيب اردوغان برضورة دعم
العراق باالطالقات املائية عىل نهري دجلة والفرات.
وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه،
ان�ه» املبعوث الخ�اص لرئي�س ال�وزراء العراقي وزير
امل�وارد املائي�ة مهدي رش�يد الحمداني أتص�ال هاتفي
م�ع املبع�وث الخ�اص لرئيس ال�وزراء الرتك�ي فيصل

أوروغلو تم خالله مناقش�ة منهاج زيارة الوفد العراقي
الفن�ي املرتقبة اىل أنقرة يف  ٢١حزي�ران وجدول أعمال
األجتماع الفني لغرض حس�م مواضيع املياه املشرتكة
بني البلدين».
واكد الحمداني» أهمية األستفادة من هذه الزيارة عىل
املستوى الفني وتحقيق األهداف املرجوة منها من خالل
التباحث بش�أن تفاصيل مس�ودة بروتكول التعاون يف
أدارة مي�اه عمود نهر دجلة الرئييس وتفاصيل أنش�اء
املرك�ز البحث�ي العراق�ي الرتكي املشترك واملش�اريع
املقرتح مس�اهمة الرشكات الرتكية يف تنفيذها وأطالع

الوفد عىل خطة تش�غيل الس�دود الرئيسية املقامة عىل
نهري دجله والفرات».
وش�دد عىل» أهمية تقاس�م الرضر بني الدول املشرتكة
يف مي�اه نهري دجلة والفرات لتجاوز أزمة ش�ح املياه
وقل�ة األطالقات املائية من دول املنبع من مبدأ الصداقة
وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين».
م�ن جانبه قدم املبع�وث الرتكي ملخص�ا تفصيليا عن
برنام�ج الزيارة واالج�راءات املتخذة من قبلهم بش�أن
متابعة وتنفيذ ما أتفق عليه خالل اللقاءات الس�ابقة،
موكدا ان» القيادة الرتكية تويل اهتماما خاصا ملوضوع

ذي قار ..مدينة أور تستعد الستقبال وفود مسيحية ألداء
«احلج اإلبراهيمي»
ذي قار  /المستقبل العراقي
تستعد مدينة أور التاريخية ،يف محافظة ذي
ق�ار ،لوصول وفود ألداء «الحج االبراهيمي»،
وذلك بعد زيارة البابا فرنسيس.
وق�ال مص�در م�ن االمان�ة العام�ة ملجل�س
ال�وزراء إن «األمانة بص�دد ترتيب زيارة ألول
وفد حجيج يضم ما يقارب الـ  200مسيحي
داخل العراق».
وتاب�ع« :خالل االي�ام املقبلة س�يكون هناك
ترتيب مع رئيس الطائفة الكلدانية يف العراق،
لوي�س س�اكو ،وس�يكون هناك تع�اون مع
وزارة النقل لتوفري وس�يلة نقل للمسيحيني،
أضافة لتوفري حماية ترافقهم خالل قدومهم
س�واء م�ن بغداد او غير محافظ�ة ،للقدوم
إىل النارصي�ة ألداء فريض�ة الح�ج والقداس
فيها».
ولف�ت املص�در إىل أن «حمل�ة إعالمية كبرية
سترافق الوفود القادمة ،س�تطلقها االمانة

العامة ملجلس الوزراء خالل االيام املقبلة».
ويف  5آذار امل�ايض ،زار باب�ا الفاتي�كان،
فرنسيس األول ،العراق ،فيما تضمنت زيارته،
مدينة أور األثرية ،يف محافظة ذي قار.
فيم�ا قال مدير مفتش�ية اث�ار محافظة ذي
ق�ار ،عامر عبد ال�رزاق ،يف ترصيح ملوقع IQ
 ،NEWSإن «اهتمام�ا كبيرا توليه الحكومة
العراقي�ة ووزارة الثقاف�ة واالمان�ة العام�ة
ملجلس ال�وزراء والهيئة العامة لالثار بمدينة
أور ،خاص�ة بع�د زي�ارة باب�ة الفات�كان إىل
املدينة وانشاء ما يسمى «الحج االبراهيمي»
(الصلاة االبراهيمي�ة والح�ج املس�يحي) يف
مدينة أور التاريخية».
وأضاف عبد ال�رزاق أن «لجنة عليا تش�كلت
م�ن قبل االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء مع
الهيئة العامة لآلثار والرتاث إلنعاش وتطوير
مدين�ة أور ،وتطوي�ر البنى التحتي�ة ،وكذلك
انشاء مدن س�ياحية مهمة جدا خارجها ويف
محيطها ،وانش�اء مرك�ز للزائرين ،وس�وق

تراث�ي ،وبعض الفن�ادق ،ومن ه�ذه االمور
التي سرتى النور قريبا».
وبين أن «تعاون�ا كبيرا بني دائ�رة تراث ذي
ق�ار والدوائر االخ�رى إلنعاش ه�ذه املدينة،
وباألخص ونحن مقبلني عىل توافد حجيج اىل
هذه املدينة ،فهناك خطط موضوعة من قبل
الهيئة العامة لآلثار لغرض البدء باإلجراءات
العلمية من اجل وضع خطط لصيانة وترميم
بعض املواق�ع املهمة يف املدينة ،وكذلك اكمال
املم�رات الخش�بية ،وبع�ض لوائ�ح الداللة،
وبعض االمور الصوتية املهمة».
ومدين�ة أور واح�دة م�ن أق�دم الحض�ارات
املعروف�ة يف تاري�خ العال�م ،إذ كانت عاصمة
للدول�ة الس�ومرية ع�ام  2100قب�ل امليلاد
كم�ا تحت�وي على  16مقبرة ملكي�ة ،وولد
فيه�ا النبي إبراهي�م عام  2000قب�ل امليالد،
واش�تهرت املدين�ة بمبنى الزق�ورة التي هي
معبد «لآللهة ّ
إنيانا» «آلهة القمر» حس�ب ما
ورد يف األساطري السومرية.

العثور عىل كنز من «العمالت املعدنية» يف أربيل

بغداد /المستقبل العراقي

عث�ر مؤخرا ً عىل كنز من العمالت املعدنية ،يضم مئات القطع يف قرية
«رسيشمه» التابعة لقضاء سوران يف محافظة أربيل.
وقال�ت قائممقامقي�ة قض�اء س�وران يف بي�ان ،إن مواطن�ا ً يف قرية
{رسيش�مه} عثر يف الرابع من حزيران الح�ايل ،وخالل عمله يف قطعة
أرض على إن�اء يحتوي عىل  204قطع�ة معدنية ،حيث قام بتس�ليم
القطع إىل مجلس األسايش بعد ثالثة أيام.
وش�كلت القائممقامي�ة لجن�ة للتحقي�ق يف األم�ر بن�اء على أوامر

وزي�ر الداخلية ومجلس األس�ايش وتض�م يف عضويته�ا ممثلني عن
القائممقامي�ة واألس�ايش والرشط�ة واآلث�ار وبعد البح�ث امليداني
وبمساعدة أهايل القرية واملواطن تم العثور عىل ( )264قطعة معدنية
أخرى يف املكان ذاته.
ويبلغ مجموع القطع املعدنية التي عثر عليها  468قطعة وقد سلمت
جميعها ملديرية آثار سوران ،وأشار البيان إىل استمرار البحث يف تاريخ
تلك القطع .ولفتت القائممقامية إىل أن املعلومات األولية تشير إىل أن
ً
ذاك�رة أن مديرية اآلثار ستكش�ف املزيد من التفاصيل
القط�ع أثرية،
حول قيمة وتاريخ القطع الحقاً.

التخطيط تعلن ارقام ًا مهمة عن سكان العراق 68 :باملئة دون سن الثالثني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير التخطيط ،خالد بتال النجم ،أمس
االثنين ،ان أكثر من  %68من س�كان العراق
ه�م دون س�ن الثالثين ،فيما وصلت نس�بة
الس�كان م�ن االطفال دون س�ن الخامس�ة
عرش اىل حوايل  ،%40وبلغت نس�بة الس�كان
يف سن العمل ( 64-15س�نة) اكثر من ،%57
وانخفضت نس�بة كبار الس�ن  65س�نة فما
ف�وق اىل  .%3وقال النجم خلال الكلمة التي
القاها يف ورش�ة العمل الت�ي اقامتها الوزارة
بالتعاون مع صندوق االمم املتحدة للس�كان
تحت ش�عار (السياس�ات الس�كانية تعزيز
للتنمي�ة املس�تدامة) الت�ي تضمن�ت اطالق
تقرير وضع الس�كان يف العراق »،مشيرا اىل
«ارتف�اع مع�دالت االعم�ار لدى الس�كان ،اذ
وصل متوسط اعمار النساء اىل  ٧٦سنة وعند
الرجال  ٧٢سنة ،مؤكدا العمل عىل اعادة النظر
يف بعض االولويات والخطط واالسرتاتيجيات
التنموية بنحو عام ،والسياس�ات الس�كانية
بوجه خاص وبما يتناسب مع حالة السكان
ومايفرض�ه الواق�ع الجدي�د م�ن تداعيات».
وأضاف ان «املؤرشات الديموغرافية يف العراق
اظهرت تس�ارعا كبريا للنمو السكاني نتيجة
اس�تمرار ارتفاع مع�دالت الخصوب�ة والذي

ينعكس عىل نس�بة الس�كان الش�باب وعىل
تس�ارع نمو الق�وى العاملة مم�ا يولد عجزا
عن تلبية احتياجات السكان وتحديدا الشباب
م�ن حي�ث ف�رص العم�ل وتحسين ج�ودة
نوعي�ة الحياة واس�تداماتها لتحقي�ق النمو
االقتص�ادي والتنمية املس�تدامة الش�املة».
وأوض�ح ،ان «الع�راق يواج�ه العدي�د م�ن
التحدي�ات الديموغرافية م�ن اهمها التوزيع
الس�كاني غري املتوزان جغرافي�ا بني املناطق
الحرضي�ة والريفي�ة والهجرة املس�تمرة من
الريف اىل املدينة بس�بب الظروق االقتصادية
واالجتماعي�ة وكذلك الن�زوح الداخيل نتيجة
احتلال داع�ش االرهاب�ي وم�ا اعقب�ه م�ن
عمليات التحرير يف محافظات نينوى وصالح
الدي�ن واالنب�ار ،فضال ع�ن ارتف�اع معدالت
النمو الس�كاني اضاف�ة اىل االزمات الصحية
واالقتصادي�ة املركبة الناتج�ة عن انخفاض
اسعار النفط وتفيش جائحة كورونا» .وأشار
النج�م اىل «وجود تح�د اخر يواجه�ه العراق
وه�و الولوج يف مرحلة الهب�ة الديموغرافية،
الت�ي تعمل ال�وزارة عىل استش�مارها بنحو
افضل لتكون محركا تنمويا اساسيا» .وتابع
بالقول ان «العراق لم يش�هد تعدادا س�كانيا
منذ عام  1997اال ان تقديرات الجهاز املركزي
لالحصاء تشري اىل تجاوز عدد السكان اىل 40

ملي�ون نس�مة بنهاي�ة العام الع�ام املايض»
مبين�ا «التوجه نحو تطبي�ق آليات تقوم عىل
الرص�د املتواص�ل للواق�ع التنم�وي عموم�ا
والواقع االجتماعي والس�كاني تحديدا  ،وان
هناك العديد من السياس�ات والسرتاتيجيات
والخط�ط الواضحة لدراس�ة وتحليل ووضع
للحل�ول للمش�كالت ومنه�ا االستراتيجية
الوطنية للش�باب يف الع�راق ()2020-2014
واعداد الخط�ة الوطنية الع�ادة النازحني اىل
مناطقه�م االصلي�ة املح�ررة واستراتيجية
تنظي�م االرسة واملباعدة بني الوالدات وادماج
البعد السكاني يف خطة التنمية الوطنية ورؤية
الع�راق  2030ووثيق�ة االس�تجابة وخط�ة
التعايف من اث�ر جائحة كورونا وادماج بعض
امل�ؤرشات الس�كانية يف التقريرين الطوعيني
االول والثان�ي يف الع�راق» .م�ن جانبها قالت
املمثل املقيم لصندوق االمم املتحدة للس�كان
ريت�ا كولومبيا يف كلمة له�ا ان «تقرير حالة
الس�كان يف العراق يع�د الخط�وة االوىل نحو
ادماج السياسات التنموية العراقية» مشرية
اىل ان « %60من السكان يف العراق هم من فئة
الش�باب» .وأضافت ان «هذه النسبة توضح
ان  %57من الس�كان قادرين عىل املس�اهمة
الفاعل�ة يف التنميب�ة االقتصادي�ة للبل�د و
باالمكان تحقيق.

املياه ،والتوجيه برضورة دعم العراق باالطالقات املائية
عىل نهري دجلة والفرات عىل الرغم من تناقص الخزين
املائي يف تركيا وتحت مبدأ تقاسم الرضر نتيجة الشحة
ولغرض دعم العراق».
وقدم املبعوث الخاص دعوة وزي�ر املوارد املائية لزيارة
تركيا خالل الفرتة القريبة القادمة لغرض مناقشه ماتم
التوصل اليه من تفاهمات من قبل اللجان الفنية لحسم
كافة االش�كاالت وقد اش�اد الجانبني بالتطور االيجابي
الكبير يف العالقة املائية مابني البلدين واس�تعداد تركيا
الكامل لتقديم كافة الدعم للعراق.

رافقه املهندس قاسم محود منصور

وزير التجارة يتفقد مراكز البيع
واملجمعات املخزنية
بغداد  /المستقبل العراقي
تفق�د وزير التج�ارة الدكتور علاء احمد
الجب�وري بمرافق�ة مدي�ر ع�ام الرشكة
العام�ة لتج�ارة امل�واد الغذائي�ة املهندس
قاس�م حمود منص�ور ومدير ع�ام دائرة
الرقابة التجارية واملالية ومدير عام دائرة
التخطي�ط واملتابع�ة بتفقد مراك�ز البيع
واملجمع�ات املخزنية االتابع�ة للرشكة يف
بغداد.
وج�اء التفقد يف اطار تطوي�ر وتهيئة تلك
املخازن استعداد لبدء تنفيذ مرشوع السلة
الغذائية وامكانية توفري مفردات البطاقة
التموينية بش�كل انس�يابي ومستمر عىل
ش�كل س�لة غذائية تقدم للمواطنني بعد

اضافة مادتي املعجون والبقوليات واطلع
س�يادته عىل واقع العمل وتهيئة القاعات
الخزني�ة وتطوي�ر البنى التحتي�ة لها من
اج�ل تحقي�ق كل مس�تلزمات انجاح هذا
املرشوع .

واسط ترفع دعوى قضائية للحصول
عىل مستحقات البرتودوالر
المستقبل العراقي /الغانم

كشف النائب عن محافظة واسط ،عباس جابر ،أمس اإلثنني ،عن رفع املحافظة دعوى
قضائية ضد وزارة املالية من أجل الحصول عىل مستحقات من البرتودوالر.
وقال جابر إن «محافظة واس�ط منذ خمس س�نوات مضت لم تتس�لم أي مبالغ مالية
من مس�تحقاتها ضمن مرشوع البرتو دوالر» ،مبينا أن «قيمة تلك املبالغ أكثر من اثنني
تريلي�ون دين�ار» .وأضاف أن «الدعوى رفعت يف املحكمة االتحادي�ة من أجل إلزام وزارة
املالي�ة بدفع تل�ك املبالغ» ،الفتا إىل أن «واس�ط اليوم بحاجة اىل تلك املبالغ بش�كل كبري
يف تنفيذ عدد من مش�اريعها املتوقف�ة واملعطلة».وبني أن «املحافظات املنتجة للنفط لم
تس�تفد من النفط الذي يس�تخرج من اراضيها وما تتحمله فقط التلوث البيئي وارتفاع
نسب األمراض الرسطانية».ويف نهاية أيار  ،2020أعلن محافظ واسط مالك خلف وادي،
ي�وم أمس اإلثنني ،عدم تس�لم املحافظة دين�ارا ً واحدا ً من مبالغ البترو دوالر وعائدات
املنفذ الحدودي يف زرباطية ،وفيما حمل وزارة املالية املس�ؤولية الكاملة لعدم إرس�الها
املبال�غ املخصصة للمحافظة ضمن موازنة العام الحايل ،أكد تمس�ك املحافظة بحقوقها
التي تم إقرارها من قبل الحكومة االتحادية.

ضبط مستلزمات طبية ومتجاوزين
يف منفذ زرباطية احلدودي
بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن منف�ذ زرباطية الح�دودي ،أمس
االثنين ،عن ضب�ط مس�تلزمات طبية
ومتجاوزي�ن يف منفذ زرباطية الحدودي
يف محافظة واسط.
وذكر بيان العالم هيئة املنافذ الحدودية
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
ان�ه «ت�م ضب�ط عجل�ة خ�ارج الحرم
الكمركي عند س�يطرة البحث والتحري
هيأتن�ا محملة بم�واد منزلي�ة متنوعة
بحمولة ( 15طن و  680كغم) واملنجزة
معاملته�ا الكمركي�ة م�ن قب�ل مرك�ز

كمرك املنفذ الحدودي خالفا للضوابط»،
مبينا ان�ه «بعد إج�راء عملي�ة التدقيق
تبني وج�ود مس�تلزمات طبي�ة مخبأة
لغرض تهريبها ( 300كارتون) رشاشف
وبدالت عمليات».
وأضاف البي�ان« ،ويف س�ياق متصل تم
ضب�ط متجاوزين داخ�ل املنفذ عدد()4
ت�م دخوله�م بص�ورة غير اصولية وال
يحملون باجات دخول املنفذ الحدودي»،
وأش�ار إىل أنه «تم إحالة املخالفتني وفق
محرض اصويل اىل قايض تحقيق محكمة
ب�درة التخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة
الالزمة».

يف عموم العراق.
وق�ال املتح�دث باس�م أمان�ة مجل�س
ال�وزراء حي�در مجي�د لوكال�ة األنب�اء
العراقي�ة (واع) ،إن «الخط�ة الت�ي
رسمها املرشوع الوطني لبناء املدارس،
تتضمن بناء  7آالف مدرسة ،يف املرحلة
األوىل س�تكون أل�ف مدرس�ة يف عموم
املحافظات».
وأض�اف أن «تحدي�د وق�ت املب�ارشة
بالتنفي�ذ يتوقف عىل توقي�ع العقد مع
الشركات» ،مبين�ا ً أن «اللجن�ة العلي�ا
لبناء املدارس فاتحت الرشكات الصينية
عرب الس�فارة الصينية يف بغداد لتقديم
العروض ،الختيار العرض األنس�ب من
أجل املبارشة بالتنفيذ».
وأش�ار إىل أن «جمي�ع املحافظ�ات مش�مولة
بالخط�ة» ،مؤك�دا ً أن «توزيع أع�داد املدارس
يعتمد عىل معايري عدة منها الكثافة السكانية
وحاجة كل محافظة للمدارس».

وصول أوىل وجبات تعويضات املترضرين
من «داعش» يف نينوى
نينوى  /مروان ناظم

كش�ف مدي�ر تعويض�ات محافظة نين�وى محمد عكل�ه ،أمس
االثنين ،عن وص�ول مبلغ  28ملي�ار دينار مخصص�ة لتعويض
املواطنني املترضرين يف املحافظة كوجبة اوىل.
وقال عكل�ه يف ترصيح صحفي إن «الحكومة االتحادية أرس�لت
مبلغ  28مليار دينار كوجبة أوىل من اجل تعويض املترضرين من
العمليات العس�كرية إثر س�يطرة تنظيم داعش ملدة  3أعوام عىل
محافظة نينوى».
وأض�اف أن «هذه املبالغ هي من املوازنة وس�تخصص لتعويض
املتضررة منازلهم ،وأيض�ا الش�هداء والجرحى ،وه�ذا املبلغ ال
يكف�ي إال فئ�ة قليلة ج�دا ،ونحن نحت�اج إىل أضعاف ه�ذا املبلغ
عرشات املرات».
وتاب�ع« :نرك�ز حاليا على تعوي�ض أصحاب املحلات والدور يف
املدين�ة القديم�ة ،من آج�ل إحياء ه�ذا املكان ال�ذي يعترب نبض
املوصل ،وأيضا عىل املترضرة منازلهم بأرضار كبرية».
وتعرضت نينوى فيما سبق اىل دمار واسع من داعش طال جميع
املرافق الحيوية يف املحافظة بينها املستشفيات واملطار واملدارس
وخطوط الس�كك واملواقع االثرية والديني�ة والجامعات ،ما دفع
الحكوم�ة لتخصيص مبالغ س�نوية الع�ادة اعمارها وتعويض
املترضرين.

العراق يفوز بعضوية جملس إدارة
منظمة العمل الدولية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الخارجية ،أمس االثنني ،عن ف�وز العراق بعضوية
مجلس إدارة منظمة العم�ل الدولية ( )ILOبصفة عضو مناوب
للم ّدة (.)2024-2021
وق�ال املتحدث باس�م وزارة الخارجيّ�ة أحمد الصحّ �اف يف بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان « العراق يفوز بعضوية
مجلس إدارة منظمة العم�ل الدولية ( )ILOبصفة عضو مناوب
للم ّدة ( ،)2024-2021وذلك بعد حصول الدعم من غالبية الدول
االعضاء يف املنظمة ،خالل االنتخابات التي جرت بش�كل افرتايض
على هامش اعمال الدورة ( )109ملؤتم�ر العمل الدويل لهذا اليوم
املصادف  14حزي�ران  2021يف جنيف ،وذلك للمكانة التي يتمتع
به�ا داخ�ل املنظمة ومجل�س إدارته�ا واملس�اهمات البن�اءة يف
االجتماعات ذات الصلة».

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف
املوظفني ومنتسبي األمن
بغداد  /المستقبل العراقي
أطل�ق مصرف الرافدي�ن ،أم�س االثنني ،وجب�ة جديدة من س�لف
املوظفني ومنتسبي القوات االمنية عن طريق فروع املرصف املنترشة
يف بغداد واملحافظات .وأش�ار املرصف اىل ان�ه «يمكن الحصول عىل
السلف عن طريق الفروع املتواجدة يف بغداد واملحافظات».

الدفاع املدين ينقذ اشهر معمل لاللبان يف كربالء
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت فرق الدف�اع املدني ،أم�س االثنني ،الس�يطرة عىل حادث
حريق اندلع داخل مس�تودع عمالق لتخزين الحليب الجاف داخل
معمل البان « گاله» يف محافظه كربالء املقدسة .
وقالت مديرية الدفاع املدني يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه ،ان» فرق الدفاع املدني طوقت النريان واخمدت الحريق الذي
اش�تعل يف مس�تودع مش�يد من الثرموستون والس�ندويج دون
تس�جيل اصابات أو خس�ائر برشية مع تحجي�م االرضار املادية
داخ�ل املعم�ل املحترق» .وأضاف�ت« ،كم�ا طلب الدف�اع املدني
بفت�ح تحقيق يف مركز الرشطة املس�ؤول ع�ن الرقعة الجغرافية
باالعتم�اد عىل تقرير خبري االدلة الجنائية لتحديد أس�باب اندالع
الحريق بادئ االمر داخل املستودع».
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تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية
وفق قانون ( )21لسنة ( )2013فعىل الراغبني باالشرتاك
يف املزاي�دة العلني�ة مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية
املوص�ل خالل (  )30ثالث�ون يوما تبدا من اليوم التايل
لنشر االعالن يف الصحف املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة
مع الترصيح االمني للمشترك باملزايدة وتجري املزايدة
يف دي�وان محافظة نينوى  /قاعة الحدباء يف الس�اعة
العارشة صباحا لليوم االخري م�ن مدة االعالن ويتحمل
من ترس�و بعهدت�ه اجور نشر االعالن واج�ور خدمة
بنسبة ( )%2من بدل االيجار.
*جزء م�ن القطعتين املرقمتين (170و)2425/156
م 40نينوى الرشقية النشاء (وكاالت تجارية للسيارات)
وبمساحة ( )2500م 2وبابعاد (35م×71,4م) وحسب
واقع الحال وملدة عرشون سنة

تعل�ن اللجن�ة وللمرة الثاني�ة عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية
املوصل خالل (  )15خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف
املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدنية وبطاقة
السكن والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني
للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى  /قاعة الحدباء الساعة
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش
االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
1ـ الدكاكني املرقمة :
(1و2و )3املش�يدة عىل ج�زء من القطعة املرقمة ( )27/59م 41نينوى الش�مالية
وملدة ثالث سنوات.
 2ـ الدكاكني املرقمة :
(1و )4املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقم�ة ( )43/91م 40نينوى الرشقيةوملدة
ثالث سنوات
 3ـ ساحة وقوف السيارات عىل جزء من القطعة املرقمة ( )5/33م 11وادي العني
الش�مالية الواقعة يف حي الريموك وبمساحة ( )1611م 2وحسب واقع الحال وملدة
سنة واحدة
 4ـ القطع�ة املرقم�ة ( )6م  28الهرمات املش�يد عليها (معمل نجارة) وبمس�احة
( )225م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 5ـ القطع املرقمة ( 28ب و 48ب) م  28الهرمات املشيد عليها (حداد باب وشباك)
وبمساحة ( )120م 2لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 6ـ محطة وقود (زهرة املدائن) املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة ( )95/9م 38
يارمجة الشمالية وبمساحة ( )2000م 2وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
 7ـ الفرن الحجري املشيد عىل جزء من القطعة ( )1/1769م 41قره كوز الواقع يف
حي البلديات وبمساحة ( )200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

العدد 337 :
التاريخ 2021/6/8 :

العدد 345 :
التاريخ 2021/6/8 :

املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
اعالن رقم ()80

تعل�ن اللجن�ة وللمرة الثاني�ة عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون ( )21لس�نة
( )2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية
املوصل خالل (  )15خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف
املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدنية وبطاقة
السكن والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني
للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى  /قاعة الحدباء الساعة
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش
االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 1ـ س�احة وقوف الس�يارات املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقم�ة ()2546/8
م 20وادي حجر الش�مالية وبمساحة ( )2583م 2بعد استبعاد ( )100م 2مساحة
املولدة الكهربائية الكلية وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
 2ـ ساحة وقوف السيارات املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة ( )1638/8م 20وادي
حجر الشمالية وبمساحة ( )1086,89م 2وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
 3ـ القطع�ة املرقم�ة ( )27/26/24م  43الخ�ان الجنوبي�ة املش�يد عليه�ا (بائع
سكراب) وبمساحة ( )4000م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 4ـ دكان رقم ( )112/2يف س�وق العرصي الرش�يدية املشيد عىل جزء من القطعة
املرقمة ( )112/2م  35الرشيدية وملدة ثالث سنوات
 5ـ الدكاكني املرقمة (18و )19يف س�وق العرصي الرش�يدية املش�يد عىل جزء من
القطعة املرقمة ( )112/2م  35الرشيدية وملدة ثالث سنوات
 6ـ الدكاكين املرقمة (1و3و4و )6يف س�وق العرصي العربي املش�يد عىل جزء من
القطعة املرقمة ( )1/832م  37بعويرة وملدة ثالث سنوات
 7ـ القطع�ة املرقم�ة ( 7037بل�دي) م  40نين�وى الرشقية املش�يد عليها (مجمع
صناعي) وبمساحة ( )250م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()88

تعلن اللجنة نكوال عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لسنة ()2013
فعلى الراغبني باالشتراك يف املزاي�دة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية
املوص�ل خالل (  )15خمس�ة عرش يوما تب�دا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة ( )%30م�ن القيمة املقدرة مع
الترصيح االمني للمشترك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /
قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من
ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 1ـ ج�زء م�ن القطعة املرقمة ( )1/80م جامع خزام واملتخذة دكان رقم ()5
وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 2ـ مخبز املبارك املش�يد عىل القطعة املرقمة ( )20/538م  37بعويرة والواقع
يف حي العربي وبمساحة ()200م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 3ـ القطع�ة املرقمة ( )64/2605م  40القاضية النش�اء عمارة تجارية عليها
عىل ش�كل سوق عرصي دكاكني يف الطابق االريض وشقق او مكاتب يف الطابق
االول والواقعة يف حي الحدباء وبمس�احة ( )214م 2وحسب واقع الحال وملدة
عرشة سنوات
 4ـ الدكاكني املرقمة (401و )425الواقعة يف س�وق الربكة يف منطقة البورصة
عىل جزء من القطعة املرقمة ( )179محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات
 5ـ القطع�ة املرقم�ة ( )161م  40نين�وى الرشقية املش�يد عليه�ا (حداد باب
وشباك) وبمساحة ( )240م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 6ـ دكان رقم ( )11املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقمة ( )556محلة امليدان
علوة االسماك وملدة ثالث سنوات

املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

5

اعالنات

العدد ( )2393الثالثاء  15حزيران 2021

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

العدد 36 :
التاريخ 2021/6/14

اعالن

بالنظ�ر لعدم تق�دم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدري�ة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة
العلني�ة اليج�ار العق�ارات املبينة تفاصيلها ادناه العائ�دة اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم
 21لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل ( )15خمس�ة عرش يوما من اليوم
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة ()%200
من القيمة املقدرة و %50من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد
املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف
املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها
امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية
رئيس اللجنة
الرشوط:
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
 2ـ تب�دأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكاف�ة املصاريف خالل ( )30يوم من صدور
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او
اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك
 6ـ على املتق�دم ان يك�ون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعلي�ه اثبات ذلك باية وثيق�ة حكومية او نقابي�ة ويتحمل قانونيا
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )12078يف 2012/11/21
 7ـ يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف ـ كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة  K-spaneبطول 4م
 8ـ جل�ب املوافق�ة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحاف�ظ املرقم  6782يف
2018/5/20
 9ـ تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال
 10ـ االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم الجديد

المساحة م2

مدة التاجير

حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر

768ـ754

15م2

اثنان سنة

ساحة لخزن الشبابيك والحديدـ الجانب االيسر ـ
الشارع الحولي

13

600م2

اثنان سنة

كشك سندويج /بنل ـ خلف المستشفى

1182

15م2

اثنان سنة

حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن

145

30م2

اثنان سنة

ساحة للبيع المواد االنشائية ـ شارع معمل الطابوق

59ـ61

1000م2

اثنان سنة

ساحة استغاللها مشتل ـ قرب ملحق حي القاسم

94

4200م2

اثنان سنة

ساحة لبيع المواد االنشائية ـ شارع معمل الطابوق

58ـ63ـ65ـ66ـ67ـ68ـ
69ـ70ـ71ـ72ـ73ـ75ـ76ـ
78ـ79ـ80ـ81

1000م2

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

اعالن

اثنان سنة

العدد 160 /
التاريخ 2021/6/10

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك
املدرج�ة تفاصيلها ادن�اه والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (س�نة واحدة) وفقا الحكام قانون
بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه
الشروط املطلوبة مراجعة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خالل ( )15يوما تب�دء من اليوم التايل لنرش
االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة  %200من القيمة
املقدرة بأستثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع
مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل
ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( ) 15يوما يف الس�اعة (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

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 1ـ عىل املس�تاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن +
شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ على املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) م�ن تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض
تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف  /مكت�ب الس�يد املحاف�ظ املرق�م  10881يف
 2014/9/28يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة
املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

غرفة

بال63/

9م2

واجهة عمارة البلدية /شارع السكة

www.almustakbalpaper.net

اعالن للمرة الثالثة

بي�ع وايج�ار ام�وال الدول�ة رق�م ( 21لس�نة  )2013وتعديالته فعلى الراغبين بالرشاء
املراجعة
 1ـ دفع تأمينات ال تقل عن  %20من القيمة املقدرة
 2ـ ايداع اجور خدمة  %2من مبلغ البيع
 3ـ تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ( )30يوما من اليوم التايل للمزايدة
االستاذ الدكتور
عامر عيل حسني العطوي
رئيس اجلامعة
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

اسم المادة
حاسبة مكتبية
جهاز ستاليت
طابعة عادية
طابعة ملونة
ماطور ماء
تلفزيون ملون
مدفئة كهربائية
الب توب
مكنسة كهربائية
مروحة عمودية
مروحة جدارية
جهاز اتصال السلكي
جهاز استنساخ
DVR
كاميرة تصوير
كامرة مراقبة
تلفون نقال
جهاز بصمة
منظومة RO
مروحة سقفية
مكيف هواء
براد ماء
سبات جداري
سبات كنتوري
المجموع

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

العدد
18
13
9
18
16
10
8
5
2
5
14
19
7
4
4
17
17
3
3
15
6
3
4
3

السعر
720000
52000
108000
144000
192000
160000
8000
200000
30000
15000
42000
114000
1750000
32000
80000
136000
68000
24000
24000
30000
84000
48000
80000
105000

ت

اسم المادة

العدد

السعر

25

مبرده هواء

3

12000

26

مجمده

2

8000

27

ثالجه

4

16000

28

ميز مكتب 180سم

3

21000

29

ميز مكتب  120سم

5

35000

30

ميز تلفزيون خشب

3

9000

31

ميز مكتب  140سم

10

70000

32

طبالت خشب

2سيت

8000

33

ميز حاسبة خشب

6

12000

34

ثنفات

3تخم

120000

35

سرير منام حديد

10

40000

36

ميز  120سم حديد

3

24000

37

قاصة حديد

2

40000

38

شمعة مالبس حديد

5

10000

39

كرسي دوار حديد

35

140000

40

كرسي مداولة حديد

30

120000

41

كرسي حاسبة حديد

10

40000

42

كرسي ستول حديد

7

21000

43

كرسي مطعم حديد

77

308000

44

ميز طعام حديد

20

80000

45

سجاد

5

40000

46

كاربد

100م

75000

47

كرسي بالستك

50

75000

 5570000فقط خمسة ماليين وخمسمائة وسبعون الف دينار

تنويه
(متديد موعد مناقصة )

العدد 7043 :
التاريخ 2021/6/14

الحاق�ا باعالنن�ا املرق�م  6154يف  2021/5/27ومتضم�ن اعلان مناقص�ة رق�م
 2021/4/22يع�دل مبل�غ الكش�ف التخمين�ي للمشروع اىل ()8,121,701,600
ثمانية مليار ومائة وواحد وعرشون مليون وس�بعمائة وواحد الف وس�تمائة دينار
وعلي�ه يعدل مبلغ الس�يولة املطلوب�ة اىل ( )676,808,417ومعدل االيراد الس�نوي
( )5,489,668,269والخربة التخصصية ( )4,873,021,000مما يقتىض عىل جميع
الرشكات التي قدمت سابقا للمناقصة اعاله بمراجعة سكرتري لجنة الفتح الستالم
النس�خة املعدلة م�ن وثيقة املرشوع ولتصحي�ح مبلغ الكش�ف التخميني واملعايري
اعاله يف الوثيقة القياسية تقرر تمديد موعد غلق املناقصة واستالم العطاءات لغاية
يوم االحد املصادف  2021/6/20لذا اقتىض التنويه

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يدة (حس�نه عبداالمام حمد)
ال�ذي تطلب تبديل اللقب من (العطبي) اىل (املوس�وي) .فمن
لدي�ه اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف
الطلب وفق أحكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة .2016
اللواء رياض جندي الكعبي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد  /الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد  /الرصافة
العدد  :ش9125 / 17 / 1
التاريخ 2021 / 6 / 3 :
اعالن
ق�دم املواطن ( نصري قاس�م حميد ) دع�وة قضائية لتبديل (
لقبه ) وجعله ( املرتيف ) بدال من ( الالمي ) فمن لديه اعرتاض
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل (  ) 15خمس�ة عرش يوما من
تاري�خ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة بطلبه
استنادا اىل احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لس�نة  2016املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير الجنسية
املحرتم .
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد1064 :
التاريخ2021/5/31 :
م /نرش فقدان
للطل�ب املقدم من قب�ل املدعوه (هيفاء يون�س محمد) التي
ت�روم فيه نصبها قيم�ة عىل زوجها املفقود (ياسين فياض
عيل جاس�م) قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو (ياسني
فياض عيل جاسم) الذي فقد يف محافظة صالح الدين بتاريخ
 2015/5/20ول�م يع�رف مصيره لحد اآلن وعلى من يعثر
عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف
(محافظة صالح الدين /ناحية االس�حاقي) او مركز رشطة
االس�حاقي خالل ش�هر من الي�وم التايل لنرش االعلان ..مع
التقدير
القايض
فائق مشعل صالح

اعالن
ق�دم املواطن ( كاظم عبد الصاحب امين ) الدعوى لتبديل (
اس�م ابنه ) وجعله ( محمد حسين ) بدال م�ن ( امام ) فمن
لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة
اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق املادة  22من قانون البطاقة
املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد1073 :
التاريخ2021/5/31 :
م /نرش فقدان
للطلب املقدم من قبل املدعوه (كريمة عبدالله عيل) التي تروم
في�ه نصبها قيمة عىل زوجها املفقود (اس�ماعيل فياض عيل
جاس�م) قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو (اس�ماعيل
فياض عيل جاسم) الذي فقد يف محافظة صالح الدين بتاريخ
 2015/5/20ول�م يع�رف مصيره لحد اآلن وعلى من يعثر
عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف
(محافظة صالح الدين /ناحية االس�حاقي) او مركز رشطة
االس�حاقي خالل ش�هر من الي�وم التايل لنرش االعلان ..مع
التقدير
القايض
فائق مشعل صالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد1041 :
التاريخ2021/5/27 :
م /نرش فقدان
للطلب املقدم من قبل املدعوه (ابتس�ام محمد جاس�م) التي
تروم فيه نصبه�ا قيمة عىل ابنها املفقود (وعد عكاب عباس
احمد) ق�ررت هذه املحكمة نرش فق�دان املدعو (وعد عكاب
عب�اس احم�د) ال�ذي فقد يف محافظ�ة صالح الدي�ن بتاريخ
 2015/7/7ول�م يع�رف مصيره لح�د اآلن وعىل م�ن يعثر
عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف
(محافظة صالح الدين /ناحية االس�حاقي) او مركز رشطة
االس�حاقي خالل ش�هر من الي�وم التايل لنرش االعلان ..مع
التقدير
القايض
فائق مشعل صالح
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اعداد :ايهاب فاضل محمد

حرك عود الثقاب

www.almustakbalpaper.net
فقدان
فقدت اجازه البناء املرقمه  140بتاريخ
 20/2/2021الصادره من بلديه النجف
حي للنداء باس�م نج�وى داخل مهدي و
عبد الحسن محمد حسن من يعثر عليها
تسليمها إىل جهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�د وص�ل البلدي�ه املرق�م 1091924
بتاري�خ  22/2/2016الصادر من بلديه
النجف باس�م رشكه فيض القس�يم من
يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــ

خمدر يف لعاب اإلنسان أقوى من املورفني بـ 6مرات
طبق اليوم

سلطة الكرنب بالبطاطا والبصل

املقادير:
 2/1كوب زيت زيتون
 4ثمرة جزر رشائح
 1ثمرة بصل رشائح
 1ملعقة صغرية ملح
 2/1ملعقة صغرية فلفل اسود مطحون
 2/1ملعقة صغرية كمون مطحون
 4/1ملعقة صغرية كركم مطحون
 2/1ثمرة كرنب مبشورة
 5ثمرة بطاطس مقرشة  ،مقطعة مكعبات
خطوات التحضري:
يف مقالة عىل نار متوسطة ضعي الزيت يسخن.
ضعي الجزر و البصل يف الزيت ملدة  5دقائق مع التقليب.
ضع�ي التواب�ل و الكرن�ب عىل مزيج الج�زر و قلبي ثم اترك�ي املزيج ملدة من
 20-15دقيقة.
ضعي البطاطس يف املقالة ثم اخفيض درجة الحرارة و اتركيها ملدة من 30-20
دقيقة حتى تنضج.
ضعي السلطة يف اطباق التقديم ثم قدميها مع اللحم املشوي.

المتاهات

احلمل
مهنياً :على الرغم من تقل�ب حالتهم املزاجية
بش�كل مس�تمر ،إال أنه�م دائمًا م�ا يحاولون
التحكم يف أعصابهم
عاطفياً:تحك�م يف انفعاالت�ك ي�ا عزي�زي برج
الحم�ل فق�د ب�دأت ردود أفعال�ك املبال�غ فيها
تغضب رشيك حياتك.

امليزان
مهنياً:الي�وم يمكن�ك تحفي�ز من ه�م حولك،
ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة ألن أهدافك
اآلن أصبحت أوضح عن ذي قبل.
عاطفياً:تعزي�ز الرواب�ط العائلي�ة يف العالقات
سوف يستمر ً
أيضا يف حياتك العاطفية.

اكتش�ف علم�اء م�ن معه�د باس�تور
الفرنسي ،وج�ود مخدر يكم�ن يف ُلعاب
اإلنس�ان تتخطى فعاليته مادة املورفني
ولكنه ال يسبب اإلدمان.
وأوضح العلماء أن أحد خصائص اللُّعاب
وفق�ا ملوق�ع «  ،»ToDay News Ufaأنه
مس�كن قوي لآلالم يتجاوز تأثريه مادة
املورفني.

وأطل�ق على امل�ادة املكتش�فة اس�م «
األبيورفين» ،وتنتم�ي ملجموع�ة امل�واد
األفيوني�ة الطبيعية ،وتتف�وق بمعدل 6
مرات عىل املورفني ونظائره ،وال تسبب
اإلدمان.وق�ال العلماء إن�ه جرى اختبار
املخدر لبيان تأثريه على فرئان املخترب،
الفتين إىل أن املرحلة املقبلة س�تتضمن
التجارب الرسيرية عىل متطوعني.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر تقري�ر علم�ي مختص
بالصح�ة والتغذي�ة  5بدائ�ل
طبيعي�ة لس�كر التحلي�ة
األبيض ،يف ظل اتجاه الكثريين
ملحاولة االستغناء عنه بعدما
أش�ارت ع�دة دراس�ات إىل
رضر اإلف�راط يف تناول�ه .ويف
ظل ع�دم تمكن الكثريين من
االس�تغناء عن السكر بشكل
كامل ،ف�إن التقري�ر العلمي
أش�ار إىل أن البدائل الطبيعية
الخمسة يمكن استخدامها يف
األطعمة واملرشوبات كبديل للسكر األبيض.
ونص�ح التقرير ال�ذي نرشه موق�ع «أونيل م�اي هيلث»،
برضورة استشارة الطبيب قبل تناول أي من البدائل ،مبينا ً
أن بعضها قد يكون غري مناس�ب لبعض األشخاص حسب
طبيعة أجسامهم وحالتهم الصحية.
والبدائل الخمسة للسكر األبيض هي:
 -1عس�ل النح�ل :ال يخفى عىل أحد الفوائ�د الصحية التي
يمكن الحصول عليها من العس�ل ،واس�تخداماته املتعددة

يف ع�دة مجاالت ومنها املجال
الطبي ،وأثبتت الدراس�ات أن
العسل مصدر جيد للكالسيوم
والبوتاس�يوم
والحدي�د
واملغنيسيوم ،ويعد من أفضل
البدائل للسكر.
 -2السكر الهندي (جاغري):
يس�تخدم هذا الس�كر بشكل
رئيسي يف آس�يا وإفريقي�ا
ويستخلص من عصري قصب
الس�كر غير املك�رر ،حي�ث
يتم غليه وتقليب�ه وتصفيته
وصبه يف قوالب للتخزين والبيع ،ويساعد يف تحسني عملية
الهض�م وتنش�يط اإلنزيم�ات الهضمي�ة وتحفي�ز حركة
األمعاء ودعم جهاز املناعة وطرد السموم من الكبد.
 -3رشاب القيقب :يس�تخرج من شجر القيقب وهو حلو
املذاق ،وغني كذلك باملنغنيز والزنك ،ويستخلص من خالل
ضخ الس�ائل عن طريق حفر فجوة يف الشجرة ،ثم يسحب
يف وع�اء ،وه�و مص�در جي�د ملض�ادات األكس�دة ومحفز
للطاقة.

اعالن
اىل املتهم الغائب ( /ش.م عامر هاشم مهدي محمد )
املنس�وب اىل  /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف
واملنشات
العن�وان  /النج�ف  /املش�خاب الحس�انية ق�رب مدرس�ة
التاخي
بم�ا انك متهم وف�ق احكام املادة  /5/م�ن قانون عقوبات
قوى االمن الداخيل رقم  14لسنة  2008املعدل
وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة هذا االعالن
على ان تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخيل  /املنطقة
الرابع�ة خالل م�دة اقصاها ثالثون يوما اعتب�ارا من تاريخ
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عىل التهمة املوجه
ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا
اس�تنادا الحكام امل�واد ( 65و  68و  )69م�ن قانون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تبليغ بالحضور اىل مديرية بلدية النجف االرشف
اىل الرشيك  /كريم قاسم ثامر
اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النج�ف االرشف لغرض
اص�دار اج�ازة بن�اء للعق�ار املرق�م  54359/3مقاطعة 4
جزي�رة النجف الواق�ع يف النجف حي الن�داء ولكونك رشيك
بالعقار اعلاه وبما اني اجهل محل اقامتك لذا تقرر تبليغك
بالحض�ور اىل مقر بلدية النجف عن طريق االعالن بصحيفة
يومية رسمية
الرشيك
يارس نعمان كاظم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د الوص�ل املرق�م  039590الص�ادره من بلدي�ه النجف
بتاري�خ  28/5/2019العائد اىل العتبه العلويه املقدس�ه من
يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2021/132 :
التاريخ 2021/3/22
 1ـالرتبة مفوض
 2ـ اس�م امل�دان الرباع�ي واللقب حي�در قاس�م عبيد زغري
الدفاعي
 3ـ الوح�دة  :مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف
واملنشات
 4ـ رقم القضية 2021/132 :
 5ـ املادة القانونية  5من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
 6ـ خالصة الحكم
 1ـ تعدي�ل مادة االحالة من املادة  5اىل املادة /5اوال من ق ع
د رقم 14لس�نة  2008املعدل بداللة امل�ادة  31من ق أ د رقم
 17لسنة 2008
 2ـ الحب�س الش�ديد بحق املدان املفوض حيدر قاس�م عبيد
زغري الدفاعي ملدة خمس س�نوات وفق احكام املادة /5اوال
من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل استنادا الحكام املواد
/61اوال و / 69اوال من ق ا د رقم  17لسنة 2008
لغيابه للفرتة من  2020/8/9ولحد االن
 3ـ طرده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة تبعية
اس�تنادا الح�كام املادة /38ثاني�ا من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008املع�دل بعد اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية بداللة
املادة /89اوال من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 4ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه
اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني
باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة /69ثانيا
وثالثا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 5ـ حج�ز اموال�ه املنقولة والغير منقولة اس�تنادا الحكام
املادة /69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 6ـ احتس�اب اتع�اب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة مجيد
البالغة  25,000خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي ترصف
لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رار ص�در باالتفاق غيابي�ا قابلا لالعرتاض وافه�م علنا
بتاريخ 2021/3/22
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

الثور
مهنياً:تشعر بالغرية من زمالئك يف العمل ،وهو
ما يؤثر على حالتك املزاجية خلال تواجدك يف
مكان العمل
عاطفي�اً :ينتبه�ون إىل أدق التفاصي�ل ،لذل�ك
تجدهم دائمًا يس�عون إىل تحقيق الكمال يف كل
يشء بحياتهم

العقرب
مهنياً:ق�م بعم�ل يشء غير ع�ادي الي�وم مع
أصدقائك.
عاطفياً :قد تأتيك فرصة س�فر خاصة بالعمل
لطامل�ا انتظرتها ،فانتهز الفرص�ة جي ًدا واثبت
نفسك فيها من خالل عملك الجيد.

اجلوزاء
مهنياً:أن�ت مفعم بالطاقة والتفاؤل ،وال عجب
أن كل يشء تواجه�ه ينج�ح برسع�ة وبكفاءة
ويثمر نتيج�ة جي�دة .عاطفياً:إعجاب كل من
حولك ب�ك واضح ويعزز من ثقت�ك بذاتك .لكن
احذر من التم�ادي يف األهداف نتيجة للغرور أو
الكثري من التمحيص.

القوس
مهني�اً :تج�ادل كث ً
ريا ملحاولة إقن�اع من حولك
بوجهات نظرك ،وهو ما ال يتقبله الكثريين
عاطفياً:تبح�ث ع�ن رشي�ك حي�اة مث�ايل ،وال
تج�ده ألنك تنظر إىل كل يشء بمثالية ش�ديدة،
وتستمع آلراء من حولك.

مهنياً :احش�د قوت�ك واس�تمر يف تتبع أحالمك
حتى وإن كان البد من تغيريها بعض اليشء.
عاطفياً:بسبب الظروف املتغرية ،يبدو أن هدفك
خارج السيطرة من جديد.

اجلدي
مهني�اً :كن صاحب مبدأ ورأي مهما كان خوفك
م�ن ردود األفع�ال ،واعل�م أن�ك س�تحصل عىل
الكثري من اإلنجازات .عاطفياً:عليك أن تتأكد أنه
ال يوجد ش�خص خا ٍل من العي�وب ،لذا عليك أن
تختار من يرتاح له قلبك وعقلك م ًعا ،وتأكد أنها
حياتك أنت وأنك من ستتحمل نتيجة اختيارك.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إىل الرشي�ك نج�اح صال�ح عزيز اقتىض
حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغرض
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 6737/1
ح�ي القدس خالل عشره ايام وبخالفه
ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
محمد حميد ساير

إىل الرشي�ك احم�د جبار عب�اس اقتىض
حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة الحيدري�ة
لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم
 2291/116ناحي�ه الحيدري�ة خلال
عشره اي�ام وبخالفه س�تتم اإلجراءات
دون حضورك اس�م طال�ب االجازه عيل
كريم مالك

بدائل لالستغناء عن السكر األبيض

السرطان

فقدان
فق�د وص�ل البلدي�ه املرق�م 1670874
بتاري�خ  30/1/2018الصادر من بلديه
النجف باسم العتبه العلويه املقدسه من
يعثر عليه تسليمه إىل جهة االصدار

وزارة الداخلية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
مديرية االحوال بغداد  /الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد  /الرصافة
العدد 9080
التاريخ 2021/6/2
اعالن
ق�دم املواط�ن عقيل مجي�د لطيف دعوة
قضائي�ة لتبدي�ل لق�ب وجعل�ه الزبيدي
بدال من الس�امرائي فم�ن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل  15خمس�ة
عرش يوم�ا م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه
سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا
اىل احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016املعدل عىل
ان يك�ون النرش باس�م مدير الجنس�ية
املحرتم
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام /وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
مديرية االحوال بغداد  /الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد  /الرصافة
العدد 9079
التاريخ 2021/6/2
اعالن
ق�دم املواط�ن حميد مجي�د لطيف دعوة
قضائي�ة لتبدي�ل لق�ب وجعل�ه الزبيدي
بدال من الس�امرائي فم�ن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل  15خمس�ة
عرش يوم�ا م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه
سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا
اىل احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016املعدل عىل
ان يك�ون النرش باس�م مدير الجنس�ية
املحرتم
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام /وكالة
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وزارة الداخلية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
مديرية االحوال بغداد  /الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد  /الرصافة
العدد 9082
التاريخ 2021/6/2
اعالن
ق�دم املواطن ع�دي مجيد لطي�ف دعوة
قضائي�ة لتبدي�ل لق�ب وجعل�ه الزبيدي
بدال من الس�امرائي فم�ن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل  15خمس�ة
عرش يوم�ا م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه
سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا
اىل احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016املعدل عىل
ان يك�ون النرش باس�م مدير الجنس�ية
املحرتم
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام /وكالة

االسد
مهني�اً:إن العراقي�ل التي تنب�أت بقدومها منذ
فترة طويلة تظهر تدريج ًي�ا وتتحول إىل واقع،
وبات تفاديها مستحيالً.
عاطفي�اً :واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت،
حتى وإن كانت املهمة صعبة.

الدلو
عاطفياً:ال تق�م بتعميم ما يحدث يف حيات من
حول�ك ،وتطبق�ه عىل حيات�ك العاطفي�ة ،أنت
مميز يف الكثري من جوانب الحياة.
صحياً:ق�م بتنظيم س�اعات العمل والنوم لكي
تنعم بحياة منظمة وصحية تنعكس عىل عملك
وحياتك بشكل إيجابي.

اعالن
اىل الرشيك يارس هامش ثعبان
اقتضى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية
النجف وذل�ك للموافق�ة عىل صدور
اجازة بن�اء والخاصة بالعقار املرقم
 3/20522ح�ي النصر مناصف�ة
مع الرشي�ك ميثم لفت�ه عبود خالل
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه
س�وف تصدر االجازة وفقا للضوابط
الالزمة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة
واملالية
مديرية االح�وال املدني�ة والجوازات
واالقامة
مديرية االح�وال املدني�ة والجوازات
واالقامة
ملحافظ�ة املثن�ى  /قس�م ش�ؤون
االحوال املدنية
اعالن
قدم املواطن (نعيم وايل عبد الحسني
) طلب�ا اىل هذه املديري�ة يطلب فيه
تبدي�ل اللق�ب يف قي�ده وجعل�ه (
الزاملي ) بدال من (ريش�ان) وعمال
باح�كام امل�ادة (  )22م�ن قان�ون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
املع�دل تق�رر نشر الطل�ب باحدى
الصحف املحلية فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خلال فرتة
خمسة عرشة يوما من تاريخ النرش
وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطل�ب
حسب االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2020/434 :
التاريخ 2020/10/26
 1ـالرتبة ر.ع
 2ـ اس�م املدان الرباعي واللقب لؤي
عبد الحسن كاظم نزال العكايش
 3ـ الوحدة  :مديرية رشطة محافظة
النجف االرشف واملنشات
 4ـ رقم القضية 2020/434 :
 5ـ امل�ادة القانونية  5من ق ع د رقم
 14لسنة  2008املعدل
 6ـ خالصة الحكم
 1ـ تعدي�ل مادة االحال�ة من املادة 5
اىل امل�ادة /5اوال م�ن ق ع د رق�م14
لس�نة  2008املع�دل بداللة املادة 31
من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 2ـ الحبس الش�ديد بح�ق املدان ر.ع
لؤي عبد الحسن كاظم نزال العكايش
ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة
/5اوال م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة
 2008املعدل اس�تنادا الح�كام املواد
/61اوال و / 69اوال م�ن ق ا د رق�م
 17لسنة 2008
لغياب�ه للفترة م�ن 2018/3/19
ولحد االن
 3ـ ط�رده من الخدمة يف قوى االمن
الداخلي كعقوب�ة تبعي�ة اس�تنادا
الح�كام امل�ادة /38ثاني�ا م�ن ق ع
د رق�م  14لس�نة  2008املع�دل بعد
اكتس�اب الحك�م الدرج�ة القطعية
بداللة امل�ادة /89اوال من ق أ د رقم
 17لسنة 2008
 4ـ اعط�اء املوظفين العموميين
صالحي�ة الق�اء القبض علي�ه اينما
وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه
والزام املواطنين باالخبار عن محل
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة /69
ثاني�ا وثالثا من ق ا د رقم  17لس�نة
2008
 5ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغير
منقولة اس�تنادا الح�كام املادة /69
رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 6ـ احتساب اتعاب املحامية املنتدبة
شيماء حمزة مجيد البالغة 25,000
خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي
تصرف لها م�ن خزين�ة الدولة بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رار ص�در باالتف�اق غيابي�ا قابال
لالعتراض وافه�م علن�ا بتاري�خ
2020/10/26
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

العذراء
مهنياً:مهاراتك التنظيمي�ة واالجتماعية قوية
عىل غري العادة
عاطفياً.:يجب أن تس�تغل ذلك للس�يطرة عىل
األمور .س�وف تنجح يف العمل وخارجه ،وحتى
يف حياتك الشخصية.

احلوت
مهنياً:اعل�م أن الكثير من األش�ياء التي كنت
تنتظرها س�تحدث قري ًبا ،مهما كنت تحت كم
كبري من الضغوطات.
عاطفي�اً:ال تجع�ل ضغوطات ما تش�اهده يف
العالم الخارجي تؤثر عىل عالقتك مع الحبيب.

 7رياضة
العدد ( )2393الثالثاء  15حزيران 2021

قائد اجلوية يقرتح دخول اجلمهور
يف هنائي الكأس ..والشباب تعلق

رسن :طموحنا الفوز على ايران والتمسك بصدارة اجملموعة

كاتانيتش :نحن جاهزون وننتظر مباراة اليوم أمام ايران
المستقبل العراقي /متابعة
أك َد مدربُ املنتخب الوطني لكرة القدم ،السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش،
جاهزية املنتخب ملباراة إي�ران اليوم يف ختام الجولة األخرية للمجموعة
الثالثة من الدور الثاني للتصفيات اآلس�يوية املزدوجة املؤهلة ملونديال
َ
.2023وقال كاتانيت�ش ،يف املؤتمر
قط�ر  2022ونهائي�ات كأس آس�يا
الصحفي »:أنا مدرب كرة قدم وبالتأكيد ألعبُ من أجل الفوز  ،وبالنهاية
الفريق األفضل هو من س�يفوز ..ال أريد أن أعمل حسابات أخرى ،نحن
َ
أضاف  »:شاهدنا العبيهم
نعرف أين نقف وس�نقدم أفضل ما عندنا» .و

صافرة عراقية ملباراة
اإلمارات وفيتنام

وهم شاهدونا ،نعرف كيف يلعبون وهم يعرفون كيف نلعب ،ال توجد
هناك أرسار رغم انه توجد اختالفات بسيطة منذ آخر مواجهة بيننا».
وتاب َع «تسألني َمن س�يفوز؟ ،هذا يعتمد عىل ظروف املباراة ،الفائز
س�يكون الفريق األقوى باملباراة ويس�يطر عىل اللعب وربما قليال من
الحظ ..أمور بس�يطة تفرق يف هكذا مباريات كبرية».وخت َم كاتانيتش
حديث�ه بالقول  »:مع انطلاق صفارة الحكم ،املب�اراة تبدأ بنتيجة
صف�ر صف�ر ،وبعدها تك�ون املباراة بي�د الالعبين ونحن هنا
ملس�اندتهم».من جانب آخر ش�د َد العبُ املنتخب الوطني لكرة
القدم ،بشار رسن ،عىل عزم جميع الالعبني تحقيق الفوز
عىل منتخب إيران والتمس�ك بص�دارة املجموعة
َ
اآلس�يوية.وقال رس�ن ،يف
الثالثة للتصفيات
املؤتمر الصحفي ملباراة إيران اليوم« :إنها
مب�اراة مهم�ة ..أنهينا آخ�ر مباراتني
وحصلن�ا على العالم�ة الكامل�ة،
وس�نكون جاهزي�ن له�ذه املب�اراة
وتحقي�ق نتيج�ة ايجابي�ة وخط�ف
بطاقة التأهل من خالل املركز األول ..إن
ش�اءالله يكون جمي�ع الالعبني بيومهم يف
مباراة الغد».

المستقبل العراقي /متابعة
ط�رح قائد القوة الجوي�ة رئيس الهيئة االداري�ة للنادي الفريق
الطيار ش�هاب جاهد وخالل تواجده يف بطولة بغداد للتنس
األريض فكرة دخول الجمهور اىل املباراة النهائية لبطولة
كأس الع�راق التي س�تقام بني فريقي الق�وة الجوية
والزوراء يف وقت ومكان س�تحدده لجنة املسابقات
خالل االيام القليلة املقبلة.
وذك�ر الفري�ق الطيار ش�هاب جاه�د يف بيان،
أن�ه «ط�رح الفك�رة بتواج�د وزير الش�باب
والرياض�ة عدن�ان درج�ال ورئي�س الهيئة
التطبيعية اياد بنيان مطالبا بتواجد عىل اقل
تقدير خمس�ة آالف مش�جع م�ن كل فريق
مع اإللتزام باملعايري الصحية املتبعة يف جميع
دول العالم أس�وة بتواج�د الجماهري يف بطولة
أمم أوروبا».
وخلال ه�ذا املقترح أعلن�ت وزارة الش�باب

فيدرر حيقق انتصار ًا صعب ًا يف بطولة هاله

إريكسن :أريد فهم
كل ما حدث

المستقبل العراقي /متابعة
حقق روجر فيدرر عودة مظفرة للمالعب العشبية
بف�وز صع�ب  6-7و 5-7على إيلي�ا إيفاش�كا
الصاع�د من التصفي�ات يف بطولة هال�ه للتنس،
الي�وم اإلثنني.ولم يخض الالعب الس�ويرسي أي
مباراة رس�مية عىل املالعب العشبية منذ الهزيمة
يف نهائ�ي ويمبل�دون أم�ام نوف�اك ديوكوفيت�ش،
قب�ل نحو عامني ،لكنه اس�تعاد إيقاع�ه رسيعا.ولم
يظه�ر فيدرر بمس�تواه املعروف حيث ل�م ينل الالعب

المستقبل العراقي /متابعة
أس�ند االتح�اد الدويل لك�رة الق�دم مهمة تحكي�م مباراة
الثالث�اء ،بني منتخبي اإلم�ارات وفيتنام ،إىل طاقم تحكيم
عراقي ،يقوده الدويل عيل صباح القييس ،حكما للس�احة،
ويساعده حيدر عبد الحسن عبيدي ،وأمري داؤود حسني،
ومعهما البحريني عمار إبراهيم محفوظ ،حكما رابعا.
وتجم�ع املباراة بني املنتخبني ،ضمن الجولة األخرية للدور
الحايل من التصفيات اآلسيوية املزدوجة ،عىل استاد زعبيل
بدبي ،لحسم صدارة املجموعة السابعة.
ويلتقي يف املباراة الثاني�ة ضمن ذات املجموعة ،ويف نفس
التوقيت ،تايالند مع ماليزيا ،عىل استاد آل مكتوم بدبي.
وتتص�در فيتنام ترتي�ب املجموعة برصيد  17نقطة من 7
مباريات ،مقاب�ل  15نقطة لإلم�ارات ،و 9نقاط لكل من
تايالند وماليزيا ،ونقطة واحدة إلندونيسيا.
ويتأه�ل إىل ال�دور النهائ�ي م�ن تصفي�ات كأس العالم،
صاح�ب املرك�ز األول يف كل مجموع�ة ،إىل جان�ب أفض�ل
خمس�ة منتخبات تحصل عىل املركز الثاني يف املجموعات
الثماني ،بعد ضمان قطر صدارة املجموعة الخامسة ،كما
تحص�ل هذه املنتخبات عىل بطاق�ات التأهل ،إىل نهائيات
كأس آسيا  2023يف الصني.

المستقبل العراقي /متابعة

أكد الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط إنرت ميالن،
أنه يريد أن يفهم ما حدث معه ،بعد الس�قوط املفزع الذي
تعرض خالل خالل مباراة منتخب بالده وفنلندا.
وخلال مب�اراة املنتخبين ببطولة ي�ورو  ،2020س�قط
إريكس�ن دون تدخ�ل م�ن أي الع�ب ،ليثري الرع�ب داخل
امللع�ب ،ويتم نقله إىل املستش�فى وتعليق املب�اراة قبل أن
تستكمل يف وقت الحق من يوم السبت املايض.
وق�ال الالعب ً
وفق�ا لصحيفة «الجازيتا ديللو س�بورت»:
«ش�كرًا لكم جمي ًعا ،أنا ال أستس�لم ،أش�عر بتحس�ن اآلن
لكني أريد أن أفهم كل ما حدث ،أود أن أش�كر الجميع عىل
م�ا فعلوه م�ن أجيل ،كان�ت عائلة إنرت ميلان قريبة ج ًدا
مني ،وأثر ذلك يف».
وأوض�ح مارتن ش�وتس ،وكي�ل أعمال الالع�ب« :تحدثنا
صب�اح أم�س ،لقد كان كريس�تيان يمزح معن�ا ،وكان يف
مزاج جيد».
وأض�اف «كلنا نري�د أن نفهم ما حدث ،وه�و ً
أيضا كذلك،
األطباء يجرون فحوصات شاملة عليه».
وأتم «اليوم س�يبقى تح�ت املراقبة وربما حت�ى الثالثاء،
لكن�ه على أي ح�ال يريد تش�جيع زمالئ�ه يف الفريق ضد
بلجيكا».

اعرتف ليونيل مييس نجم األرجنتني بأنه يش�عر بالقلق من
اإلصاب�ة بكوفي�د ،19-وذلك قبل بدء مش�واره مع منتخب
بلاده يف كوب�ا أمري�كا ،يف ظ�ل اكتش�اف ح�االت إصاب�ة
بالفريوس يف صفوف بعض املنافسني.
وتأك�د إصابة العبني أو مس�ؤولني من بوليفي�ا وكولومبيا

شفاء ثنائي السويد من كورونا

أعل�ن يان أندرس�ون ،املدي�ر الفني ملنتخب
الس�ويد ،ش�فاء ثنائي الفريق من فريوس
كورونا املستجد.وكان ديان كولوسيفسكي،
الع�ب يوفنت�وس ،وماتي�اس س�فانبريج،
الع�ب بولونيا ،قد أصيب�ا بفريوس كورونا،
ليقرر املدرب تشكيل فريق احتياطي مكون
م�ن  6العبين ،دخل�وا فقاع�ة صحية قبل
انطلاق البطول�ة ،تحس�با إلمكانية تفيش
فريوس كورونا يف املجموعة
ً
األساسية.ووفقا لصحيفة
«م�اركا» اإلس�بانية ،ف�إن
الالعبين أجري�ا اختبارات
وفحوص�ات طبي�ة ،يف
الس�اعات املاضي�ة ،حي�ث
ج�اءت نتيجته�ا س�لبية،
وبالت�ايل م�ن املق�رر أن
ينضم�ا لصف�وف املنتخب،
ليش�اركا بش�كل طبيع�ي
يف املباري�ات املقبلة.وق�ال
أندرسون« :نشعر باالرتياح

المستقبل العراقي /متابعة

ألن ماتي�اس ودي�ان يقدم�ان عمًل�اً جي ًدا،
ويمكنهم�ا الع�ودة إىل القائم�ة ..الجه�از
الطب�ي الخ�اص بنا كان على اتصال وثيق
بالالعبين ،وس�يكون م�ن املمت�ع للغاي�ة
مقابلتهما مجد ًدا».ورصح أندرس فالنتني،
طبي�ب املنتخ�ب الس�ويدي« :لق�د كنا عىل
اتصال يومي م�ع ديان وماتياس ،وكالهما
بخير ..لق�د اتبعنا القي�ود الت�ي ُتطبق يف
السويد ،ونحن عىل ثقة تامة من أن الالعبني
سيعودان للفريق ،يف أرسع وقت ممكن».

البالغ عمره  39عاما أي نقطة لكرس إرس�ال إيفاشكا يف
املجموعة األوىل ،واضطر إىل إنقاذ نقطتني لكرس إرس�اله.
وأنقذ إيفاش�كا نقطة لخس�ارة املب�اراة والنتيجة  5-4يف
املجموعة الثانية ،لكن فيدرر حصل عىل  3أخرى والنتيجة
 5-6وأنه�ى املهمة بعد أن س�دد منافس�ه رضب�ة أمامية
يف الشباك.وانس�حب فيدرر ،الذي خ�اض  3بطوالت فقط
ه�ذا الع�ام بعد عودته م�ن جراحة يف الركبة ،من فرنس�ا
املفتوحة األس�بوع املايض ،بعد أن بلغ ال�دور الرابع قائال
إنه يرغب يف االس�تعداد لويمبلدون.ويس�عى فيدرر للفوز
بلقبه  11يف هاله.

ليفربول جيدد عقد حارسه

وامل�درب والجمي�ع هنا».وأض�اف« :م�ن
دواعي رسوري البق�اء يف ليفربول ،هو نا ٍد
كبير ج ًدا ،كونه نا ٍد عائيل ،يكون من املميز
ج� ًدا ألي العب أن يبقى هنا ،أنا محظوظ».
يف املوسم املايض ،خاض أدريان  6مباريات
مع الريدز ،وخرج بش�باك نظيفة  3مرات.
وتاب�ع« :أح�اول مس�اعدة الفري�ق يف كل
لحظة ،أحاول االس�تمتاع واالس�تفادة من
تجربت�ي يف كل ثاني�ة ،كم�ا ق�ال يورج�ن
كل�وب ،أنا الع�ب يف فري�ق ،أح�اول تقديم
الدعم ومنح الثق�ة لهؤالء الالعبني يف غرفة
املالب�س ويف ملعب التدريب كل يوم ،نحاول
دائمًا دفع بعضنا البعض».وأكمل« :عندما
تقدم أفض�ل ما لديك ،يب�ذل اآلخر قصارى
جهده ،يف النهاية من الجيد للنادي وللفريق

وللمدرب ً
أيضا أن يتخ�ذ القرار الصحيح».
وختم« :أنا سعيد بالقيام بهذا العمل وأيضاً

برشلونة لالعبه :ال نريدك يف الفريق

يرص برش�لونة ،عىل التخلص من العبه خلال فرتة االنتقاالت
الصيفي�ة املقبلة ،يف ظل خروجه من حس�ابات رونالد كومان
املدير الفن�ي للفريق.وذكرت صحيفة «ماركا» اإلس�بانية ،أن

مييس :أخشى اإلصابة بكورونا

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

أعلن ن�ادي ليفربول ،تجديد عقد حارس�ه
اإلس�باني أدري�ان ،دون اإلفص�اح عن مدة
العق�د .وانض�م أدري�ان إىل ليفرب�ول يف
أغس�طس/آب  ،2019يف صفق�ة انتق�ال
حر ،وخاض  24مباراة يف جميع املسابقات
حت�ى اآلن.وس�اهم الح�ارس اإلس�باني يف
تتوي�ج الريدز ببطوالت ال�دوري اإلنجليزي
وكأس العال�م لألندي�ة وكأس الس�وبر
األوروبي.وق�ال أدري�ان يف ترصيح للموقع
الرس�مي لليفربول« :أنا سعيد ج ًدا بالبقاء
يف النادي ،هي مكافأة من النادي عىل العمل
الج�اد ال�ذي قمت ب�ه ،من�ذ أن وقعت قبل
عامين ،أنا أقدر ً
حقا تل�ك الثقة من النادي

المستقبل العراقي /متابعة

وفنزويلا بفيروس كورونا ،قبل حتى أن تنطلق املس�ابقة
يف برازيلي�ا مس�اء أم�س األحد.وأك�د مييس ،الذي س�يقود
تش�كيلة األرجنتين يف مباراته�ا االفتتاحية أمام تش�ييل يف
ري�و دي جانريو الي�وم اإلثنني ،خوف العب�ي منتخب بالده
من اإلصابة بالفريوس.وقال مييس للصحفيني «هذا يقلقنا
ألنها مخاطرة لكل ش�خص يف اإلصابة بكوفيد .19-نحاول
التحيل بالحذر لكن األمر ليس سهال .تحدث هذه األشياء».

والرياض�ة نيتها وضع آلية ومعايري لدخ�ول الجماهري للقمة الكروية
بين القوة الجوي�ة وال�زوراء يف نهائي ال�كاس والتي س�تكون ختاما ً
للموسم الكروي.

وأضاف «س�نحاول أن نفعل كل يشء ممكن حتى ال يصاب
أي شخص لكن أحيانا ال يعتمد األمر عىل الشخص نفسه».
وال يوج�د دليل عىل حصول مييس على التطعيم ،رغم واقع
أن اتحاد أمريكا الجنوبية قال يف أبريل /نيس�ان املايض إنه
حص�ل عىل اللقاح وينوي منحه ل�كل الالعبني الدوليني قبل
انطالق كوبا أمريكا.وكان من املقرر أن تستضيف األرجنتني
كوب�ا أمري�كا لكنها انس�حبت يف اللحظات األخيرة يف ظل

برش�لونة غير مهت�م برغبة قل�ب الدفاع االفرنسي صامويل
أومتيت�ي يف البق�اء داخل النادي ،مشيرة إىل أن إدارة البارس�ا
برئاس�ة خوان البورتا ،ال تريد اس�تمراره وتسعى لبيعه خالل
األس�ابيع القليل�ة املقبلة ،لتوفري بع�ض النفقات.وأضافت أن
برش�لونة أوضح للمدافع الفرنيس أنه لن يس�تمر مع الفريق،

وأن�ه يجب علي�ه إيجاد ع�رض للرحي�ل ،خاص�ة وأن كومان
والنادي ال يعتربونه أساس ًيا للفريق ،حيث نادرًا ما يلعب سواء
بس�بب اإلصابات أو س�وء املس�توى.وتابعت أن أحد األسباب
األخرى التي تدفع برشلونة إلجبار أومتيتي عىل الرحيل ،هو أن
املدافع يعد من بني أعىل  8العبني حصوال عىل رواتب بالفريق.

ارتف�اع ح�االت اإلصاب�ة بكوفي�د ،19-ونقل�ت البطولة إىل
الربازيل رغم أنها تملك أكرب حصيلة من الوفيات بالفريوس
يف أي م�كان يف العال�م باس�تثناء الوالي�ات املتحدة.ورغ�م
تأكي�د املنظمني عىل وج�ود قيود صارمة للحد من انتش�ار
الفريوس ،أصي�ب ثمانية العبني من فنزويلا بكورونا قبل
انطالق املباراة االفتتاحية أمام الربازيل ،بينما عانت بوليفيا
من إصابة ثالثة العبني.

فيل يتوقع فوز فرنسا عىل أملانيا
المستقبل العراقي /متابعة
توق�ع فيل يف حديقة حيوان بمدينة هامبورج
األملاني�ة ،ف�وز املنتخب الفرنسي عىل نظريه
األملان�ي ،غ�دا الثالث�اء ،يف مس�تهل مش�وار
الفريقني يف يورو .2020

وج�رت الع�ادة خلال الفعالي�ات الرياضي�ة
الكبرى ،على إرشاك الحيوان�ات يف توق�ع
الفري�ق الفائز ،وحققت هذه الظاهرة نس�با
متفاوت�ة م�ن النجاح.واختار الفيل ياش�ودا،
البالغ عم�ره  42عام�ا ،العل�م الفرنيس بدال
من األملان�ي ،من داخل صن�دوق تم وضعه يف

حديقة حيوان هاجنبي�ك ،اليوم االثنني.ولوح
الفي�ل بالعلم الفرنسي يف اله�واء ،ونال ثمرة
أناناس كمكافأة له.ويلتقي املنتخب الفرنيس
مع نظريه األملاني يف ميونخ ،ضمن املجموعة
السادس�ة ،فيما تلع�ب الربتغال م�ع املجر يف
املباراة األخرى باملجموعة.

بوفون :خيار العودة لبارما يثري مشاعري
المستقبل العراقي /متابعة
أعل�ن الح�ارس املخضرم جيانلويجي بوف�ون (43
عامً ا) ،أنه قرر مواصلة اللعب ملدة عام آخر عىل األقل،
وأنه يقوم بدراس�ة العديد من الخيارات ،س�واء داخل
أو خ�ارج إيطاليا.وق�ال بوف�ون عىل هام�ش تقديم
أكاديمي�ة حراس املرمى الخاصة ب�ه «فكرة االعتزال
كانت عىل وش�ك االنتصار ،لكن�ي اآلن متأكد من أنني
مس�تمر يف اللعب ،ألنني أش�عر بالقوة .تقدير زمالئي

يف الفريق يجعلني أش�عر أنه يج�ب مواصلة اللعب».
ولعب بوفون املوسمني املاضيني يف صفوف يوفنتوس،
لكنه أعلن رحيله عن الس�يدة العجوز يف نهاية املوسم
ً
عرضا من بارما،
ال�ذي انتهى مؤخرًا.ويمتلك بوف�ون
الذي بدأ مسيرته داخل جدران�ه ،والذي انتقل منه إىل
يوفنتوس للمرة األوىل عام  ،2001كما أن لديه عروضا
من أندي�ة دولي�ة مهمة.وقال حارس س�ان جريمان
السابق «لدي العديد من العروض عىل الطاولة ،والتي
تتن�اول جوانب مختلفة».وش�دد «هناك فرق تلعب يف

بمحاول�ة الحص�ول عىل فرصت�ي وتقديم
األفضل عندما تسنح يل الفرصة».

بطول�ة دوري األبطال وتعرض ّ
عيل اللعب كأس�ايس،
وأندي�ة أخ�رى يريدون الف�وز بها ،لكنه�م يريدونني
احتياطي�ا ،وهو ما س�أفعله فقط م�ع يوفنتوس».
وتاب�ع «لدي خيار يمثل العودة إىل البداية ،فهو يثري
مش�اعري ويحفزني عىل القيام بعمل جيد .سأقرر
يف غض�ون  3أو  4أي�ام>> يف إش�ارة إىل ن�ادي بارما،
الذي هبط إىل دوري الدرجة الثانية املوسم املايض.ويف
انتظار معرفة مس�تقبله ،سيس�تمر بوفون يف اللعب
حتى يبلغ من العمر  44عامً ا عىل األقل.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2393الثالثاء  15حزيران 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

يوسف السعدي

سامي جواد كاظم

بني اهلدم والبناء

نكسب الشباب لنضمن املستقبل

م�ن االم�ور املالحظة بش�دة داخ�ل املجتمع العربي بش�كل عام
والعراقي بش�كل خاص عدم التفريق بني النق�د واالنتقاد والذي
يكون س�بب للكثري من املش�اكل ،التي تحدث بني أفراد املجتمع،
حيث بس�بب عدم التفرق�ة بني األمرين يتحول م�ن نقاش حول
قضية عامة إىل أمر ش�خيص ،وبالت�ايل اىل رصاع اثبات من منهم
االص�ح ،لذلك يجب العمل على نرش ثقافة النق�د يف املجتمع من
خلال دورات توعية او وضعة داخل املناهج املدرس�ية حتى ولو
بصورة بسيطة ،وذلك لتجنيب املجتمع مشاكل التي يسببها عدم
الوعي بالنقد وتحوله اىل انتقاد.
حي�ث ان النقد هو إظهار نقاط الضع�ف يف عمل معني وتوضيح
كيف يتم عالجها.
ام�ا االنتق�اد فهو تحويل نق�اط الضعف يف عم�ل معني اىل نقاط
ضعف يف الشخص الذي قام بالعمل.
وقد حث اإلسلام عىل انتش�ار ثقافة النق�د يف املجتمع ،من اجل
تقويم األخطاء وتطوير الفرد املسلم وبالتايل تطوير املجتمع.
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أكد االسلام عىل رضورة األخذ بالنقد ال�ذي هدفه التطوير ،ومن
ذل�ك ق�ول اإلمام أمير املؤمنني عليه السلام« :من ح�ذرك كمن
برشك» .وقول اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم «فانه من استثقل
الح�ق ان يق�ال ل�ه ،او العدل ان يع�رض علي�ه ،كان العمل بهما
أثقل عليه» .وقدم اإلسالم منهج متكامل يف النقد من خالل حياة
الرسول الكريم واألئمة األطهار:
اوال :األسلوب الحكيم
ثانيا :الوقت واملكان املناسبني
ثالثا :أساسيات النقد:
أ -أن يكون النقد عن علم ومعرفة ال عن جهل
كما يف اآلية املباركة «افتوني بعلم»
ب -ان يكون النقد للتكامل وليس للذم
يق�ول امري املؤمنني عليه السلام «يا عبد الل�ه ،ال تعجل يف عيب
أحد بذنبه ،فلعله مغفور له ،وال تأمن عىل نفسك صغري معصية،
فلعل�ك معذب عليه ،فليكف من علم منكم عيب غريه ملا يعلم من
عيب نفس�ه ،وليكن الشكر ش�اغرا له عىل معافاته مما ابتيل به
غريه».
ت -ان يكون النقد بأسلوب مناسب
ث« -وَال ُت َجاد ُِلوا أ َ ْه َل الْ ِك َتاب إالَّ ب َّ
ال ِتي هِ َي أَحْ َ
س ُن»
ِ ِ ِ
ج -اختيار املكان والزمان املناسبني.

قبل الشباب مرحلة الطالئع لتكن ضمن املطلوب ،وهذا ليس ابتكار البعث
بل نصائح ال البيت عليهم السلام عن الشباب واهميتهم يف بناء املجتمع،
هؤالء الشباب الذين هم بامس الحاجة ملن يرعاهم وليس ان ننتظر الفلتة
منهم ،هؤالء الشباب حسنتهم بالف حسنة من كبار السن وسيئتهم بالف
س�يئة من سيئات كبار السن ،ماذا قدمت القيادات املتصدية للقرار لهذه
الرشيحة؟ ماذا قدم رجال الفكر والثقافة لهذه الرشيحة؟ ماذا قدم رجال
الدين لهذه الرشيحة ،ماذا قدم ش�يوخ العش�ائر لهذه الرشيحة؟ عندما
يتس�كع يف الشوارع (ليمس�ح جامة السيارة) ويحصل عىل ما يتصدق به
صاحب السيارة اين تذهب طاقته وغرائزه؟ اين دور املؤسسات االعالمية
الواعية التي تدعي الثقافة واملصداقية من هذه الرشيحة؟ ولله الحمد ال
ابالغ ان كتاباتنا الس�يما سلسلة ال تقراني استقطبت الكثري من الشباب
بكال الجنسني وغريت حياتهم وهذا من خالل االتصاالت التي تردني ،وهذا
ان دل على يشء في�دل عىل ثقافة وتربية الش�اب قبل ان تك�ون كتاباتنا
مؤثرة ،ومن بني هؤالء الش�باب التقيت بش�اب ابهرن�ي بطريقة تفكريه
وحديثه وتش�خيصه ملش�اكلهم ،يق�ول يل لم اجد وس�يلة اعالمية بمعنى
الكلمة لديها خطاب س�ليم ينهض بالش�باب وذكر بعض منها وش�خص
ثغراتها ،هذا الش�اب يريد ان يعرف االس�باب وهذا الطم�وح قد يؤدي اىل
الش�ك يف رب االرب�اب وحقيقة نحن مس�ؤولون عن ه�ذا الطموح ان لن
نجعله يسير باالتجاه الصحيح .تطرق اىل ش�خص اسمه د .احمد خريي
العمري ومحارضاته وتاثره به وهذا الرجل كله اش�كاالت تس�مع كالمه
تتاث�ر في�ه تدقق يف غايات�ه تثار منه وعن�د البحث عنه نج�ده من فريق
محم�د ب�ن زايد ،وهذا م�ن االمارات التي لها نش�اطات كبيرة وكثرية يف
مجال القراءة من خالل املس�ابقات واالمتي�ازات التي تمنحها ملن يقرا او
يكتب وهنا تكسب الشباب لتضمن املستقبل عىل طريقة ال زايد .ىالسؤال
خطير واالخطر منه عندما ال يك�ون الجواب دقيق وصحيح ،ونحن اليوم
بامس الحاجة الن يكون خطابنا بشكل عرصي الن من اهم اسباب النفور
عن االسلام هو الخط�اب القديم .نتح�دث بصدق ونتع�ب حتى يصدقنا
االخرون وغرينا يكذب فيصدقوه بكل سهولة  ،الحظوا العلم والتكنلوجيا
الت�ي ابهرت العالم واتيح بعضها للمس�لمني لكي يس�تخدموها من اجل
ثقافتهم فلم نكن باملس�توى املطلوب  ،وذلك لعدم وجود منهجية س�ليمة
يف اعتماد الكفاءات والخطط االنية واملس�تقبلية وتحديد الهدف ،فاغلبهم
غايتهم الشهرة واملال ،قلت الحد رجال الدين هل يجوز االستعانة باعالمي
او اعالمية لهم من الش�هرة بحيث ان ظه�روا يف برنامج معني تكون لهم
متابع�ات باملاليني وهذا االعالمي ليس مس�لم وال ملت�زم وهذه االعالمية
متربج�ة ولكنهما يعمالن بكفاءة عالية ملن يدفع لهم ،فاجابني بالرفض،
عجبا فلماذا نستعني يف كثري من امورنا عىل حاجيات وحتى رجال ونساء
من خارج ملتنا؟

كـاريكـاتـير

النائيل والالمي يؤكدان عىل أمهية دور االعـالم يف فضح
انتهاكات النظام البائد وتدويل قضية الشهيد والشهادة

اس�تقبل رئيس مؤسس�ة الشهداء الس�يد عبد االله
النائلي صباح اليوم االح�د بمكتبه الرس�مي ببغداد
رئي�س نقاب�ة الصحفيين العراقيين الس�يد مؤيد
الالمي.
الس�يد النائلي وخلال اللقاء أك�د عىل اهمي�ة دور
االعلام يف املرحل�ة املقبل�ة النصاف ضحاي�ا جرائم
ح�زب البع�ث واالره.اب ،وتدوي�ل قضي�ة الش�هيد
والش�هادة واب�راز قي�م التضحي�ة والبط�والت التي
بذلها الش�هداء يف محاربة الظلم والطغيان ،داعيا اىل

تعاون جميع املؤسس�ات والنقابات يف اظهار الوجه
الحقيق�ي للنظام الس�ابق وانتهاكات�ه التي ارتكبها
بح�ق املدنيني  .مش�يدا  ،بـ»الدور الوطن�ي واملهني
الكبير الذي تنه�ض به نقابة الصحفيين العراقيني
عىل كافة األصع�دة .من جانبه اكد نقيب الصحفيني
«اس�تعداد النقاب�ة وتعاونه�ا املطل�ق لدع�م العمل
الثقايف واالعالمي يف املرحلة القادمة لتحقيق انطالقة
صحيحة يف هذا الصدد ،وبما يلبي حاجة وطموحات
مؤسسة الشهداء .

حتديد اسهل طريقة للتعلم واحلفظ

بعد تعرضه ألرضار شديدة..
اعالن مرشوع نحت متثال جديد للعالمة
مصطفى جواد

كش�ف وزير الثقافة والسياحة واآلثار ،حس�ن ناظم ،االثنني ،سعي
تمثال جدي� ٍد للعالمة مصطفى جواد.
الوزارة لدراس�ة مرشوع نحت
ٍ
وذكر بيان ملكتبه ،ان» ذلك جاءأثناء جولته اليوم يف محافظة دياىل».
َّ
واطل�ع ناظم عىل تمثال العالمة مصطفى ج�واد ،متفحصا ً األرضار
الش�ديدة التي تع�رض لها ،واعداً» بالعمل عىل دراس�ة مرشوع لعم ٍل
تمثال جدي ٍد يليق به».
ٍ

حتي االرسة الصحفية وتعاهد عىل مواصلة
نقابة الصحفيني ّ
العطاء من اجل رفعة بلدنا واعالء شأنه

اعت�ذرت نقاب�ة الصحفيني،
ام�س االثنين ،ع�ن اقام�ة
احتفاليته�ا الس�نوية بالعيد
الوطن�ي بس�بب جائح�ة
كورون�ا .وقال�ت النقاب�ة يف
بي�ان  :إن «نقابة الصحفيني
العراقيين واألرسة الصحفية
تحتفل اليوم الثالثاء الخامس
عشر م�ن حزي�ران بالعي�د
الوطن�ي للصحاف�ة العراقي�ة ذكرى ص�دور صحيفة
ال�زوراء يف مثل هذا الي�وم من ع�ام  ،»1869مبينة أن
«االحتف�ال بعي�د الصحافة العراقية يعني اس�تعراض
املسيرة الحافل�ة للصحفيني العراقيني التي اتس�مت
بالعط�اء والدف�اع ع�ن بلده�م العراق ونق�ل الصورة
املرشق�ة ل�ه ام�ام العال�م» .وأضاف�ت «كان لنقاب�ة
الصحفيين دوره�ا املتمي�ز يف ابراز الوج�ه الحضاري
للعراق عىل الصعيد العربي واالقليمي والدويل من خالل
تواجده�ا يف املنظم�ات والهيئ�ات الصحفي�ة العربية
والدولي�ة» ،موضحة أن «نقيب الصحفيين العراقيني
مؤيد الالمي يرأس اتح�اد الصحفيني العرب باإلضافة

وزير النقل املرصي يكرم وزارة النقل العراقية بدرع االبداع والتميز
كرم وزي�ر النقل املصري الفريق مهندس
ً
متمثلة
كامل الوزير ،وزارة النقل العراقية،
بمدي�ر عام الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق
الدكتور املهندس فرح�ان الفرطويس بدرع
التمي�ز واالب�داع ،بحض�ور قي�ادات النق�ل
البحري يف مرص والعالم.
وق�ال املدير الع�ام إن هذا التكريم ش�هادة
مهمة بح�ق وزارة النقل واملوان�ئ العراقية

وعمله�ا وف�ق املعايري الدولي�ة  ،الفتا اىل ان
عمل املوانئ ش�هد طفرة نوعي�ة من خالل
تنظي�م األعمال املالحي�ة و تطوير األرصفة
وبن�اء منش�آت جدي�دة وبواخ�ر ووحدات
بحرية ساندة .
من جانبه قال وزي�ر النقل املرصي الفريق
مهندس كامل الوزير ،خالل فعاليات مؤتمر
«مارلوج ان هذا املؤتمر السنوي أصبح من

أهم املحافل التي تجمع صناع القرار لتبادل
اآلراء والخبرات يف مج�ال صناع�ة النق�ل
البحري واألنشطة املرتبطة به.
واض�اف ان ش�عار ه�ذا الع�ام «الرقمنة يف
صناع�ة املوان�ئ البحرية» يف س�ياق ما تم
تناول�ه الع�ام امل�ايض ،وكان الحدي�ث فيه
عن الثورة الصناعي�ة الرابعة وتأثريها عىل
التكامل بني املدينة وامليناء .

أج�رى فري�ق من العلم�اء األمريكيني بقي�ادة ليوناردو كوهين ،الباحث
باملعهد الوطني لالضطرابات العصبية والس�كتة الدماغية ،دراسة للدماغ
أثناء التدريب واكتشف مدى فائدة فرتات الراحة القصرية.
ونقل�ت مجل�ة “ ”Cell Reportsع�ن ه�ذه الدراس�ة أن الدم�اغ ال�ذي
يستريح بش�كل متكرر يس�تعيد بانتظام وبرسعة الذكريات واملعلومات
ً
حديثا .وكلما قام الش�خص يف كثري من األحيان
أو املمارس�ات املكتس�بة
بإع�ادة إنتاج معلومات جدي�دة أثناء الراحة ،كان اس�تيعابها وتطبيقها
ً
متطوع�ا يتمتعون بصحة جيدة ،حدد
أفضل .ويف دراس�ة أجريت عىل 33
العلماء نش�اط الدماغ الذي يحدث عندما يتعلم الشخص مهارات جديدة.
ومع ذلك ،أصبحت فرتات الراحة القصرية مفتاح التعلم الفعال.
واتض�ح أن أدمغ�ة املتطوعني أعادت خلال فرتات الراحة نت�اج التجربة
التي عاش�ها االش�خاص خلال التدريب برسعة وبش�كل متك�رر ،وكان
اس�تيعابها أفضل .وقال ليوناردو كوهني ،كبري الباحثني يف املعهد الوطني
لالضطراب�ات العصبي�ة والس�كتة الدماغية بهذا الش�أن“ :تدعم نتائجنا
الفكرة القائلة أن فرتة ما بعد االستيقاظ ،تلعب دورا مهمًا مثل املمارسة
يف تعلم مه�ارة جديدة .يبدو أن هذه الفرتة تضغ�ط فيها أدمغتنا وتوطد
ذكريات ما مارسناه للتو”.

العراقـي

اعتذرت عن اقامة احتفاليتها السنوية بالعيد الوطين للصحافة

اىل عضوية املكت�ب التنفيذي
لالتح�اد ال�دويل للصحفيين
حيث عم�ل من خلال هذين
املوقعين عىل تبي�ان الصورة
املرشق�ة للع�راق ودوره
الحضاري عىل م�دى التاريخ
« .وأوضح�ت النقاب�ة أنه�ا
«تس�تقبل يف مقره�ا بكرادة
مريم املهنئني وتلقي برقيات
التهنئة اعتبارا ً من صباح اليوم الثالثاء 2021 /6 / 15
واأليام التالية» ،مشيدة «بدور االرسة الصحفية الفاعل
والبارز يف مواجهة اإلرهاب ويف مش�اركتها الفاعلة مع
الق�وات األمنية والكوادر الطبي�ة يف مواقع الصد االوىل
ملواجهة جائحة كورونا وكذل�ك القيام بحمالت توعية
وتثقيف يف بغداد واملحافظات من اجل الحد من خطورة
هذا الوباء الخطري» .وتابع النقابة بحس�ب البيان أنها
«تعتذر عن اقامة احتفاليتها الس�نوية بهذه املناسبة
نتيج�ة تفيش وباء كورونا» ،متقدمة «التحية لالرسة
الصحفي�ة العراقي�ة يف عيده�ا وعه�دا ً على مواصلة
العطاء من اجل رفعة بلدنا واعالء شأنه».

تعرف عىل ماتفعله املياه الغازية
باجلهاز املناعي

املرشوبات الغازية قد تسبب زيادة الوزن بل وترض أيضا ً بصحة القلب والعظام
وأجهزة الجسم ،خاصة إذا تناولتها بكثرة وبشكل يومي ،ويمكن للصودا ً
أيضا
أن تدم�ر جه�ازك املناعي وتجعلك عرض�ة لإلصابة بالع�دوى ،ويف هذا التقرير
نتعرف عىل تأثري رشب املياه الغازية عىل جهاز املناعة ،وفقا ً ملوقع “تايمز أوف
إنديا”.تتكون الصودا بش�كل أسايس من الس�كر ،والذي ُيعرف عنه أنه يضعف
جه�از املناع�ة ،وهذا يمكن أن يعيق الطريقة التي يحارب بها جس�مك املرض،
وفيما يلي خمس طرق يمكن للصودا عن طريقها أن تعيق نظام املناعة لديك.
يحتوي  350مل فقط من الصودا عىل حوايل  39جرامً ا من السكر ،وهو مضيف
للعديد من املش�كالت الصحية عند تناولها بكميات زائدة ،يعمل السكر كأرض
خصبة للبكترييا والفريوسات ويساعدها عىل االنتشار بسهولة يف جميع أنحاء
الجس�م ،يقوم السكر ً
أيضا بقمع جهاز املناعة .هذا ينطبق عىل الجميع ،ولكن
ينطبق بش�كل أكرب عىل األشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع
الثان�ي ،كما يؤثر الس�كر املوج�ود يف الصودا على خاليا الدم البيض�اء بجهاز
املناعة ،والتي تعد مهمة ملحاربة العدوى وتسمى خاليا الدم البيضاء خاليا الدم
القاتلة ،وبالتايل  ،فمن األفضل أن األشخاص الذين يعانون من مرض السكري
من النوع الثاني ال يستهلكون الصودا.
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