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حمافظ بغداد
يعلن انجاز  60مدرسة ..ويؤكد:
ص3
سنفتتح املزيد
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االحتاد الوطين يشهد «انقسام األجنحة» ..وجهاز أمين وسط األزمة ..وبارزاني أول املتهمني

توتر يف السليامنية بعد فشل «االنقالب األبيض»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

املصارف اخلاصة تعلن
منح أكثر من  100مليار دينار كقروض
ص3
سكنية للمواطنني

حمافظ نينوى
عـن تطبيـق اتـفـاقـيـة سنـجـار:
ص2
يسري بخطوات بطيئة

تش�هد محافظ�ة الس�ليمانية ،املعق�ل الرئييس
لالتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني ،منذ أي�ام توترا
سياسيا وأمنيا عىل خلفية صدور قرارات بتغيري
مس�ؤولن أمني�ن يف جه�از «زاني�اري» التاب�ع
لالتح�اد الوطني الكردس�تاني وفيم�ا وصفتها
مص�ادر مقربة م�ن الرئي�س املش�رك لالتحاد
الوطني الهور شيخ جنكي ،ب�»االنقالب االبيض»
وتسليم السليمانية لحزب بارزاني.
ونرش موقع زيان االخباري ( )JIYANاملقرب من
الرئي�س املش�رك لالتحاد الوطني الكردس�تاني
اله�ور ش�يخ جنك�ي ،أن�ه «من�ذ مس�اء ي�وم
الخمي�س  8تم�وز  ،2021واجه�ت محافظ�ة
السليمانية وضعا غري طبيعي باإلمكان تسميته
ب�(االنق�الب االبي�ض) وتس�ليم الس�ليمانية اىل
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني ويف ح�ال
نجاحها س�تنعكس تأثرياتها عىل مستقبل هذه
املنطق�ة وحي�اة مواطنيه�ا» .وق�ال املوق�ع أن
تخ َذ قرار بإج�راء تغيري يف
«الح�ادث بدأ عندم�ا اٌ ِ
منصب مسؤول مؤسس�ة زانياري بشكل رسيع
ومفاجئ دون الرجوع اىل قيادة املكتب السيايس
لالتحاد الوطني» ،مبينا ً أن «كل من بافل طالباني
وقوب�اد طالباني كانا خلف هذا القرار الرسيع».
وأضاف أن «القرار تسبب بتوتر الوضع خصوصا
بع�د محاولة تنفي�ذ القرار عرب اس�تخدام القوة
وتحريك القوات للس�يطرة عىل مؤسسة زانياري
التي تعترب أكثر االجهزة األمنية حساسة لالتحاد
الوطن�ي الكردس�تاني ووضع رئيس املؤسس�ة
ومستشاريها قيد الحجز ملدة  24ساعة».

التفاصيل ص2
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عمليات بغداد تعلن نجاح خطة تأمني زيارة اإلمام حممد اجلواد (عليه السالم)

ص2

ص2

الكاظمي عن أزمة الكهرباء :ال فائدة من احللول الرتقيعية

بغداد  /المستقبل العراقي

أصدر رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،أم�س الس�بت ،بيان�ا ً هام�ا ً
بش�أن أزم�ة الكهرب�اء يف الب�الد .وذك�ر
بي�ان للمكت�ب اإلعالمي ملجل�س الوزراء
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه،
ان «رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي
زار وزارة الكهرب�اء وأص�در بيانا تضمن
بعض الحلول لألزم�ة» .وقال الكاظمي،
بحسب البيان ،أن «اإلرهابيون وداعموهم
يواصل�ون محاولته�م إعاق�ة الحي�اة يف
العراق ،فبع�د أن عجزوا عن املواجهة مع
قواتنا املسلحة البطلة ،ها هم يستهدفون
محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل
متواص�ل» ،مش�ريا اىل ان» هن�اك ق�وى
واهم�ة ،تعمل عىل أن ال يص�ل العراق إىل

االكتفاء الذاتي يف الطاقة والغاز ،وتحاول
إعاقة ه�ذه الجهود بكل وس�يلة» ،مبينا
ان»عملن�ا عىل قط�اع الطاق�ة وتطويره
لن يتوقف ،ونعمل عىل خطة اسراتيجية
نؤس�س لها وفق دراس�ات واقعية إلدامة
الكهرباء كخدمة مستمرة للمواطنن».
وع�ن الحلول أك�د الكاظم�ي ،ان»حلولنا
يف قط�اع الطاق�ة الكهربائي�ة تس�تند إىل
تنويع مصادر الطاق�ة وتحقيق االكتفاء
م�ن الوق�ود الغ�ازي أو غ�ريه لتش�غيل
محطات التوليد» ،منوها عىل أنه»ال توجد
حلول رسيع�ة ملش�كلة الكهرب�اء ،لكننا
نض�ع الحل�ول واإلج�راءات ب�أرسع أداء
ممكن ،ونس�تنهض كل طاق�ات قطاعي
اإلنتاج والتوزيع ألجل وضع الحلول ،وأن
يلمس املواطن نتائ�ج إيجابية» .وأوضح
الكاظمي ،إنه»منذ بداية تس�لمنا مهامنا

قلن�ا إن األفع�ال الحقيقي�ة وامللموس�ة
هي ما سيش�اهدها ويتلمس�ها املواطن،
ال�ذي اكتفى من األقوال والكالم عىل مدى
س�نوات» ،منبه�ا عىل أن» االس�تهدافات
املستمرة لقطاع الكهرباء تحاول أن تمنع
استقرار املنظومة الكهربائية ،خاصة بعد
أن افتتحنا محطتن حديثتن ومهمتن يف
ذي ق�ار وص�الح الدين» .وأض�اف رئيس
الوزراء»:س�بق أن أنفق الع�راق ما يقرب
من  80مليار دوالر عىل قطاع الكهرباء منذ
عام  ،2003لكن الفس�اد كان عقبة قوية
أمام توفري الطاقة للناس بشكل مستقر،
وهو إنفاق غري معق�ول دون أن يصل اىل
حل املش�كلة من جذورها» ،ملفتا إىل أن»
م�ن يح�اول أن يحمّل الحكوم�ة الحالية
مس�ؤولية الخراب ،عليه بمراجعة نفسه
وذاكرته ،فالخراب والفساد كانا متالزمن

يف جمي�ع القطاعات ،وقطاع الطاقة كان
هو األبرز بينه�ا» .وتابع« :نتفهم غضب
املواطنن ،ونغض�ب لغضبهم ،فالكهرباء
الي�وم تواج�ه نتائ�ج س�وء التخطي�ط
املراكم ،مثلما تواجه اإلرهاب ورشوره يف
وقت واحد ،وجهنا وزارتي النفط واملالية
بتقدي�م الدع�م املطل�ق ل�وزارة الكهرباء
من أج�ل ديمومة توفري الطاقة للش�عب
العراقي» ،مؤكدا ان» خلية االزمة ستتابع
وتترصف بأرسع رد فعل إزاء أي خروقات
تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية».
واردف »:ال فائ�دة من الحل�ول الرقيعية
املؤقتة الت�ي ندفع ثمنه�ا مرتن ،واألهم
هو عمل هذه الحكومة عىل وضع الحلول
الجذري�ة والعلمية والصحيحة ملش�كالت
قطاع الطاقة يف العراق.

التفاصيل ص2

تغيريات حكومية يف إسبانيا تطال وزيرة اخلارجية مستشار حكومي يعلن حتديد األرض اخلاصة بمرشوع إسكان مدينة الصدر
بغداد  /المستقبل العراقي

ع�ن رئي�س الوزراء اإلس�باني ،بي�درو سانتش�يز ،وزيرا
جدي�دا للخارجي�ة ،وأبقى عىل وزيرة االقتص�اد ،يف تعديل
وزاري ،أمس السبت.
وتوىل خوس�يه مانويل ألباريس ،منص�ب وزير الخارجية
خلف�ا ألرانش�ا جونزاليس الي�ا ،التي تعرض�ت النتقادات
واسعة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة نشبت مع املغرب،
بع�د موافقته�ا ع�ىل ع�الج ،إبراهيم غ�ايل ،زعي�م جبهة

مبتابعة الفـريـق عمـاد حممـد حممـود
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

القوات األمنية تنفيذ
 1545إلقاء قبض يف حمافظات
ص2
خمتلفة خالل  5أيام

البوليس�اريو ،التي تسعى الستقالل الصحراء الغربية عن
املغرب ،يف مستشفى بإسبانيا.
وس�تصبح إيزابي�ل رودريجي�س متحدث�ة جديدة باس�م
الحكومة ووزيرة األرايض.
واحتفظت نادي�ا كالفينو بحقيبة وزارة االقتصاد ،وتولت
باإلضافة إىل ذلك منصب النائب األول لرئيس الوزراء.
كما احتفظ األعضاء الخمسة يف حزب يونيداس بوديموس
«معا نس�تطيع» رشي�ك األقلي�ة يف الحكوم�ة االئتالفية،
بمناصبهم.

القضاء يناقش يف ورشة عمل تعديل املادة  57من قانون االحوال الشخصية

التـجـارة تطلـق تـوزيـع السلـة الغذائيـة :هـذا مـا تتضمنـه

الصحة تؤكد قدرهتا عىل
استيعاب مصـايب كورونـا:
لدينا  80مستشفى
ص3

العراق حيقق أكثر من مئة
ألف بحث علمي منشور فـي
املستوعبات العاملية
ص3

برعاية رئيس الوزراء..
إقـامـة هنـائي الـكـأس
بحضور مجاهريي
ص7

ص3

ص2

ص2

التجارة تطلق توزيع السلة الغذائية :هذا ما تتضمنه
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت وزارة التجارة ،أمس الس�بت ،انطالق توزيع الس�لة
الغذائية يف جميع أنحاء العراق.
وأك�د الناط�ق االعالمي لل�وزارة محمد حن�ون يف ترصيح
صحف�ي ان « وزارة التج�ارة افتتح�ت م�روع الس�لة
الغذائية» ،مشريا اىل انها «تتضمن نوعيات جيدة».
وقال حنون ،أن «السلة الغذائية تشمل جميع انحاء العراق
من بينها اإلقليم» ،مبينا انها «تتضمن  7مفردات اساسية
بنوعيات جيدة».
واش�ار متحدث الوزارة ،اىل ان «مبالغ السلة الغذائية تبلغ
 500دين�ار وال مبال�غ جدي�دة تض�اف» ،مؤك�دا ان «فرق
رقابية بارشت بمتابعة ايصال املفردات للمواطنني».
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االحتاد الوطين يشهد «انقسام األجنحة» ..وجهاز أمين وسط األزمة ..وبارزاني أول املتهمني

توتر يف السليامنية بعد فشل «االنقالب األبيض»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

تعت�رب أكثر االجهزة األمنية حساس�ة لالتح�اد الوطني
الكردس�تاني ووضع رئيس املؤسسة ومستشاريها قيد
الحجز ملدة  24ساعة».
وتاب�ع املوق�ع «م�ع بداي�ة الح�ادث هن�اك ترسيب�ات
للمعلومات تش�ري إىل أنه تم معالجة املش�كلة ،أو إيقاف
ق�رار التغيريات» ،موضح�ا ً أنه بحس�ب املعلومات التي
حصلنا عليها أن الوضع كما هو ولم يشهد أي تغيري».
وأشار اىل أن« ،الهور شيخ جنكي ،الذي هو طرف رئيس
يف ه�ذا املوض�وع ،يق�ول إن ه�ذا الحادث خط�ة اعدت
الس�تهدافه بدعم خارجي واقليم�ي» ،الفتا اىل أنه «رغم
عدم صدور موقف رس�مي من الهور شيخ جنكي حتى
اآلن لكنه يرص عىل إلغاء قرار تغيري املس�ؤولني األمنيني
كونه غري قانوني ونفذ تحت قوة الس�الح وهذا أمر غري
مسموح به».
وأوض�ح أن «جنكي اعت�رب تحريك القوات بهذا الش�كل
خ�الل ال�� 24س�اعة املاضية تط�ور غري مرغ�وب ولم
يح�دث يف تأري�خ ه�ذا الحزب» ،مش�ريا اىل أن�ه «عندما
انش�قت حرك�ة التغي�ري واث�رت بش�كل ملحوظ�ا عىل
االتحاد الوطني لم يقبل مام جالل باستخدام القوة ضد
نوشريوان مصطفى وأصدقائه».
وأردف أن «ه�ذا الق�رار أثار قلقا ل�دى جماهري االتحاد
الوطني بس�بب لجوء طرف الس�تخدام القوات املسلحة
لحس�م الرصاع الس�يايس ،يف حني أن تغيري أي مسؤول
أمني ال يحتاج الستخدام القوة».

تش�هد محافظة الس�ليمانية ،املعقل الرئي�ي لالتحاد
الوطني الكردستاني ،منذ أيام توترا سياسيا وأمنيا عىل
خلفية صدور قرارات بتغيري مس�ؤولني أمنيني يف جهاز
«زاني�اري» التاب�ع لالتحاد الوطني الكردس�تاني وفيما
وصفته�ا مصادر مقرب�ة من الرئيس املش�رك لالتحاد
الوطن�ي اله�ور ش�يخ جنك�ي ،ب�»االنق�الب االبيض»
وتسليم السليمانية لحزب بارزاني.
ون�ر موق�ع زي�ان االخب�اري ( )JIYANاملق�رب م�ن
الرئيس املش�رك لالتح�اد الوطني الكردس�تاني الهور
ش�يخ جنكي ،أن�ه «منذ مس�اء يوم الخمي�س  8تموز
 ،2021واجه�ت محافظ�ة الس�ليمانية وضع�ا غ�ري
طبيعي باإلمكان تسميته ب�(االنقالب االبيض) وتسليم
الس�ليمانية اىل الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني ويف
ح�ال نجاحها س�تنعكس تأثرياتها عىل مس�تقبل هذه
املنطق�ة وحياة مواطنيه�ا» .وقال املوق�ع أن «الحادث
تخ َذ ق�رار بإجراء تغيري يف منصب مس�ؤول
ب�دأ عندما اٌ ِ
مؤسس�ة زانياري بش�كل رسيع ومفاجئ دون الرجوع
اىل قي�ادة املكتب الس�يايس لالتحاد الوطن�ي» ،مبينا ً أن
«كل م�ن بافل طالباني وقوب�اد طالباني كانا خلف هذا
القرار الرسيع» .وأضاف أن «القرار تسبب بتوتر الوضع
خصوصا بعد محاولة تنفيذ القرار عرب اس�تخدام القوة
وتحري�ك القوات للس�يطرة عىل مؤسس�ة زانياري التي

الكاظمي عن أزمة الكهرباء :ال فائدة من احللول الرتقيعية
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�در رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،أمس الس�بت ،بيانا ً هاما ً بش�أن
أزمة الكهرباء يف البالد.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي ملجلس الوزراء
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه ،ان
«رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي زار
وزارة الكهرب�اء وأص�در بيانا تضمن بعض
الحلول لألزمة».
وق�ال الكاظم�ي ،بحس�ب البي�ان ،أن
«اإلرهابيون وداعموهم يواصلون محاولتهم
إعاق�ة الحياة يف العراق ،فبعد أن عجزوا عن
املواجه�ة م�ع قواتن�ا املس�لحة البطلة ،ها
ه�م يس�تهدفون محط�ات وأب�راج الطاقة
الكهربائية بش�كل متواصل» ،مشريا اىل ان»
هن�اك قوى واهم�ة ،تعمل ع�ىل أن ال يصل
الع�راق إىل االكتفاء الذاتي يف الطاقة والغاز،

القضاء يناقش
يف ورشة عمل تعديل
املادة  57من قانون
االحوال الشخصية
بغداد  /المستقبل العراقي
نظ�م معه�د التطوي�ر القضائي،
أمس السبت ،ورشة عمل حرضها
عدد من وسائل اإلعالم ومنظمات
املجتم�ع املدني ورؤس�اء عدد من
النقاب�ات .وذكر املرك�ز اإلعالمي
ملجلس القضاء األعىل يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن
«الورش�ة الت�ي حرضه�ا رئي�س
مجل�س القض�اء األع�ىل القايض
الدكت�ور فائ�ق زي�دان ناقش�ت
مح�اور ع�دة أهمها تعدي�ل املادة
 57من قانون األحوال الش�خصية
وحرية التعبري عن الرأي باإلضافة
اىل موضوع العنف األرسي».
وأضاف البي�ان أن «القايض فائق
زيدان أوضح خالل الورش�ة عددا ً
من املالحظ�ات بخصوص املحاور
الت�ي طرحت ،الس�يما م�ا يتعلق
بحقوق املتظاهرين وإيالء القضاء
أهمية قص�وى لهذا امللف» ،مؤكدا ً
«صدور أح�كام قضائية بحق من
اعتدى عىل املتظاهرين والنشطاء
املدنيني».
وتابع البيان أن «الورشة حرضها
القضاة الس�ادة إياد محسن ضمد
واحم�د جاس�ب وعلي�اء حس�ني
ومجموع�ة م�ن ممث�يل منظمات
املجتم�ع املدن�ي واالعالمي�ني
والس�ادة نقي�ب الصحفيني مؤيد
الالم�ي ونقي�ب املعلم�ني عب�اس
كاظم الساعدي».

وتح�اول إعاقة هذه الجهود بكل وس�يلة»،
مبينا ان»عملنا عىل قطاع الطاقة وتطويره
لن يتوق�ف ،ونعمل عىل خطة اس�راتيجية
نؤس�س له�ا وفق دراس�ات واقعي�ة إلدامة
الكهرباء كخدمة مستمرة للمواطنني».
وع�ن الحلول أك�د الكاظم�ي ،ان»حلولنا يف
قط�اع الطاقة الكهربائية تس�تند إىل تنويع
مص�ادر الطاق�ة وتحقي�ق االكتف�اء م�ن
الوق�ود الغ�ازي أو غريه لتش�غيل محطات
التولي�د» ،منوه�ا ع�ىل أنه»ال توج�د حلول
رسيعة ملشكلة الكهرباء ،لكننا نضع الحلول
واإلجراءات بأرسع أداء ممكن ،ونس�تنهض
كل طاق�ات قطاعي اإلنت�اج والتوزيع ألجل
وض�ع الحل�ول ،وأن يلمس املواط�ن نتائج
إيجابية» .وأوضح الكاظمي ،إنه»منذ بداية
تس�لمنا مهامن�ا قلنا إن األفع�ال الحقيقية
وامللموس�ة هي ما سيش�اهدها ويتلمسها
املواطن ،الذي اكتفى من األقوال والكالم عىل

ورشوره يف وقت واحد،
تواجه اإلرهاب
مدى س�نوات» ،منبها عىل أن» االستهدافات مثلما
Apago
PDF
Enhancer
املس�تمرة لقطاع الكهرب�اء تحاول أن تمنع وجهن�ا وزارتي النفط واملالية بتقديم الدعم

اس�تقرار املنظومة الكهربائية ،خاصة بعد
أن افتتحن�ا محطتني حديثت�ني ومهمتني يف
ذي قار وصالح الدين».
وأضاف رئيس الوزراء»:سبق أن أنفق العراق
م�ا يقرب م�ن  80ملي�ار دوالر ع�ىل قطاع
الكهرباء منذ عام  ،2003لكن الفس�اد كان
عقبة قوية أمام توفري الطاقة للناس بشكل
مس�تقر ،وهو إنف�اق غري معق�ول دون أن
يصل اىل حل املشكلة من جذورها» ،ملفتا إىل
أن» من يحاول أن يحمّ�ل الحكومة الحالية
مس�ؤولية الخ�راب ،عليه بمراجعة نفس�ه
وذاكرته ،فالخراب والفس�اد كانا متالزمني
يف جمي�ع القطاع�ات ،وقط�اع الطاقة كان
ه�و األبرز بينه�ا» .وتاب�ع« :نتفهم غضب
املواطن�ني ،ونغض�ب لغضبه�م ،فالكهرباء
اليوم تواجه نتائج س�وء التخطيط املراكم،

املطل�ق ل�وزارة الكهرباء من أج�ل ديمومة
توفري الطاقة للش�عب العراقي» ،مؤكدا ان»
خلي�ة االزمة س�تتابع وتت�رصف بأرسع رد
فع�ل إزاء أي خروقات تس�تهدف أبراج نقل
الطاقة الكهربائية».
واردف »:ال فائ�دة م�ن الحل�ول الرقيعي�ة
املؤقت�ة الت�ي ندفع ثمنه�ا مرت�ني ،واألهم
ه�و عمل هذه الحكومة ع�ىل وضع الحلول
الجذري�ة والعلمي�ة والصحيح�ة ملش�كالت
قطاع الطاقة يف العراق ،بخطط قصرية األمد،
وأخ�رى متوس�طة ،باإلضاف�ة إىل الخط�ط
طويلة األمد» ،وش�دد عىل أن» من أس�اء إىل
قط�اع الطاقة ع�رب الفس�اد أو اإلهمال ،أو
املساومة السياسية وعىل مدى سنوات ،فإن
فعل�ه ال يختلف عم�ا يفعله اإلره�اب اليوم
باستهداف خطوط نقل الطاقة».

وبني الكاظم�ي ،ان» التحقيقات مس�تمرة
ملالحقة صغ�ار وكب�ار املفس�دين يف قطاع
الكهرب�اء ،ه�ؤالء مثل�وا يدا ً آثمة س�اعدت
اإلرهاب وخدمت أهداف�ه» ،الفتا انه» يجب
أن ال يتحول قطاع الكهرباء مادة للرصاعني
الس�يايس واالنتخاب�ي فاملواط�ن عانى بما
في�ه الكفاية من ه�ذه الرصاع�ات ونعمل
ب�كل الجه�ود لتوف�ري الطاق�ة الكهربائي�ة
للمواطنني».
واختت�م رئي�س مجل�س ال�وزراء حديث�ه
بالق�ول »:التحقيق�ات مس�تمرة يف مواطن
الفس�اد ضمن عمل وزارة الكهرباء ،وألقينا
القبض بالفعل عىل عدد ممن صدرت بحقهم
مذك�رات قضائية إث�ر ه�ذه التحقيقات»،
موضح�ا ،ان «أوىل الثواب�ت ه�و أن نتجاوز
الروت�ني ،ونحد م�ن البريوقراطية ،ألنها من
أس�باب تده�ور قطاع الطاق�ة ،ورضرها ال
يختلف عن الفساد».

مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

القوات األمنية تنفيذ  1545إلقاء قبض يف حمافظات خمتلفة خالل  5أيام
بغداد  /المستقبل العراقي
بمتابع�ة الفريق عم�اد محمد محمود وكي�ل وزارة الداخلية
لش�ؤون الرطة ،نف�ذت القوات األمنية ممارس�ات أدت إىل
إلق�اء القب�ض عىل عدد كبري م�ن املطلوبني يف ته�م وجرائم
مختلفة يف محافظات مختلفة.
وأعلنت وكالة شؤون الرطة وتوابعها يف وزارة الداخلية من
تاري�خ  3/7/2021ولغاية  8/7/2021تنفي�ذ أوامر قبض
قضائي بلغ عددها  ،1545وتوزعت كالتايل:
 -1املتهمني املحالني اىل املحاكم 215
 -2فض املشاجرات 1517
 -3ضبط عجالت مطلوبة (حجز) 43
 -4التربع بالدم 29
 -5انقاذ الغرقى 5
 -٦القبض عىل متعاطي ومروجي املخدرات 197
 -7القبض عىل املتسولني 303
 -8القب�ض ع�ىل م���طلق�ي العي�ارات الناري�ة وال�دكات
العشائرية 23
 -9القبض عىل رساق 12

 -10القبض عىل مخمورين 208
 -11طبع لوحات مرورية 19٦24
 -12اصدار اجازات السوق 125٦3
 -13اصدار سنوية 223٦9
 -14ابطال مفعول عبوة ناسفة 17

 -15القبض عىل إرهابي 19
 -1٦قتل إرهابي 1
 -17ضبط كدس عتاد 2
 -18ضبط عبوة ناسفة 19
 -19إحالة متهمني اىل املحاكم يف قضايا إرهابية 2
 -20إحالة متهمني اىل املحاكم يف قضايا جنائية 155
 -21ضبط أسلحة غري مرخصة 55
 -22تحرير مخطوف 1
كم�ا أعلنت مديري�ة مكافحة املخ�درات واملؤث�رات العقلية
القبض عىل خمسة متهمني يف محافظتي ميسان والبرصة.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
أن «مفارزها تمكنت من إلقاء القبض عىل خمس�ة متهمني
بحوزته�م مواد مخدرة ،حيث تم القبض عىل ( )3متهمني يف
محافظة ميسان بحوزتهم مادة الكريستال املخدرة ،إضافة
إىل أدوات التعاطي ،وأسلحة نارية غري مرخصة».
واش�ارت اىل ان�ه «تم القب�ض عىل ( )2متهم�ني يف محافظة
البرصة بحوزتهما مادة الكريستال املخدرة ،إضافة إىل أدوات
التعاط�ي املتنوع�ة ،ليتم إحالتهم�ا إىل القض�اء وفق أحكام
املادة القانونية ( )28مخدرات».

يف ذكرى حترير املوصل ..الكاظمي يشدد عىل عدم تكرار أخطاء املايض :دفعنا ثمنها بالدم
أص�در رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظمي ،أمس الس�بت ،بيانا بش�أن ذكرى
تحري�ر املوص�ل من س�يطرة تنظيم داعش،
فيما ش�دد عىل ع�دم تك�رار األخط�اء التي
«دفعنا ثمنها بالدم».
وق�ال الكاظم�ي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه «يحيي العراقيون اليوم
الذك�رى الرابعة لتحرير املوص�ل ،يف ملحمة
بطولية جسدت ارتباط الدم باألرض ،وأكدت
أن وح�دة العراق صمام أمانه ،وأن تماس�ك
العراقي�ني ب�كل أطيافه�م واثنياته�م ه�و
الطريق الزدهار البلد ورفعته واستقراره».

ولف�ت إىل أن «معرك�ة املوص�ل قلب�ت كل
املوازين عىل املس�تويات املحلي�ة واإلقليمية
والدولي�ة ،فبعد أن دنس�ت عصابات داعش
اإلرهابية األرايض العراقية واستمكن خوارج
العرص عىل أهلها وممارستهم شتى الجرائم
الوحشية بحق أبنائنا ،كانت الوقفة البطولية
املرف�ة لقواتن�ا األمني�ة ب�كل صنوفه�ا
وتش�كيالتها ،مستندة إىل عقيدة حبّ العراق
ووحدته ،وإيمانها ب�أن التضحية بالدم هي
س�بيل الرفاء وأن الوطني�ة الحقيقية هي
الحفاظ ع�ىل وحدة الع�راق ال التفريط بها،
فكانت تضحياتهم جليل�ة ،وليتحقق النرص

ببس�التهم وبطوالته�م وبالوقف�ة املرف�ة
للش�عب العراق�ي م�ن ش�ماله إىل جنوب�ه،
معززة بالفتوى املباركة للمرجعية الرشيدة،
التي اس�تنهضت الروح الوطنية واملجتمعية
يف حماية الوطن».
وأش�ار إىل أن�ه «بعد مرور أربع س�نوات عىل
تحري�ر املوص�ل ،تؤك�د الحكوم�ة حرصها
الش�ديد عىل ع�دم تكرار أخط�اء املايض وما
س�ببته م�ن تداعي�ات خطرية دفعن�ا ثمنها
بالدم ،والوقوف بعزم ضد اإلرهاب ومالحقة
فلول�ه وتجفيف منابعه ،ع�رب تعزيز قدرات
القوات األمنية وإعادة تنظيمها مؤسس�اتيا ً

وف�ق اعتب�ارات مهني�ة وخطط عس�كرية
مدروسة بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا».
وأكم�ل« :وقد أولت الحكوم�ة أيضا ً اهتماما ً
كب�ريا ً بمل�ف النازح�ني ،ووضع�ت برنامجا ً
إلع�ادة جمي�ع النازح�ني إىل مناطقه�م
وتوفري الظروف املالئمة إلعادة اس�تقرارهم
واندماجهم مج�ددا ً يف مجتمعاتهم األصلية،
ه�ذا الربنام�ج ينف�ذ إىل جان�ب مش�اريع
متعددة لتعزيز الس�لم األهيل ،وتحقيق األمن
املجتمع�ي ،بما يضم�ن االس�تقرار والحياة
الكريم�ة ألبن�اء املناط�ق التي عان�ت الكثري
بسبب وحشية عصابات داعش».
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مكتب السيد السيستاين حيدد
عيد االضحى
نينوى  /المستقبل العراقي
ح�دد مكتب املرج�ع الدين�ي ،عيل
السيس�تاني،االثنني املقب�ل ،كأول
أي�ام ش�هر ذي الحج�ة ،وبذل�ك
سيكون يوم األربعاء  21من الشهر
الجاري هو أول أيام عيد األضحى.
وقال املكت�ب يف بيان ورد ملوقع IQ
 ،NEWSإن «يوم غ ٍد األحد هو املُتمم

لش�هر ذي القع�دة الح�رام ،ويوم
اإلثن�ني املواف�ق (2021/ 7 /12
م) ه�و األول من ش�هر ذي الحجة
الحرام لعام  1442للهجرة».
وي�وم الجمع�ة ،أعلن�ت املحكم�ة
العليا يف السعودية ،أن وقفة عرفة
س�تكون يف  19تم�وز الج�اري،
ليكون اليوم الذي يليه مبارشة هو
أول أيام عيد األضحى.

عمليات بغداد تعلن نجاح خطة تأمني زيارة
اإلمام حممد اجلواد (عليه السالم)
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،أمس الس�بت ،نجاح خط�ة تأمني زيارة اإلمام
محم�د الجواد ،يف العاصمة .وقالت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نسخة منه إنه «نعلن نجاح الخطة االمنية التي أعدتها قيادة عمليات بغداد
والخاص�ة بذكرى استش�هاد اإلمام محم�د الجواد (عليه الس�الم)» ،مبينة
أن «ه�ذا النجاح يأت�ي للجهد الكبري ال�ذي بذلته قطعات القي�ادة املنترة
ع�ىل طول الطرق املؤدية ملدينة الكاظمية املقدس�ة لتوفري الحماية الكاملة
ملواكب الخدمة وجموع الزائرين» .وتابعت «كما تميزت الخطة بانس�يابية
عالي�ة يف الط�رق ،ولم يتم قطع الكثري منها باس�تثناء القريب�ة واملؤدية إىل
املرقد الريف مما سهل عملية الذهاب والعودة للزائرين» .وأضافت «بهذه
املناسبة نتقدم بالشكر والتقدير للقوات األمنية املنفذة للخطة ،وللمواطنني
وأصح�اب املواك�ب ،والزائري�ن لتعاونهم م�ع الق�وات األمني�ة والتزامهم
بالوصايا والتعليمات الخاصة بالزيارة ،كما نخص بالشكر جميع الوزارات
والدوائر الساندة ،واملؤسسات اإلعالمية والقنوات الفضائية».

حمافظ نينوى عن تطبيق اتفاقية سنجار:
يسري بخطوات بطيئة
نينوى  /مروان ناظم
كش�ف محاف�ظ نين�وى نج�م
الجبوري ،أمس الس�بت ،أن تطبيق
بنود اتفاقية سنجار يسري بخطوات
بطيئة ،مش�ريا إىل أن تشكيل فوج
قوات طوارئ م�ن املكون اإليزيدي
سيسهم بعودة النازحني.
وق�ال الجب�وري خ�الل مؤتم�ر
صحفي مش�رك مع رئيس اركان
الجي�ش العراقي الفري�ق اول ركن
عبد االمري يارالله ،يف مدينة املوصل
بمناس�بة الذكرى الرابع�ة لتحرير
املدين�ة من تنظيم داعش ،حرضته
وكال�ة ش�فق ني�وز ،إن تطبي�ق
اتفاقي�ة س�نجار لم يتوق�ف لكنه
«يسري بشكل بطيء».
وأض�اف أن الحكوم�ة املحلي�ة يف
نين�وى تس�عى اىل اعادة م�ا تبقى
من النازحني االيزيديني اىل س�نجار
وق�د التقت بعدد من الش�خصيات
العش�ائرية والديني�ة من أجل حث
النازحني عىل العودة.
واشار الجبوري اىل ان تشكيل فوج
قوات الطوارئ من االيزيديني ضمن
صفوف وزارة الداخلية سيساهم يف
عودة بعض النازحني ألن هذا يبعث
رس�ائل اطمئنان ب�ان ابنائهم هم
من س�يوفرون الحماية للمنطقة،
الفت�ا اىل ان الوض�ع االمن�ي «جيد
نس�بيا ً لكن تش�كيل ف�وج طوارئ
من االيزيديني يعطي حافزا ايجابيا
لع�ودة النازح�ني» .ول�م يتط�رق
محاف�ظ نين�وى اىل تواج�د ح�زب
العم�ال الكوردس�تاني يف جب�ال
س�نجار وع�ن مصريهم فيم�ا اذا

مضت بغداد واربيل يف تطبيق املزيد
من بن�ود االتفاقية املش�ركة التي
تخص قضاء سنجار.
م�ن جانب�ه ،ق�ال رئي�س اركان
الجي�ش ،إن «اإلره�اب كان يعل�م
قيم�ة ه�ذه املدينة الكب�رية ولذلك
عمل ع�ىل احتاللها وع�دم التنازل
عنها بسهولة» ،مثمنا ً دور القوات
العراقية يف هذه املعركة.
وب�ني أن «أكثر من  100ألف مقاتل
م�ن مختل�ف الصنوف ش�اركوا يف
عملي�ات التحري�ر التي اس�تمرت
 8أش�هر و 23يوم�ا ً ق�دم فيه�ا
العراقيون التضحيات من اجل هذه
املدينة» ،مشريا اىل «رضورة اهتمام
الحكومة العراقية باملدينة القديمة
يف املوص�ل وتخصي�ص املزي�د من
االموال العمارها واع�ادة ما تبقى
من نازحيها يف الفرة املقبلة» .من
جان�ب آخر ،اك�د يارالله اس�تمرار
عملي�ات حف�ر الخن�ادق وتعزي�ز
الس�واتر لتأمني الح�دود العراقية،
باالضاف�ة اىل نص�ب الكام�ريات
الحراري�ة ،مضيف�ا «وضع الحدود
جيد وهي ممس�وكة بشكل محكم
تقريبا ً وال مخاوف منها».
فيما نف�ى فت�ح وزارة الدفاع باب
التطوي�ع يف صف�وف الجي�ش،
موضح�ا ً «ال يوج�د اي تطوي�ع
جديد خ�الل العام الح�ايل ولم يتم
تخصيص أي أم�وال ضمن املوازنة
لهذا الغرض» .وفيما يخص قضاء
س�نجار ،اعتذر يارالله عن الحديث
في�ه وق�ال ان�ه م�ن اختص�اص
العمليات املش�ركة ألنه�ا تعلم كل
التفاصيل.

احلشد الشعبي يعثر عىل عجلة مفخخة
وأسلحة غرب األنبار
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قيادة عمليات األنبار للحش�د الش�عبي الس�يطرة عىل عجلة
مفخخ�ة لداعش وضب�ط عدد من األس�لحة املتوس�طة والخفيفة
بعملية استباقية يف قضاء القائم غرب األنبار.
وق�ال قائ�د عملي�ات األنبار للحش�د قاس�م مصلح يف بي�ان تلقت
املستقبل العراقي نس�خة منه إن “هذه العملية جاءت بعد تقاطع
املعلومات االس�تخبارية مع الجهات ذات العالقة تمكنا من خاللها
العثور عىل مضافة لداعش تحوي عجلة مفخخة مروكة نوع (بيك
آب) كم�ا وت�م ضبط وثائق داعش�ية تخص تداول األم�وال وديوان
التعلي�م وعق�ود الن�كاح وقاع�دة بيانات بأف�راد األجه�زة األمنية
واملطلوبني لديها يف قضاء القائم غرب األنبار”.
وأض�اف مصلح أن�ه ” :تمت الس�يطرة عىل عدد كبري م�ن األعتدة
بمختلف أنواعها ،وكذلك س�الح ، BKSوقذائف  RBG7مع ذخائرها
عدد ( )3وقناص نوع شتاير و اسلحة نوع كالشنكوف مع ذخائرها
و اسلحة متوسطة مختلفة األنواع» .
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حمافظ بغداد يعلن انجاز  60مدرسة ..ويؤكد:
سنفتتح املزيد
بغداد /طالب ضاحي /عادل احمد
أعلن محافظ بغ�داد محمد جابر العطا،
أمس السبت ،انجاز العمل ب� 60مدرسة
يف العاصم�ة ،م�ن أص�ل  150مدرس�ة
يف مناط�ق متفرق�ة م�ن بغ�داد ،مؤكدا ً
أن األي�ام املقبلة ستش�هد افتت�اح بقية
املدارس.وقال العطا ،يف ترصيح صحفي
إنه «بحثن�ا مع وزير الرتبي�ة عي حميد
مخلف ،مروع بناء ألف مدرس�ة ضمن
َّ
وت�م االتف�اق بني
االتفاقيَّ�ة الصينيَّ�ة،
الجانب�ني ع�ىل تش�كيل لجنة هندس�ية
مش�رتكة ب�ني ال�وزارة واملحافظ�ة تش�مل َّ
كل
أقس�ام األبنية املدرس�ية يف الوزارة والهندس�ة
يف املحافظ�ة وش�عب األبنية املدرس�ية التابعة
ملديري�ة الرتبي�ة يف بغداد».وأوض�ح العط�ا َّ
أن
«املحافظة رشعت ببناء الكثر من املدارس التي
تحتاجها العاصمة ،وفق مواصفات فنية حديثة

تحتوي عىل مختربات وقاعات تخصصية تسهم
يف ارتقاء العملية الرتبوية».
وأضاف َّ
أن «االفتتاح املس�تمر للمباني املدرسية
الجديدة يأتي ضمن خطة بارشت بها محافظة
بغ�داد يف الع�ام املايض ،م�ن خ�الل تنفيذ 150
مدرسة ،أُنجز منها نحو  60مدرسة ،وستشهد
األي�ام املقبلة إنجاز ما تبقى ،ويف جميع مناطق

العاصمة».
وش�هد الع�ام الح�ايل افتت�اح ع�رات
امل�دارس يف العاصمة بغداد ،ففي ش�هر
كان�ون الثان�ي امل�ايض ،ج�رى افتت�اح
 8م�دارس يف أحي�اء الع�دل والغزالي�ة
والجامعة والفحامة واللطيفية والرشيد
والش�علة ،ويف ش�هر ش�باط  2021ت�م
افتت�اح مدرس�ة نموذجي�ة وروض�ة
حديث�ة يف قض�اء أبو غري�ب ويف آذار تم
افتت�اح  4م�دارس نموذجي�ة يف منطقة
العبيدي ومدرس�ة نموذجي�ة يف منطقة
املعامل ،ويف نيس�ان تم افتتاح مدرستني
نموذجيت�ني يف منطق�ة ج�ر دي�اىل وافتت�اح
مدرس�ة نموذجية يف ش�ارع فلسطني ومدرسة
نموذجي�ة يف ح�ي الجامع�ة ،ويف حزي�ران ت�م
افتت�اح مدرس�ة نموذجية يف قض�اء املحمودية
ومدرس�تني نموذجيت�ني يف اللطيفية وافتتاح 3
مدارس نموذجية يف قضاء الزوراء «املعامل».

www.almustakbalpaper.net

املصارف اخلاصة تعلن منح أكثر من  100مليار
دينار كقروض سكنية للمواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت رابط�ة املص�ارف الخاص�ة العراقية،
أمس الس�بت ،من�ح املص�ارف الخاصة أكثر
من  100ملي�ار دينار قروض س�كنية ضمن
مبادرة البنك املركزي الواحد تريليون دينار.
وقال املدير التنفيذي لرابطة املصارف الخاصة
العراقي�ة عي طارق ،يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه إن املص�ارف الخاصة
تس�هم بش�كل كب�ر يف دع�م قطاع الس�كن
وتخفي�ف األزمة عىل املواطن�ني ،عرب قروض
ميرة تبلغ  100مليون دينار تمتد عىل مدار
 15عام�ا ً وبفائدة  %2متناقصة» ،مش�را ً إىل
أن «أكثر من  44مرصفا ً خاصا ً تمنح قروضا ً
للمواطنني لراء وحدات سكنية».
وأض�اف أن «حج�م التمويل بلغ حالي�ا ً أكثر
م�ن  100مليار دينار ،وهن�اك إقبال كبر من
املواطنني عىل القروض الس�كنية ،الفتا ً إىل أن

«سياس�ة البنك املركزي داعمة للمواطنني إذ
ق�ام بتخفيض فائدة القروض الس�كنية من
 %4إىل  %2تناقصية».
وأش�ار اىل أن «املواط�ن غ�ر املوظ�ف يح�ق
ل�ه رشاء وح�دة س�كنية يف املجمع�ات فقط

مستشار حكومي يعلن حتديد األرض اخلاصة بمرشوع إسكان مدينة الصدر
بغداد  /المستقبل العراقي
حدد مستش�ار رئيس الوزراء لشؤون اإلعمار صباح عبد
اللطي�ف موعد البدء بتنفيذ م�روع مداخل بغداد ،فيما
أعلن عن تخصيص األرض الخاصة باملروع.
وقال عب�د اللطيف يف ترصيح صحفي إن «هناك أس�بابا ً
عدي�دة تتعل�ق بتعث�ر املش�اريع الخدمية ،منه�ا يرتبط
بمشاكل املحافظات وإدارة قراراتها ،وأحيانا ً بالوزارات»،
مبين�ا ً أن «معظ�م التلك�ؤ يف العم�ل يك�ون يف مش�اريع
ال�وزارات لعدة أس�باب منه�ا عدم توف�ر التخصيصات
املالي�ة أو خالف�ات تحدث يف أثناء تنفي�ذ العمل ،وخاصة
قضاي�ا قانونية م�ا بني املق�اول وصاحب امل�روع ،أو
بس�بب قضايا تتعلق ببعض اإلجراءات البروقراطية غر
املرنة ،وأحيانا ً قضايا فساد».

وأض�اف عبد اللطيف أن «م�روع مداخل بغداد يعد من
املشاريع العمالقة وسيحسن من صورة بغداد كعاصمة»،
مش�را ً اىل أنه «ستتم الس�يطرة عىل االختناقات املرورية
،وحل مشكلة تلف الشوارع عند إنجاز املروع».
وأك�د أن «امل�روع يتضم�ن انش�اء س�احات للتب�ادل
التج�اري عن�د مداخل بغ�داد التي عددها س�تة مداخل،
حي�ث يتم تفريغ حمولة الش�احنات القادمة اىل بغداد يف
هذه الس�احات ،وبعده�ا تنقل الحمول�ة اىل داخل بغداد
بس�يارات حمل صغرة» ،الفتا ً اىل أن «موعد البدء بتنفيذ
املروع هو األسبوع املقبل ،وسينجز العام املقبل».
وتاب�ع أنه «تم تخصيص  220ملي�ار دينار لهذا املروع
ضم�ن املوازنة الحالية ،كما س�يتم تخصيص ذات املبلغ
ً
موضح�ا أن «رئيس الوزراء ركز ،خالل
له العام املقبل»،
عرض املروع عليه ،عىل اختيار رشكات صاحبة خربة،

بس�بب التجارب مع رشكات متلكئة ليس�ت باملس�توى
املطلوب».وأكد عب�د اللطيف أنه «تم اختيار رشكات ذات
خ�ربة كبرة وإنج�ازات داخل وخارج الع�راق» ،الفتا ً اىل
أن «للم�روع  6مداخل تتف�اوت يف أطوالها ،وأن معظم
املناطق التي س�تمر به�ا تلك املداخل ه�ي أراض زراعية
مملوكة للدولة».وذكر مستشار رئيس الوزراء أن «هناك
ً
مروع�ا عمالقا ً ه�و الطري�ق الحويل لبغ�داد ،وهو من
املش�اريع الجديدة القديمة التي ب�دأت الفكرة فيه نهاية
السبعينيات ،وتم تعطيله بسبب الحروب ،ورئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظمي طالب اآلن بإعادة إحيائه» ،موضحا ً
أن «الرؤي�ة األولية للطريق يف نهاية الس�بعينيات تغرت
بعد تطور بغداد».
وتاب�ع أن «الطري�ق طول�ة  94ك�م يحي�ط ب�كل بغداد،
وس�يكون فرص�ة للتطوي�ر العق�اري والعمران�ي حول

مدير عام االعامر اهلنديس يعلن عن تقدم نسب االنجاز
بمشاريع سكنية مهمة يف بابل
المستقبل العراقي  /حامد عبد النبي كاظم
أعلن مدير عام دائرة االعمار الهنديس وكالة.
املهن�دس املعم�اري (حس�ن م� ِّدب مِ جحم )
إح�دى تش�كيالت وزارة االعم�ار واالس�كان
والبلديات العامة.
ع�ن تق�دم نس�ب أإلنج�از لثالثة مش�اريع
سكنية يف محافظة بابل.
وقال مدير عام الدائرة أن كوادرنا الهندس�ية
والفني�ة تواصل إرشافه�ا الهنديس عىل ثالثة
مش�اريع س�كنية ،واملتمثل�ة بم�روع (
مجمع ارض بابل الس�كني ) ومروع( أبي
غرق الس�كني ) ومروع ( مجمع الس�الم
السكني)
.مُ بين�ا إن ه�ذه املش�اريع الس�كنية الثالثة
س�يكون لها ال�دور الفاع�ل يف التخفيف عن
كاهل املواطن وحل أزمة الس�كن يف محافظة
بابل.هذة املش�اريع تم توقيع عقود االرشاف
الهنديس وتش�كيل دوائ�ر املهندس املقيم مع
هيئة استثمار بابل.
وأض�اف مدير ع�ام الدائرة أن نس�ب اإلنجاز
التي تحققت يف مروع أرض بابل الس�كني
بلغت  %91الذي ينفذ عىل مس�احة تقدر ب (
 26دونم) وبمدة تنفيذ ( 36ش�هر)  .مش�را
إىل أن املروع يحتوي عىل دور س�كنية بعدد
(  )176دار وبأربع نماذج.
( ) A, B, C, Dوالجه�ة املالكة للمروع هي
مديرية بلدية ابو غرق.

العاصمة».وذك�ر أن «مروع إس�كان مدينة الصدر هو
مروع عم�الق بمعدل  90ألف وحدة س�كنية ،حيث تم
تخصي�ص األرض ل�ه» ،الفت�ا ً اىل أن «امل�روع ينفذ من
خالل االتفاقية الصينية (النفط مقابل اإلعمار)».
وبني عب�د الطيف« :أننا يف مرحل�ة التفاوض مع الجانب
الصين�ي يف اختي�ار ال�ركات املناس�بة له�ذا املوضوع،
ولدينا لجن�ة تعقد اجتماعات يومية من أجل اس�تكمال
املروع» ،مش�را ً اىل أن «مدينة الصدر من املدن املكتظة
بالس�كان و %2من مساحة بغداد ،ويعيش فيها  %24من
سكان العاصمة».
ولف�ت اىل أن «م�روع إس�كان مدين�ة الص�در س�وف
يقلل من الزخم الس�كاني الح�ايل» ،مضيفا ً أن «املروع
س�يتضمن جامعة ومدينة طبية و 28مدارس ،إضافة اىل
الخدمات وفق رؤية عرصية عمرانية برؤية واقعية».

الصحة تؤكد قدرهتا عىل استيعاب
مصايب كورونا :لدينا  80مستشفى

دار س�كنية وبنموذج�ني (  Bو  ) Aوبطابق
PDFالمستقبل العراقي
 Enhancerبغداد /
Apago
وطابق�ني ،مس�احة البن�اء  185م ،و  200م

جحم  ،ان نسب
وتابع املهندس حسن مدِب مِ ِ
أنجاز املروع الس�كني الثان�ي الذي ينفذ يف
منطق�ة اب�ي غرق بلغ�ت ح�وايل  %41والذي
ينف�ذ عىل ش�كل أفقي وبمس�احة تقدر 40
دون�م وبمدة أنجاز ثالثة س�نوات  .منوها ً إىل
ان امل�روع يتك�ون من ( )320دار س�كنية
ذات طاب�ق واحد .ومدة إنج�از املروع هي
ثالث س�نوات ،حيث تم�ت املب�ارشة بالعمل
نهاية عام  .2019والجه�ة املالكة للمروع
ه�ي وزارة املالية .مضيفا ان املروع الثالث
ال�ذي ترف عليه الدائرة هو مروع مجمع
السالم السكني الذي بلغت نسب االنجاز فيه
حوايل  %35والذي ينفذ عىل مساحة  20دونم
وبم�دة انجاز ( )28ش�هرا  .وبكلفة اجمالية
ثمانية عر مليار ومئتان وخمس�ون مليون
دينار عراقي .حيث تم�ت املبارشة باملروع
مطلع العام الحايل .2021
واض�اف ان امل�روع يتك�ون م�ن ()120

لدعم واستقرار املدينة احلدودية

سنجار :افتتاح عدد من املؤسسات
احلكومية اخلدمية
بغداد  /المستقبل العراقي

ش�هد قضاء سنجار الواقع بأقىص الغرب يف محافظة نينوى ،افتتاح العديد
م�ن املؤسس�ات الحكومي�ة الخدمية يف القطاع�ات املختلف�ة ،وتأتي هذه
الجه�ود يف إطار مس�اعي الحكوم�ة املركزية يف دعم اس�تقرار هذه املدينة
الحدودية ،التي عانت من حمالت منظمة من قبل عصابات داعش اإلرهابية
إبان سيطرتها عىل املدينة يف عام .2014
وقال قائممقام قضاء س�نجار فهد حامد إن «مدينة س�نجار تشهد حركة
واسعة يف إعادة افتتاح الدوائر واملؤسسات الحكومية الخدمية ،بغية تقديم
أفضل الخدمات للمواطنني ورفع املعاناة عن كاهلهم ،وذلك من خالل العمل
جنبا ً إىل جنب معهم».
م�ن جانبه أكد قائ�د الفرقة ( )20يف الجيش العراقي العميد الركن حس�ن
ج�واد ،أن «الق�وات األمنية العراقية اس�تطاعت توفر األم�ن الهايل قضاء
سنجار».
وأضاف« :قطعنا وعدا ً ألهايل س�نجار بتوفر الخدمات األساس�ية لهم ،وها
نح�ن نفتتح العديد من املؤسس�ات الخدمي�ة ويف مقدمتها دائ�رة األحوال
والدفاع املدني ومديرية البلدية وقس�م تربية س�نجار ،باإلضافة إىل الدوائر
األخرى».فيما أعرب مواطنو سنجار عن سعادتهم إلعادة افتتاح املؤسسات
الحكومية داخل مدينتهم التي ستس�هم بش�كل كب�ر يف زيادة وترة عودة
األرس النازحة إىل منازلها.
يذك�ر أن العديد من املؤسس�ات الحكومية كانت تق�دم خدمتها من خارج
املدين�ة وكان�ت تعمل يف م�دن أخرى ،ولك�ن بعد االس�تقرار األمني وتوفر
األرضية للعمل أعيد افتتاح هذه املؤسسات.

م�ع توفر خدم�ات املاء والكهرب�اء والرصف
الصحي وغره�ا .والجهة املالك�ة للمروع
هي مديرية بلدية الحلة.
وأك�د املدي�ر العام ح�رص الدائ�رة من خالل
غرف�ة عملي�ات االرشاف عىل مش�اريع بابل
الت�ي يديرها املهن�دس ( هيث�م حاتم حامد
) ع�ىل تنفيذ جميع املش�اريع وفق الضوابط
واملواصف�ات العاملي�ة وحرصه ع�ىل أكمالها
ضمن التوقيتات املحددة لها .والجدير بالذكر
أن الدائ�رة لديه�ا تس�عة مش�اريع ت�رف
عليه�ا يف املحافظة .وبني املدي�ر العام اىل ان
الدائ�رة ارس�لت وفدا هندس�يا ضم�ن كافة
االختصاص�ات برئاس�ة مع�اون مدي�ر عام
الدائ�رة الدكت�ور املهن�دس ( محم�د حي�در
الساكني ) لالطالع عىل سر العمل يف املشاريع
الت�ي ترف عليها الدائ�رة يف محافظة بابل.
وتقييم مراحل العمل واللقاء مع السيد مدير
هيئة اإلستثمار يف املحافظة املهندس ( محمد
جاسم زكم ) والقيام بجولة يف املشاريع التي
ترف عليها الدائرة والتابعة لهيئة إستثمار
باب�ل م�ن أج�ل التع�اون والتنس�يق وتذليل
الصعوبات وح�ث الركات املنف�ذة االرساع
يف إنجاز تللك املش�اريع كونها تخدم املواطن
الباب�ي ،باإلضافة إىل إمكاني�ة الحصول عىل
مشاريع جديدة للدائرة للمساهمة الفعالة يف
بناء عراقنا الحبيب.

العراق حيقق أكثر من مئة
ألف بحث علمي منشور
يف املستوعبات العاملية
بغداد  /المستقبل العراقي
س�جلت الجامعات والكلي�ات العراقية ن�را عامليا
متزاي�دا بواق�ع أكث�ر م�ن مئ�ة ألف بح�ث علمي يف
مستوعبات سكوبس وكالريفيت.
وذكر بي�ان ل�وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن «املؤسسات
األكاديمي�ة الحكومي�ة واألهلي�ة العراقي�ة ع�ززت
موقعه�ا يف النر العاملي حيث ارتف�ع مؤرش النر
العلم�ي العراق�ي يف املس�توعبات اىل مئ�ة وس�تة
آالف وخمس�مئة وتس�عة وس�بعني بحث�ا موزع�ة
ع�ىل مس�توعبات س�كوبس وكالريفي�ت (Web of
.»)Science
وأضاف أن «هذه النتائج اش�رتكت فيها  79جامعة
وكلية حكومية وأهلية فيما تصدرت هذه املعطيات
حس�ب التسلس�ل الرتاتب�ي للمؤسس�ات الحكومية
جامعة بغ�داد واملس�تنرصية وباب�ل والتكنولوجية
والب�رصة واملوص�ل والكوفة،مبينا ً أن�ه «عىل صعيد
املؤسس�ات الجامعي�ة األهلي�ة برزت كل م�ن كلية
املستقبل الجامعة وكلية الرافدين الجامعة والجامعة
االس�المية يف النجف االرشف وكلية اإلرساء الجامعة
وكلية املنصور الجامعة وجامعة الكفيل».

أعلن�ت وزارة الصح�ة أن دوائرها عىل
أقىص درجات التأهب الستيعاب الزيادة
امللحوظ�ة بمصابي كورون�ا ،مبينة أن
التوجه سيكون عىل توفر لقاح فايزر،
فيم�ا أوص�ت بااللت�زام يف االج�راءات
الوقائية واخذ اللقاح ،من أجل انخفاض
اعداد اإلصابات والسيطرة عليها.
وق�ال مدي�ر قس�م تعزي�ز الصح�ة يف
وزارة الصح�ة هيث�م العبي�دي إن
«ال�وزارة أصب�ح لديها  80مستش�فى
واطئ�ة الكلفة ،كافية الس�تيعاب عدد
االصابات ،واالرسة متوفرة ،ونستطيع
ان نس�توعب  12أل�ف رسي�ر» ،مبين�ا ً
أن «املش�كلة هي بع�دد الوفيات ،حيث
كلم�ا زادت عدد االصاب�ات يرتفع عدد
الوفيات».
وأضاف أن «الكثر من الناس يتأخرون
بمراجع�ة الطبي�ب ،وبالت�ايل يتفاق�م
عندهم امل�رض ،وه�ؤالء يتعرضون إىل
مضاعف�ات كبرة» ،مبين�ا ً أن «الوزارة
لديه�ا امكانيات ع�زل ،وتمتلك  12ألف

رسير الس�تيعاب مرىض كورونا يف كل
الع�راق ،واملش�غول منها م�ن  9أو 10
باملئة فقط ،وهنال�ك مجال من االرسة
بنسبة  90باملئة فارغة».
وأش�ار إىل أن «دوائ�ر الصح�ة يف بغداد
واملحافظات اتخذت االحتياطات ،وهي
عىل أق�ىص درجات التأه�ب» ،موضحا ً
أن «هذه الزيادة غر ملحوظة س�ابقا،
وإذا استمرت باالرتفاع قد تكون هناك
صعوبة يف توفر األرسة».
وتاب�ع« :لكن اآلن هنالك س�يطرة عىل
أع�داد املصاب�ني ،لذل�ك يج�ب االلتزام
باالجراءات الوقائية ،وأخذ اللقاح».
وأوضح أن «الوزارة ليس لديها االمكانية
يف تش�خيص انواع الس�الالت بالعراق،
وكذل�ك يف معظ�م دول العال�م ال توجد
ه�ذه االمكاني�ة» ،مبين�ا ً أن «املص�اب
يعت�رب مصابا ً بفروس كورونا ،س�واء
بدلتا أو غر ساللة».
ولف�ت إىل أن «الع�راق ل�م يتعاق�د مع
رشكات أخ�رى ل�راء اللق�اح ،أي أن
اللقاحات هي ذاتها ستس�تخدم ،ولكن
الرتكيز سيتجه عىل لقاح فايزر».

الزراعة :مساع الستيعاب خرجيي الطب البيطري
واستحداث درجات وظيفية
ً

بينم�ا املوظ�ف يح�ق ل�ه ال�راء يف األحياء
الس�كنية واملجمع�ات االس�تثمارية» ،مؤكدا ً
أن «املص�ارف الخاص�ة تعم�ل وف�ق املنهاج
العام للدولة يف إنهاء أزمة الس�كن عرب زيادة
اإلقراض السكني».

حمافظ نينوى حيدد حجم مستحقات
مقاويل املحافظة
بغداد  /المستقبل العراقي

ح� ّدد محاف�ظ نين�وى ،نج�م الجب�وري ،أم�س الس�بت ،حج�م
مس�تحقات املقاولني يف نينوى التي أطلقه�ا وزير التخطيط خالد
بت�ال النج�م خ�الل زيارت�ه اىل املحافظة ي�وم الخمي�س املايض.
وق�ال الجبوري إن «زيارة وزير التخطي�ط والوفد الذي يرافقه إىل
املحافظة ،كانت مثمرة» ،الفتا ً اىل أن «وزير التخطيط اطلع خاللها
ع�ىل بعض املش�اريع ،وقام بحل الكث�ر من املش�اكل التي كانت
تواجهنا بش�أن املشاريع التي منها ما يخص التمويل».وأضاف أن
«كثرا ً من املشاريع كانت متوقفة وقام بحل مشاكلها ،إضافة إىل
اس�تحقاقات املقاولني وغرها من املشكالت التي تواجه املحافظة
ومنها الدوائر ميدانياً» ،مبينا ً أن «مس�تحقات مقاويل نينوى التي
أطلقه�ا الوزير بلغ�ت ( )30.661.500.000دين�ار وهي فروقات
مس�تحقات املقاولني».ودع�ا الجب�وري «وزراء املالي�ة واإلعم�ار
واإلس�كان اىل زيارة املحافظ�ة واالطالع ميدانيا ً عىل املش�اكل من
أج�ل حلها بعيدا ً عن املكاتب�ات التي قد تأخذ وقتا ً طويالً وتقليص
الفرتة الزمنية يف س�بيل انطالق الكثر من املش�اريع».وكان وزير
التخطي�ط ،خالد بت�ال النجم ،قد أج�رى يوم الخمي�س ،زيارة إىل
محافظة نينوى ،عقد خاللها اجتماعا ً موسعاً ،مع محافظها نجم
الجبوري ،ومديري الدوائر الخدمية والفنية يف املحافظة ،ملناقش�ة
خطة املشاريع الخاصة بمحافظة نينوى لعام .2021

الرتبية حتدد موعد إعالن جدول امتحانات
الثالث املتوسط والسادس االعدادي
بغداد  /المستقبل العراقي
حددت وزارة الرتبية ،موعد إعالن جدول امتحانات الثالث املتوسط
والس�ادس االعدادي.وقال املتحدث باس�م الوزارة ،حيدر فاروق يف
ترصيح صحفي «الجداول س�تعلن يف األسبوع املقبل».وأضاف ان
«موعد امتحانات السادس اإلعدادي يف  8 / 21موعد أويل وقد يتغر
بتقديمه أو تأخره بعدد من األيام القليلة».وأشار اىل ،ان «املوقف
الوبائ�ي وق�رارات اللجنة العلي�ا للصحة هو الفيص�ل يف تثبيت أو
تغير موعد امتحانات الصفوف املنتهية».وأكد فاروق ،ان «املوقف
الوبائي هو من يحدد الوضع ونأمل ان تبقى املواعيد ثابتة».

الدفاع املدين :إنقاذ عدد من العوائل
وإمخاد حريق اندلع بالكاظمية

بغداد /المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الزراعة ،أمس الس�بت ،عن مساعيها الس�تيعاب خريجي الطب البيطري
،فيما أكدت ارس�الها بيانات بش�أن األع�داد املطلوبة اىل مجلس الخدم�ة االتحادي.وقال
الوكي�ل الفني ل�وزارة الزراع�ة ميثاق
عب�د الحس�ني الخفاج�ي إن «تعي�ني
األطباء البيطري�ني مركزيا ً توقف منذ
الع�ام  1988بقرار م�ن مجلس قيادة
الث�ورة املنح�ل» ،الفت�ا ً اىل أن «وزارة
الزراع�ة أعادت تفعيل قان�ون التدرج
الطب�ي البيطري ورفع�ت األعداد التي
تحتاجها من املتخرجني بدءا ً من العام
 2003وصعوداً».وأض�اف الخفاج�ي
أن «ال�وزارة تح�اول إيج�اد ط�رق
إلحت�واء الخريجني البيطريني ما قبل  2003لس�د حاجة املؤسس�ات البيطرية» ،مش�را ً
اىل أن «الوزارة س�بق وان أرس�لت اىل مجل�س الخدمة االتحادي بيانات باألعداد والنس�ب
والتخصص�ات الت�ي تحتاجها والتي بلغ�ت  1400درجة وظيفية ناتجة ع�ن املتقاعدين
واملتوفني وتاركي الوظيفة».وأوضح أن «مجلس الخدمة سرس�ل هذه البيانات إىل وزارة
املالي�ة من أجل اس�تحداث الدرجات وتخصيص األم�وال الالزمة التي تضمن الش�فافية
وأن الجميع يس�تطيعون التقديم ع�ىل التعيني من خالل الناف�ذة االلكرتونية « ،مبينا ً أن
«تعليم�ات املوازنة االتحادية للعام  2021أكدت عىل أن أي حذف واس�تحداث يف الدرجات
الوظيفي�ة يك�ون عن طريق مجل�س الخدم�ة االتحادي».ويف م�ا يتعلق بالق�روض أكد
الخفاجي أن «القروض الزراعية الخاصة بالفالحني مس�تمرة لكن األموال املخصصة لها
تتأث�ر باملوازن�ة االتحادية» ،منوها ً ب�أن «من يدير عملية االقراض ه�و املرصف الزراعي
واملبادرة الزراعية».ولفت اىل أن «املشاريع تتوزع ما بني تكميلية ومستدامة مثل معجون
الطماط�م والدبس والزيوت التي يمكن تطويره�ا اىل محاصيل صناعية يف حالة الوفرة»،
مؤكدا ً أن «هذه املشاريع تراجعت بعد العام  2003بسبب فوىض السوق واإلغراق السلعي
باالستراد».ودعا الخفاجي اىل «وجوب تنشيط القطاع الخاص؛ كداعم للقطاع الحكومي
ورشي�ك يتناصف معه املس�ؤولية الوطني�ة يف ميداني الزراعة والزراع�ة الصناعية اللتني
تشكالن عماد اقتصاد السوق يف أي دولة».

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت مديري�ة الدفاع املدن�ي ،إنقاذ ع�دد من العوائ�ل وإخماد
حري�ق اندل�ع داخل محطة م�اء يف منطق�ة الكاظمي�ة ببغداد.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان
«فرق الدفاع املدني انقذت واخلت عدد من عوائل موظفي محطة
ماء خام العطيفية بعد اندالع حادث حريق داخل جملون مش�يد
من (الس�ندويج بنل) رسيع االش�تعال مقطع كدور سكنية غر
نظامية داخل املحطة يف منطقة الكاظمية س�احة عبد املحس�ن
الكاظمي ببغ�داد» .واضافت ،ان «فرق الدفاع املدني بذلت جهود
كب�رة واضط�رت اىل ه�دم جدران بع�ض املنازل به�دف تعجيل
الوص�ول املبارش اىل قل�ب النار واخمادها بع�د ان انقذت واخلت
العوائل الس�اكنة وقدمت اإلس�عافات األولي�ة واالنعاش الرئوي
للمصاب�ني منهم  ،وانهت الحادث بع�د ان اخمدت نران الحريق
دون تس�جيل خس�ائر برية مع تحجي�م االرضار املادية داخل
املحط�ة» .واش�ار البيان اىل ان «الدفاع املدن�ي طلب فتح تحقيق
يف مركز الرطة املس�ؤول عن الرقع�ة الجغرافية باالعتماد عىل
تقرير خبر االدلة الجنائية لتحديد أس�باب ان�دالع الحريق بادئ
االمر» .
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العدد :العقـار / 507/الرباط الصغري
مجهورية العراق
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة التاريخ2021/6/9 :
جلنـة تثبيـت امللكيـة

اعــالن

قـرار تثبيـت عائديـة عقـار
بناءا ً عىل صدور قرار تثبيت العائدية للعقار املرقم ( / 507الرباط الصغري) يف
 2021/6/9وبموجب قرار تثبيت العائدية بملكية العقار املرقم  507الرباط
الصغري ومسـاحته ( )93م 2و ( )75سـم 2باسـم (مديرية بلدية البرصة)
واعتبار املرتسم املنظم من قبل مساح التسجيل العقاري مكمالً عند التنفيذ
اسـتنادا ً اىل احكام املادة ( )48من قانون التسجيل العقاري رقم ( )43لسنة
.1971
نعلـن هذا القرار ملـدة ثالثون يوما ً وعىل من لديه اعرتاض عىل القرار املذكور
الطعن فيه لدى رئاسـة محكمة االستئناف اعتبارا ً من اليوم التايل لنرش هذا
اإلعالن وعند انتهاء الثالثون يوما ً وعدم ورود اشـعار من رئاسـة االستئناف
بوقوع الطعن عىل القرار لديها خالل املدة املذكورة سـتبادر دائرة التسـجيل
العقاري بالتسجيل وفقـا ً لقرار تثبيت العائديـة.

القايض
السيد حسن فاضل ياسني
رئيس جلنة تثبيت امللكية

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف ميسان االحتادية

م  /مناقصة

العدد 946 :
التاريخ 2021 / 7 / 5 :

-1يرس ( رئاسـة محكمة اسـتئناف ميسـان االتحادية ) دعوى مقدمي العطـاءات املؤهلن وذوي
الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ( تنظيف بناية رئاسـة محكمة استئناف ميسان االتحادية
واملحاكم التابعة لها )
-2تتوفر لدى ( رئاسـة محكمة اسـتئناف ميسـان االتحادية ) التخصيصات املاليـة ضمن املوازنة
االتحاديـة وينوي اسـتخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات  /تنظيف بناية رئاسـة محكمة اسـتئناف
ميسـان االتحادية واملحاكم التابعة لها وبكلفة تخمينية شـهريا (  ) 50000000خمسـون مليون
دينار عراقي فقط .
-3بامـكان مقدمي العطاء الراغبـن يف رشاء الوثائق للعطاء باللغات ( باللغـة العربية ) وبعد دفع
قيمة البيع للوثائق غري مسـرتدة والبالغة (  ) 250000مئتان وخمسون الف دينار عراقي وبامكان
مقدمي العطاء الراغبن يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل الربيد االلكرتوني
. E-mail:hjc-mac2008@yahoo.com
-4اخر موعد تسليم العطاءات اىل العنوان االتي  /مجلس القضاء االعىل  /رئاسة محكمة استئناف
ميسـان االتحادية  /قسم الحسـابات  /العمارة  /الشبانة يف املوعد املحدد  2021 / 7 / 25يف تمام
الساعة الثانية عرش ظهرا بالتوقيت املحيل ملدينة العمارة وسوف ترفض العطاءات املتاخرة وسيتم
Apago PDF Enhancer
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي ( رئاسـة
محكمة اسـتئناف ميسـان االتحادية ) العمارة  /الشـبانة يف السـاعة الثانية عرش ظهرا بالتوقيت
املحـيل ملدينـة العمارة بتاريخ  2021 / 7 / 26يجب ان تتضمـن العطاءات ضمان للعطاء وبمبلغ (
 ) 2190000مليونان ومائة وتسعون الف دينار عراقي فقط .
مالحظة ( يتحمل من ترسـو عليـه املناقصة اجور نرش االعالن وكافة الرضائب والرسـوم بموجب
القوانن النافذة )

القايض
حيدر حنون زاير احيمد
رئيس حمكمة استئناف ميسان االحتادية

اعالن
اىل املتهم الغائب ( /الرشطي حامد يارس حسن فرهاد االسدي)
املنسـوب اىل  /محافظـة البـرصة قضـاء املدينة ناحيـة طلحة قرب
رضيح االمام احمد ابن عيل (ع)
العنوان /
بمـا انـك متهم وفق املـادة / 34اوال وثانيا من ق ع د رقم  14لسـنة
 2008املعدل الهمالك مما تسبب بحصول ارضار بالعجلة الحكومية
املرقمة
نـوع فورد بيـك اب عام  2014ولم تقوم بدفـع مبلغ التضمن لحد
االن()1563
وملجهوليـة محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسـطة هذا االعالن عىل ان
تحـرض امام محكمـة قوى االمن الداخيل االوىل  /املنطقة الخامسـة
البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل
اقامتـك وتجيب عـن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سـوف
تجري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام املـواد ( 65و  68و  )69من
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم  17لسـنة
2008
العميد الدكتور الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/130 :ش2021/
التاريخ2021/7/8 :
م /تبلغ املدعى عليه (عبد الواحد عجمي حماد )
ملقتضيات حسـم الدعـوى الرشعية املرقمـة ( /130ش)۲۰۲۱/
املقامة من قبل املدعية (حنان سـعد عبيد) عىل واملتضمنه تفريق
للـرضر وبالنظر ملجهوليه محل إقامة املدعـى عليه (عبد الواحد
عجمـي حماد ) وحسـب رشح القائـم بالتبليغ واملؤيـد من قبل
مختـار املنطقة لـذا تقرر اجـراء تبليغ املدعى عليـه بصحيفتن
يوميتـن عامتن للحضـور يف موعـد املرافعة املصـادف /7/15
 2021السـاعة التاسعة صباحا ويف حال عدم حضورك او حضور
مـن ينوب عنك قانونيا ً سـوف تجري املرافعه بحقـك غيابيا وفق
القانون
القايض
فائق مشعل صالح

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد/ 1153:ب2021/
التاريخ 2021/7/7:
اىل املدعي عليه /عيل عبد الحسن مهدي
اعــــــــــالن
اقـام املدعـي املدير املفوض ملـرصف االقتصاد لالسـتثمار و التمويل
اضافـة لوظيفتـه الدعـوى املرقمـة اعاله يطلـب دعوتـك للمرافعة
و الحكـم بتسـديد مبلغ قـدره (ثالثمائة و اثنان و خمسـون مليون
دينار عراقي) وملجهولية محل اقامتك حسـب اشـعار مختار منطقة
الحيدرية مهند بشري كاظم و املرفق كتاب مركز رشطة الكوت املرقم
 3487يف  2021/4/19تقـرر تبليغـك بمضمـون عريضـة الدعـوى
املرقمـة /1153ب 2021/و نـرش بصحيفتـن محليتن لـذا اقتىض
حضورك يوم  2021/7/28و يف حال عدم حضورك سـوف يتم السري
يف اجراءات الدعوى غيابيا بحقك
القايض
مرتىض كاظم آل شغيدل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العـدد2021/ 8073:
التاريخ2021/7/8 :
نرش اعالن
قدمت املسـتدعية (ايمان حسـن صالح) طلـب اىل هذه املحكمة
تطلب فيـه اصدار حجـر وقيمومة لزوجها املفقـود (عيل يونس
حسـن) والذي فقد بتاريـخ  2015/4/9عليه واسـتنادا لقانون
رعايـة القارصين قـررت املحكمة نـرشه بصحيفتـن محليتن
لغرض التثبت من حياة املفقود.
مع التقدير....
القايض
كاظم متعب داود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح الدين
االتحادية
محكمة بداءة بلد
العدد  / 517 :ب 2021 /
التاريخ 2021 / 7 / 8 :
اعالن
اىل املدعـى عليـه  /غيـدان محمد شـيت /
مجهول محل االقامة
للدعوى املقامة من قبل املدعي سـالم بزيع
مـريز املرقمـة  / 517ب  2021 /والتـي
يطلـب فيهـا اعادة حـال السـيارة املرقمة
 7797صـالح الديـن مـن نـوع تويوتا بيك
اب تـك قمـارة موديل  2013بيضـاء اللون
وملجهوليـة محـل اقامتكـم قـررت هـذه
املحكمـة تبليغكـم بصحيفتـن محليتـن
يوميتن لغـرض حضوركم بيـوم املرافعة
املصـادف  2021 / 8 / 5ويف حالـة عـدم
حضوركـم او حضـور مـن ينـوب عنكـم
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا
وفق االصول .
القايض
مكي حسن سعيد

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد/ 1153:ب2021/
التاريخ 2021/7/7:
اىل املدعي عليه /عيل عبد الحسن مهدي
اعــــــــــالن
اقام املدعي املدير املفوض ملرصف االقتصاد
لالسـتثمار و التمويـل اضافـة لوظيفتـه
الدعـوى املرقمـة اعـاله يطلـب دعوتـك
للمرافعـة و الحكـم بتسـديد مبلـغ قدره
(ثالثمائة و اثنان و خمسـون مليون دينار
عراقـي) وملجهوليـة محل اقامتك حسـب
اشعار مختار منطقة الحيدرية مهند بشري
كاظـم و املرفق كتاب مركز رشطة الكوت
املرقم  3487يف  2021/4/19تقرر تبليغك
بمضمون عريضة الدعوى املرقمة /1153
ب 2021/و نـرش بصحيفتـن محليتـن
لذا اقتـىض حضورك يـوم  2021/7/28و
يف حال عدم حضورك سـوف يتم السـري يف
اجراءات الدعوى غيابيا بقك
القايض
مرتىض كاظم آل شغيدل

اعالن
اىل الـرشكاء  /زينـب عبـد الحسـن
عيل ورقيـه عامر حميـد ومحمد بهاء
محمـد خليـل وسـجى بهـاء محمـد
خليل وحمديه خليل رمضان ورشيده
خليـل رمضان وسـعده خليل رمضان
وماجده خليل رمضـان ووضحه نجم
خليل وسـناء مهدي عيل ونور الزهراء
فاضل عيل .
اقتىض حضورك اىل صندوق االسـكان
العراقي  /بلد والدجيل الكائن يف قضاء
بلـد – يف بنايـة قائمقاميـة قضاء بلد
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام
رشيكتكم السيدة ( سهري حازم خزعل
) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة
املرقمـة  10 / 39مقاطعة  4الحضرية
لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل
مدة اقصاها خمسـة عـرش يوم داخل
العراق وشـهر خارج العراق من تاريخ
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد  / 165 :ش 2020 /
التاريخ 2021 / 7 / 8 :
م  /تبليغ املدعى عليه ( عصام قادر حميد )
م  /اعالن
اصدرت هذه املحكمـة حكما غيابيا بحقك بتاريخ 2020 / 11 / 30
بالدعـوى الرشعيـة املرقمة  / 165ش  2020 /الحكم باثبات نسـب
الطفلة ( تمارة عصام قـادر ) لذا تقرر تبليغك بالحكم املذكور اعاله
بصحيفتن محليتن رسـميتن ولك حق االعرتاض عىل القرار املذكور
اعاله ويف حالة عدم االعرتاض خالل املدة القانونية فان القرار سـوف
يكتسب الدرجة القطعية وفق االصول .
القايض
حازم محمد احمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة الحسينية
العدد  /594ب2021 /
التاريخ 2021 /7 /8
تبليغ
إىل املدعى عليها  /انتصار عباس محيسن
بناءا عىل الدعـوى البدائية املرقمة أعاله واملقامة ضدكم من قبل
املدعي محمد رسـول طالب بخصوص تسـديد املبلغ الذي بذمتك
والبالغ مليون وثمانون ألف دينار عراقي وملجهولية محل إقامتك
قـررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتن يوميتن محليتن بموعد
املرافعة املوافق  2021 /8 /4السـاعة التاسـعة صباحا ويف حال
عـدم حضـورك أو ارسـال من ينوب عنك سـوف تجـري املرافعة
بحقك غيابيا
القايض
عمر طارق طه

اىل الرشيك الـذي ال يحرض  /فاطمه
احمـد جاسـم اقتىض حضـورك اىل
مقـر بلديـة النجـف لغـرض اصدار
إجازة البناء للعقار املرقم (/ 51705
 ) 3حي النداء خالل مدة عرشة أيام
وبخالفه سـيتم اصدار االجازة دون
حضـورك طالب االجازة  /سـلطان
بديوي نايف .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
محكمة بداءة غماس
العدد /39ب2019 /
التاريخ 2021 /7 /8
اعالن
اسـتنادا ً إىل قـرار الحكـم الصادر يف
الدعـوى املرقمـة  /39ب2019 /
واملـؤرخ يف  2019 /3 /6املكتسـب
الدرجـة القطعيـة املتضمـن إزالـة
شيوع العقار املرقم  96مقاطعة 29
الوبلة بيعا واملدرجـة أوصافه أدناه
لـذا تقرر وضعـه يف املزايـدة العلنية
ملـدة ثالثـن يومـا اعتبارا مـن التايل
للنـرش فعىل مـن يرغب باملشـاركة
يف املزايـدة الخاصـة ببيـع العقـار
مراجعـة هـذه املحكمة يف السـاعة
الثانيـة عرش ظهرا من اليوم الثالثن
ملدة النرش لالشـرتاك باملزايدة عىل أن
يودع الراغب بالـرشاء دفع تأمينات
ال تقل عن  %10مـن قيمة العقار اذا
كان مـن غـري الرشكاء مسـتصحب
معـه املستمسـكات املطلوبـة التي
تثبت شخصيته علما أن أجور النرش
والداللية واالعالن يتحملها املشرتي
االوصاف
 1ـ العقـار املرقـم  96مقاطعـة 29
الوبلة جنسـه زراعي تسـقى سيحا
يحتوي عىل أشـجار النخيل عدد 16
ودور سـكن عدد  2مبنية من البلوك
ومسقفة من الشيلمان درجة بنائها
دون املتوسط
 2ـ مسـاحة العقـار  18دونم و 18
أولك
 3ـ تقـدر قيمة العقـار أرضا وبناءا
 63962000دينـار ثالثـة وسـتون
مليـون وتسـعمائة واثنان وسـتون
الف دينار ال غريها
القايض
مهند محمد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجـف
االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد  /1121ج2021 /2
التاريخ 2021 /7 /7
اعالن
إىل املتهـم الهـارب  /احمد مشـكور
ديل
حيـث أنـك متهم يف الدعـوى املرقمة
( /1121ج )2021 /2والخاصـة
باملشـتكي عداي تركي مشـعل وفق
أحـكام املـادة  /1 /456ا من قانون
العقوبـات وملجهولية محـل إقامتك
حسـب االشـعار املرفق يف ثنايا هذه
الدعـوى عليه قررت املحكمة تبليغك
اعالنا بجريدتن رسـميتن محليتن
بوجوب الحضـور يف موعد املحاكمة
املصـادف يـوم  2021 /8 /23وعند
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك
غيابيا وعلنا حسب األصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجـف
االتحادية
محكمـة االحـوال الشـخصية يف
الكوفة
العدد /1867ش2021/2
التاريخ 2021/7/7
اعالن
اىل املدعـى عليـه  /عبـاس حسـن
مجيد
اقامـت املدعيـة هيفـاء كاظـم عبد
مسـلم الدعـوى املرقمة اعـاله امام
هـذه املحكمة تطلب فيهـا التفريق
القضائـي للهجـر وملجهوليـة محل
اقامتـك فقـد قـرر تبليغـك اعالنـا
بصحيفتـن محليتـن يوميتـن
للحضـور امـام هـذه املحكمـة يف
موعـد املرافعـة القـادم املوافق يوم
 2021/7/12السـاعة التاسـعة
صباحـا ويف حالة عـدم حضورك او
مـن ينوب عنك قانونا سـوف تجري
املرافعـة بحقـك غيابيا وعلنـا وفق
القانون
القايض
محمد كامل كرماشة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجـف
االتحادية
محكمـة االحـوال الشـخصية يف
العباسية
العدد /574ش2021/
التاريخ 2021/7/8
اىل املدعـى عليه عمـاد احمد بريهي
حسون
اعالن
بناء عىل الدعـوى املقامة امام هذه
املحكمـة بالعـدد /574ش2021/
مـن قبـل املدعيـة عبري عبـد بريهي
واملتضمنـة ايقـاع الطـالق الخلعـي
بتاريـخ  2021/5/10امـام املاذون
الرشعـي الحـاج عقيـل عبد مسـلم
الكـوف ولتعـذر تبليغـك وملجهولية
محـل اقامتك قررت املحكمة تبليغك
بصحيفتـن محليتـن يوميتـن
رسـميتن بالحضـور امـام هـذه
املحكمـة صباح يـوم 2021/7/18
ويف حالـة عدم الحضور او من ينوب
عنك قانونا سـتجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض
يارس مالك النفاخ

5

رأي

العدد ( )2411االحد  11تموز 2021

اياد مهدي عباس
بات م�ن الواض�ح للجميع أن السياس�ة
االمريكي�ة قائم�ة ع�ى انتج�ة االنظم�ة
الديكتاتوري�ة يف العال�م ،خصوص�ا ً يف
منطقة الرشق االوس�ط ،ففي حساباتها
ان ه�ذه االنظمة هي األفض�ل يف حماية
مصالحها وتنفي�ذ اجنداتها ،لذلك قدمت

لها كل انواع الدعم السيايس واالقتصادي
للبقاء عى سدة الحكم.
فليس غريبا ً عى السياسة اذا ما علمنا ان
هناك انظمة شمولية تقف خلفها انظمة
ديمقراطي�ة ،ألن الديمقراطي�ة الغربي�ة
تعن�ي الهيمن�ة والتوس�ع يف النف�وذ عى
حساب مقدرات وامن الشعوب لذلك تقوم
امريكا بتوفري الدعم الالزم لهذه االنظمة

www.almustakbalpaper.net

أمريكا وصناعة األنظمة الديكتاتورية
الشمولية مع علمها بالنهج الديكتاتوري
الذي تتبن�اه ازاء ش�عوبها .لكن يف حالة
خروج هذه األنظمة عن املسار السيايس
ال�ذي رس�مته له�ا األدارة االمريكي�ة
ومحاولته�ا أن تش�ق عص�ا الطاعة فان
س�راتيجية التعام�ل معه�ا تتغري حيث
تك�ون الحري�ة ون�رش الديمقراطية بني
شعوب هذه االنظمة هما الهدف املنشود

واملطلب االمريكي األوحد وال يشء سواه.
عندها يبدأ املسلسل االمريكي املعتاد الذي
تتقم�ص فيه االدارة االمريكية ش�خصية
البطل املنقذ لش�عوب ه�ذه الدول ،والتي
تلع�ب في�ه دور املداف�ع ع�ن حرياته�ا،
وبالت�ايل ينته�ي ه�ذا املش�هد االدرام�ي
بالحصار االقتصادي او العمل العسكري
ويك�ون الخارس االكرب يف هذه املرسحية،

هي الشعوب التي تطالب امريكا بحريتها
كم�ا تزع�م! .إن تبن�ي االدارة االمريكية
للمنه�ج امليكافيل�ي يف سياس�تها م�ع
الدول ،هو السبب يف كل ما تمر به شعوب
ه�ذه ال�دول م�ن اضطراب�ات وف�وىض
وعدم استقرار أمني وسيايس واقتصادي
 .فه�ي تغ�ض الط�رف ع�ن س�لوكيات
أنظمة ديكتاتورية وش�مولية يف املنطقة

ارتفاع أسعار الغذاء عاملي ًا ..خطر هيدد وجبات شهرية
آدم تايلور
أدى عام من جائحة فريوس كورونا إىل تزايد متواصل
يف س�عر طبق «جوالف» النيجريي الشهري .ويف سوق
ناينيا ،القريب من العاصمة النيجريية أبوجا ،ارتفع
س�عر األرز الذي يشكل أس�اس الوجبة املحلية .%10
وذك�رت رشكة استش�ارات نيجريية أن س�عر علبة
معجون الطماطم الصغرية ارتفع  %29وسعر البصل
ارتفع أكثر من  ،%30وهي من مكونات إعداد الطبق.
وتزايد أس�عار الغذاء للمستهلك يمثل مشكلة محلية
وعاملي�ة أيضاً .ففي روس�يا زادت أس�عار املعجنات،
والغ�الء يف الهند طال زيت الطه�ي ،ويف لبنان ارتفع
س�عر الخب�ز .ويف األرجنت�ني الش�هرية بلحومه�ا،
تضاعف س�عر قط�ع معينة م�ن لحوم املاش�ية إىل
املثلني تقريباً ،وبلغ استهالك اللحوم أدنى مستوى يف
البلد الجنوب أمريكي.
وتص�در غالء الغذاء العناوين الصحفية حول العالم،
بما يف ذلك الواليات املتحدة التي ارتفع فيها التضخم
 %5يف أع�ى مس�توى يف  13عاماً .واألرق�ام ال ترتفع
بش�كل موح�د ،ونبه محلل�ون إىل أن ارتفاع أس�عار
الغذاء ليس دوما ً أنباء سيئة .لكن حني يتداخل تزايد
غري متناس�ب يف كلفة الطعام م�ع عوامل اقتصادية
واجتماعي�ة أخرى ،قد تصب�ح النتائج ثقيلة العبء.
وأعلن�ت منظم�ة األم�م املتح�دة لألغذي�ة والزراعة
(الفاو) أن مؤرش أس�عار الغذاء الذي يقيس األسعار
العاملي�ة لس�لة معينة من األغذية بل�غ قمما ً يف مايو
ل�م يبلغها من�ذ  ،2011محققا ً ارتفاعا ً بنس�بة %40
مقارنة بالفرة نفسها من العام املايض.
وهن�اك ع�دة عوامل مس�ؤولة ع�ن ارتفاع أس�عار
الغ�ذاء ،بما يف ذلك تصاع�د الطلب من الصني وتقلب
أس�عار النفط وتراجع س�عر الدوالر ،وفوق عى كل
ه�ذا الجائحة ،وع�ودة فتح النش�اط االقتصادي ،يف
بعض املناطق .لكن خرباء يقولون إنه يف ظل تصاعد

عدد السكان والعوملة وتغري املناخ قد ال يصبح ارتفاع
األسعار مجرد تغري عابر.
وترضرت نيجريي�ا اقتصاديا ً عى مدار العام املايض؛
بس�بب انخف�اض أس�عار النف�ط ال�ذي يع�د م�ن
صادراتها األساس�ية .وبلغت نس�بة البطالة  %33يف
عام  ،2020بينما بلغت نسبة التضخم أكثر من %18
يف الشهرين املاضيني .وامليليشيات سيطرت أيضا ً عى
أراض زراعي�ة كبرية وط�رق محورية لنقل املنتجات
الزراعي�ة يف الواليات الش�مالية .وكان إلغالق الطرق
أثن�اء الجائحة وتراجع قيمة الن�رية ،عملة نيجرييا،
تأثري أيضاً.
ً
ويف روس�يا ،ارتفع أيضا س�عر طبق «بورش» املحي
الش�هري الذي يدخل الش�مندر األحمر ومجموعة من
الخ�رضاوات واللح�وم يف صناعت�ه .واُس�تخدم هذا
الطب�ق أيضا ً كمؤرش ع�ى ارتفاع أس�عار الطعام يف
روس�يا .فقد ارتفع «مؤرش ب�ورش» هذا العام ،مما
يعني ارتفاع أس�عار مكوناته ،بنسبة  %12منذ بداية
الجائحة ،وفقا ً لبيانات روس�ية رسمية .لكن أسعار
املعجن�ات هي التي أث�ارت انتب�اه الرئيس فالديمري
بوتني يف اجتماع للحكومة يف ديسمرب العام املايض.
وكانت أس�عار املعجنات ق�د ارتفع�ت يف ذاك الوقت
بنس�بة  .%10.5وفرض�ت الب�الد إج�راءات مش�ددة
للس�يطرة عى التصدير وأس�عار املعجنات .صحيح
أن مع�دل التضخ�م ليس أك�رب بكثري مم�ا هو عليه
يف الواليات املتحدة -بلغ يف روس�يا  %6فقط الش�هر
الجاري -لكن أسعار الغذاء أصبحت قضية سياسية
أساسية .فقد أشارت استطالعات رأي يف فصل الربيع
م�ن العام الج�اري إىل أن  %58من ال�روس يعتربون
أس�عار الطعام يف البالد أكرب مش�كلة .وروس�يا من
أك�رب مصدري القم�ح يف العالم .وتعه�دت الحكومة
بمضاعف�ة إنتاجه�ا من القمح الق�ايس بحلول عام
 2025يف مس�عى فيم�ا يب�دو لتوف�ري م�ا يكفي من
الطحني لصناعة املعجنات.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

واألرجنتني ،لطاملا اش�تهرت بلحومها .لكن عى مدار
الع�ام املايض ،ه�دد ضعف اس�تهالك اللح�وم حتى
مش�ويات «اسادو» التي تش�تهر بها البالد .ويف عام
واحد فحس�ب ،ارتفع س�عر الكيلو جرام من األضلع
القص�رية يف املاش�ية أكثر م�ن  ،%90وفق�ا ً لبيانات
«معه�د دع�م لح�م البق�ر األرجنتين�ي» .ويف يناير،
بدأت صناعة اللحوم تش�تكي من تسجيل انخفاض
قيايس يف االستهالك حتى انخفض ما يستهلكه املرء
إىل  49.7كيلوج�رام يف ع�ام  ،2020أي أقل من نصف
القيم�ة التي بلغها ع�ام  .1956ورغم التضخم الذي
مثل مش�كلة كبرية يف األرجنتني يف الس�نوات القليلة
املاضي�ة -ويتوق�ع أن يبلغ  %50هذا الع�ام -جعلت
حكومة الربتو فرينانديز من الغذاء أولوية.
والحكومات لديها أس�باب قوي�ة لتخىش من ارتفاع
أس�عار الغذاء .فقد حذر البنك الدويل يف اآلونة األخرية
من أن ارتفاع أس�عار الغذاء قد يضع س�بعة ماليني
نيج�ريي بني براثن الفقر .كما أصبح ارتفاع أس�عار
الغذاء نداء لالحتشاد حول زعماء معارضة شعبيني.
واملس�توى املرتفع ال�ذي بلغه م�ؤرش منظمة الفاو
للغ�ذاء الش�هر امل�ايض ل�م يبلغه م�ن قب�ل إال عام
.2011
لكن العالقة بني أس�عار الغذاء العاملية واالضطرابات
تتأثر بعوامل متعددة .واألس�عار العاملية مثل مؤرش
الفاو واألسعار التي يدفعها املستهلك نادرا ما تتالزم.
وذكر عبد الرضا عباسني ،االقتصادي البارز يف الفاو
الذي ساعد يف تصميم مؤرش أسعار الغذاء أن العوامل
املسببة الرتفاع األس�عار قد تتالىش يف املدى القريب،
لكن تفاقم التقلبات بسبب املنافسات الجيوسياسية
وتغري املناخ قد يكون هو توجه املدى الطويل .وحذر
صندوق النقد ال�دويل يف اآلونة األخرية أنه إذا واصلت
أس�عار الغذاء ارتفاعها س�يكون األكث�ر ترضرا ً هم
املس�تهلكني يف األس�واق الناش�ئة واالقتصادي�ات
النامية التي مازالت تصارع آثار الجائحة.

تعل�ن اللجنة اعاله ع�ن تاجري العق�ارات املدرجه تفاصيله�ا يف ادناه
والعائده ملكيته�ا اىل مديرية بلدية ربيعه وفقا الحكام القانون ()21
لس�نة ( )2013وبطريق�ة املزاي�دة العلني�ة  .فعى الراغب�ني بااليجار
مراجع�ة مديرية بلدية ربيعه وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل
لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة
( )%50م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة
االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف
االخرى عى ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام
العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه
يعترب املستأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعى حساب الناكل
وتحمله فرق البدل�ني وكافة املصاريف االخرى املرتبة عى ذلك اضافة
اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم
ج�واز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر ن�اكال وتطبق بحقه
االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزاي�دة يوم الثالثاء املصادف
 2021/8/10يف مديري�ة بلدي�ات نين�وى الس�اعة ( )12الثانية عرش
ظهرا
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط

ت
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نوع العقار ورقمه
منتزه

ضحايا احرتار «العاصمة»
بيتوال دفورجاك
ُ
دفعت  19س�نتا ً للدقيقة كي أتمكن من
النوم يف تلك الليلة .هذا ألن وحدة التكييف
القديم�ة يف منزلن�ا توقف�ت أخ�ريا ً ع�ن
العم�ل ،وقال عامل اإلصالح وهو يجفف
َعرق�ه «ليس قبل  9يوليو كي أتمكن من
إحض�ار وحدة جدي�دة» .ل�م نأخذ األمر
عى محم�ل الج�د ،لكننا أيضا ل�م نقلل
من ش�أنه .وبعد عدة ليا ٍل من استخدام
امل�راوح بمختلف أنواعها ،واالس�تحمام
عدة مرات يف اليوم ،والجلوس يف السيارة
لالسراحة يف هواء التكييف البارد ،نزلنا
يف فن�دق مقاب�ل  80دوالرا ً يف ه�ذا اليوم
األكثر سخونة ،فقط للحصول عى سبع
س�اعات من النوم الهادئ .لكن هناك ما
يقرب م�ن  1.600ش�خص يف العاصمة
واش�نطن دي يس ال يمتلك�ون ه�ذه
الرفاهية.
انترشت مدن الخيام ح�ول املنطقة كما
ينترش عي�ش الغراب بعد املط�ر ،وبينما
تتج�ه املدينة ألس�بوع آخر م�ن الحرارة
الرطب�ة الحارق�ة ،يواج�ه امل�رشدون يف
املدين�ة أس�بوعا ً خط�ريا ً آخ�ر .والناس
الذين يعيش�ون يف تلك الخي�ام الصغرية
الس�اخنة هم أكثر عرضة للخطر .يف كل
ع�ام ،يموت عدد أكرب من األش�خاص يف
الواليات املتحدة بس�بب ارتف�اع الحرارة
(أكث�ر م�ن  600ش�خص ،وفق�ا ً ملراكز
الس�يطرة عى األمراض والوقاية منها)
مقارن�ة بأي ح�دث طقس آخ�ر .وكلما
كنت أكثر فقرا ً يف العاصمة ،زاد شعورك
بالحرارة .ذل�ك ألن أجزاء م�ن املقاطعة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/718
مقتبس حكم غيابي
 � 1اس�م املحكم�ة  :محكم�ة قوى
االم�ن الداخلي�ة االوىل املنطق�ة
الخامسة
 � 2اس�م املته�م الغائ�ب  :الرشطي
شويل وادي طعمة مدلول الفريجي
 � 3رقم الدعوى 2019/718
 � 4تاري�خ ارت�كاب الجريم�ة
2010/1/2
 � 5تاريخ الحكم 2019/9/11 :
 � 6امل�ادة القانوني�ة (  )5من ق ع د
رقم  14لسنة 2008
 � 7املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة
محافظة البرة واملنشأت
 � 8خالص�ة الحك�م  :ع�دم ش�مول
املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم
 27لس�نة  2016كونه ما زال ماكث
يف الغياب ولعدم ص�دور امر طرد او
استقالة بحقه بموجب كتاب دائرته
املرقم  8488يف 2019/7/22
 � 9الحب�س البس�يط مل�دة (س�نة
اش�هر) وفق احكام املادة  5من ق ع
د رقم  14لسنة  2008كونه القانون
االصلح للمتهم عم�ال باحكام املادة
 2/2من ق ع رقم  111لسنة 1969
املع�دل وبداللة املواد /61اوال و /69
اوال م�ن ق أ د رقم  17لس�نة 2008
وذلك لغياب�ه من تاريخ 2010/1/2
ولحد االن
 � 10اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا
الحكام امل�ادة (/42ثاني�ا) من ق ع
د رقم  14لس�نة  2008بعد اكتساب
الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة
(/89اوال ) م�ن ق ا د رقم  17لس�نة
2008
 � 11اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني
صالحي�ة الق�اء القبض علي�ه اينما
وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه
وال�زام املواطن�ني باالخبارعن محل
اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69
/ثاني�ا وثالثا من م�ن ق أ د رقم 17
لسنة2008
 � 12حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري
منقولة اس�تنادا الح�كام املادة /69
رابعا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 13تحدي�د اتع�اب محام�اة
للمحامي املنتدب ( حسني عبد االمري
جاب�ر) البالغة (  )25,000خمس�ة
وعرشون الف دين�ار عراقي ترف
ل�ه من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية
� حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق
االراء اس�تنادا الح�كام امل�ادة /60
سادس�ا م�ن ق أ د رق�م  17لس�نة
 2008قاب�ال لالع�راض والتميي�ز
استنادا الحكام املادة /71اوال وثانيا
م�ن نفس القان�ون وافه�م بتاريخ
2019/9/11
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عي
رئي�س محكمة قوى االم�ن الداخي
االوىل
املنطقة الخامسة
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رقم القطعة والمقاطعة
5/2217م 66السعدة

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

ألنه�ا تتماه�ى م�ع مخططاته�ا ،بينما
نراه�ا تقف بالضد م�ن رغبات وتطلعات
دول اخ�رى تطال�ب بحقه�ا يف الس�يادة
ع�ى اراضيه�ا ،فه�ذه السياس�ة لالدارة
االمريكي�ة ،أنتج�ت عامل�ا ً غ�ري مس�تقر
تسوده الفوىض والحروب واالضطرابات،
بس�بب س�لوكيات االدارة االمريكية ،التي
عمقت املشكالت االقتصادية والسياسية

واألمني�ة بني ش�عوب ه�ذه ال�دول .لذا
ع�ى املجتمع ال�دويل واملنظم�ات العاملية
وعى ال�دول العظمى ،كالصني وروس�يا
ان تتوح�د جهوده�ا ملواجه�ة القطبي�ة
االمريكي�ة والحد من تفردها يف القرارات،
الت�ي تتعلق بمصري الش�عوب ومقدراتها
وخلق نوع من التوازن من اجل االستقرار
العاملي.

عب�ارة عن جزر حراري�ة حرضية ،وهي
مناط�ق داخل املدينة أكثر س�خونة عند
مقارنتها بدرجة الحرارة املعلنة بنا ًء عى
املناظ�ر الطبيعية والهندس�ة املعمارية.
وعادة ما تكون هذه هي نفس الخريطة
التي تظهر التفاوتات يف الدخل والجريمة
والصحة .لنأخذ  17أغسطس  2015عى
س�بيل املثال .إنه تاريخ عش�وائي ،لكنه
التاريخ الذي يس�تخدمه مركز سياس�ة
العاصم�ة لتوضي�ح فج�وات درج�ات
الحرارة يف واشنطن دي يس .يف ذلك اليوم،
كان االرتف�اع الرس�مي ه�و  95درج�ة
فهرنهاي�ت .ولك�ن عند اق�راب خريطة
الطقس من املدين�ة ،ارتفعت الحرارة يف
أكثر املناطق س�خونة إىل  .102وسجلت
املناطق الساحلية  75درجة.
وقال�ت «ياس�يم س�اين تال�ور» ،املدير
التنفي�ذي ملرك�ز سياس�ة العاصم�ة:
« ِتظهر األبح�اث أن الناس يكونون أكثر
تأث�را ً بموج�ة الح�ر إذا كان�وا من ذوي
الدخل املنخف�ض ،أو إذا كانوا تحت خط
الفقر ،أو إذا لم يكن لديهم تأمني .ترتبط
ه�ذه األم�ور ببعضه�ا بعض�ا ً وتف�رس
اس�تجابات معين�ة لدى الس�كان تجاه
موجات الح�رارة ،وخاصة كبار الس�ن.
فهم ال يفهمون دائما ً ما قد تفعله موجة
الحر بهم».
يوج�د يف املدينة مراكز تربيد وحدائق بها
رذاذ ماء ومس�ابح ،لكن لنكن صادقني،
ال يمك�ن لرذاذ امل�اء تربيد س�اعات من
الرطوبة ،خاصة أثناء الليل .أعلم أن هذا
لم يس�اعد عائلت�ي .تخي�ل اآلن إذا كنت
أك�رب س�نا ً أو أكثر عرضة للتأث�ر ،أو أنك

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة
العدد 2021/207
التاريخ 2021/4/6
مقتبس حكم غيابي
تش�كلت محكمة ق�وى االم�ن الداخي
االوىل املنطق�ة الخامس�ة بتاري�خ
 2021/4/6برئاس�ة العمي�د الدكت�ور
الحقوق�ي عم�ار ماه�ر عب�د الحس�ن
وعضوية كل من العميد الحقوقي عادل
مط�رش جلود والعقي�د الحقوقي حيدر
عبد الحس�ن عليوي واص�درت حكمها
االت�ي بع�د التدقي�ق واملداول�ة بأس�م
الشعب :
القضية املرقمة 2021/207
اسم املشتكي الحق العام
اس�م امل�دان  /الرشط�ي جه�اد عب�د
الحس�ني عب�د الرض�ا مه�دي العيداني
املطرود من الخدمة
املنس�وب اىل  /مديرية رشطة محافظة
البرة واملنشات
امل�ادة القانوني�ة  5م�ن ق ع د رقم 14
لسنة 2008
 � 1الحك�م ع�ى امل�دان الرشطي جهاد
عبد الحسني عبد الرضا مهدي العيداني
بالحبس البس�يط ملدة ستة اشهر وفق
احكام املادة  5من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008ك�ون فعل�ه قب�ل تعدي�ل قانون
عقوب�ات ق�وى االمن الداخ�ي رقم 14
لس�نة  2008املعدل عمال باحكام املادة
 1/2م�ن ق ع رق�م  111لس�نة 1969
املع�دل وبداللة م�واد امل�واد /61اوال و
/69اوال من ق ا د رقم  17لس�نة 2008
وذل�ك لغيابه من تاري�خ 2008/8/11
ولغاي�ة ط�رده م�ن الخدم�ة بتاري�خ
 2018/7/24بموج�ب االم�ر االداري
الصادر من وزارة الداخلية مديرية ادارة
املوارد البرشية التقاعد املرقم  64763يف
2018/7/24
 � 2اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني
صالحية القاء القب�ض عليه اينما وجد
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر بحق�ه والزام
املواطن�ني باالخبارع�ن مح�ل اختفائه
اس�تنادا الحكام املادة / 69ثانيا وثالثا
من من ق أ د رقم  17لسنة2008
 � 3حجز امواله املنقولة والغري منقولة
اس�تنادا الحكام املادة /69رابعا من ق ا
د رقم  17لسنة 2008
 � 4تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي
املنت�دب ( حس�ني عب�د االم�ري جاب�ر)
البالغ�ة (  )25,000خمس�ة وعرشون
ال�ف دينار عراقي ترف له من خزينة
الدول�ة بع�د اكتس�اب الحك�م الدرجة
القطعية
ق�رارا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا
الح�كام املادة  /60سادس�ا م�ن ق أ د
رقم  17لس�نة  2008قاب�ال لالعراض
والتمييز استنادا الحكام املادة /71اوال
وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ
2021/4/6
العميد الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن
رئيس املحكمة

تض�ع متعلقات يف خيمة تش�عر بالقلق
من تركها .لذلك فأن�ت ال تغادر الخيمة،
وترتف�ع احتمالي�ة أن تظل يف الحر حتى
املوت .هذا هو الجزء املخيف حقاً .كانت
دراس�ات الج�زر الحراري�ة الحرضي�ة
تس�تخدم األي�ام الح�ارة من أغس�طس
ألنه ،حتى قبل ست سنوات فقط ،كانت
ه�ذه األي�ام الت�ي ترتفع فيه�ا الحرارة
بشكل خطري .نحن يف بداية شهر يوليو.
وشهدت املنطقة بالفعل ارتفاعا ً قياسيا ً
يف درجات الحرارة يف يونيو.
لج�أ بع�ض الن�اس إىل إخوانه�م طلب�ا ً
للمس�اعدة ،حيث أنش�أ أكثر من 1200
ش�خص ومجموعة يف منطقة واشنطن
حس�ابات  GoFundMeملحاول�ة جم�ع
األموال ل�رشاء مكيفات اله�واء ،بعد أن
وصل�ت درج�ات ح�رارة يف منازله�م إىل
 110درج�ة فهرنهايت وال توجد طريقة
للتربيد.
هذا هو تأث�ري تغري املناخ عى املس�توى
الش�خيص .وهو أكثر قس�وة يف ش�مال
غ�رب املحيط الهادئ ،حي�ث مات مئات
األش�خاص بس�بب الحرارة هذا الصيف
بع�د أن ظل�ت درجات الح�رارة يف حدود
ثالث�ة أرقام .أو يف س�يبرييا ،حيث بلغت
درج�ة الح�رارة املرتفعة يف أح�د املواقع
 ،118وه�و رق�م كان يحط�م الرق�م
القي�ايس يف والي�ة أريزون�ا .بالتأكي�د،
س�تحصل عائلت�ي يف النهاي�ة عى هواء
بارد يف منزلنا مرة أخرى .لكن بالنس�بة
ألولئ�ك الذين يعيش�ون يف أفق�ر مناطق
املدين�ة ،يف الخيام أو أق�ل ،ال يوجد راحة
من موجة الحرارة.

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/884
مقتبس حكم غيابي
 � 1اس�م املحكم�ة  :محكمة قوى االم�ن الداخلية االوىل
املنطقة الخامسة
 � 2اس�م املج�رم الغائب :الرشط�ي جواد عب�ار مهاوي
دهوس املحمداوي
 � 3رقم الدعوى 2019/884
 � 4تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2008
 � 5تاريخ الحكم 2019/11/18 :
 � 6املادة القانونية (  )32من ق ع د رقم  14لسنة 2008
املعدل
 � 7املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رة
واملنشات
 � 8خالص�ة الحكم  :تبديل م�ادة االحالة من املادة /32
اوال وثانيا من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل اىل املادة
/35اوال وثانيا من ق ع د رقم  14لسنة  2008كون الفعل
وق�ع قبل صدور تعديل قانون قوى االمن الداخي واالكثر
انطباقا وعمال باحكام املادة  31من ق أ د رقم  17لس�نة
2008
 � 9عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27
لسنة  2016عن التهمه املسندة اليه وفق احكام املادة 35
من ق ع د رقم  14لس�نة  2008لع�دم اعادة ما بذمته او
تسديد مبلغ التضمني املرتب بذمته
 � 10السجن ملدة سبع سنوات وفق احكام املادة /35اوال
م�ن ق ع د رقم  14لس�نة  2008وبداللة املواد /61اوال و
/69اوال من ق أ د رقم  17لسنة  2008الختالسه البندقية
الحكومية املرقمة
 DA01529ن�وع كالش�نكوف اخم�س م�ع ملحقاته�ا
ومخ�زن بندقية عدد ( )1واحد وحماله نس�يجية عدد 1
واح�د و  30ثالثون اطالقه من نوعها والتي اس�تصحبها
معه عند غيابه عام 2008
 � 11تضمينه مبلغ مقداره  5,255,000خمسة ماليني
ومائت�ان وخمس�ة وخمس�ون ال�ف دين�ار ع�ن قيمة
البندقي�ة املرقم�ة اع�اله وملحقاته�ا ومخ�زن بندقية
عدد 1واحد وحمالة نس�يجية عدد  1و 30ثالثون اطالقه
من نوعها وحسب االسعار السائدة وقت الحادث استنادا
للفقرة ثانيا من املادة  35من ق ع د تستوىف منه بالطرق
التنفيذية
 � 12ط�رده م�ن الخدم�ة وتنحيته عن الوظيف�ة نهائيا
عم�ال باحكام املادة /41اوال /أ من ق ع د رقم  14لس�نة
2008
 � 13اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة
/21أ �  6ق.ع
 � 14اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية القاء القبض
علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام
املواطنني باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام املادة
/ 69ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم  17لسنة2008
 � 15حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام
املادة /69رابعا من ق ا د رقم  17لسنة
 � 16تعمي�م اوصاف البندقية الحكومية املوصوفه اعاله
وفق القانون
 � 17تنزي�ل البندقي�ة الحكومي�ة املوصوف�ه وملحقاتها
ومخزن بندقية عدد  1واحد وحماله نسيجية عدد 1واحد
و 30ثالث�ون اطالقه م�ن نوعها من الذمة بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية وتسديده مبلغ التضمني
 � 18تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب (حسني عبد
االمري جاب�ر) البالغة (  )25,000خمس�ة وعرشون الف
دينار عراقي ت�رف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الح�كام
امل�ادة  /60سادس�ا من ق أ د رقم  17لس�نة  2008قابال
لالعراض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة /71اوال وثانيا
من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/11/18
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

6

استراحة

العدد ( )2411االحد  11تموز 2021

سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل محمد

www.almustakbalpaper.net
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حرك عود الثقاب

مرشوبات «الديتوكس» قد ال تكون مفيدة
طبق اليوم

روالت الكريب باجلبنة الرومي

املقادير:
«تكفي  4أشخاص»
الكريب:
 1كوب دقيق أبيض
 1كوب حليب سائل
 1بيضة كبرية
رشة ملح
زيت للتسوية
الحشو:
 1كوب جبنة رومي مبشورة
 1كوب جبنة موزاريال مبشورة
 2حبة طماطم مكعبات
 2حبة فلفل أخرض مكعبات
ملحوظة:
نستخدم نفس الكوب لكل املقادير روالت الكريب بالنوتيال

المتاهات

يظن الكثريون أن استخدام «الديتوكس»
أمر صحي ،ويجعل الجس�م يتخلص من
الوزن الزائد ،إال أنه رغم أن الجس�م يبدو
أكثر نحافة بعد استخدام الديتوكس ،فإن
بعض الخرباء أش�اروا إىل أرضار قد تنتج
من االس�تمرار يف تناول هذه املرشوبات.
ويتم تحضري م�رشوب الديتوكس منزليا
بمزي�ج م�ن امل�اء املض�اف إلي�ه بع�ض
الفواك�ه والخرضاوات ،ويف ه�ذا التقرير

ً
بعض�ا م�ن األرضار التي قد
نس�تعرض
يسببها اإلكثار من تناول هذا املرشوب.
أرضار عامة .قد يصيبك االستمرار بتناول
مرشوب�ات «الديتوك�س» للتخل�ص من
السموم ،بوهن عام يف الجسم ،أو اإلغماء
املفاجئ ،إضافة للتغريات املزاجية الكبرية
والرسيعة نتيجة لتغري مستويات السكر
يف الدم.ويف هذه الح�االت ينصح األطباء
بالتغذي�ة الس�ليمة الت�ي تش�مل تجنب

األطعم�ة الغني�ة بالس�كر ،واملقلي�ات،
والطع�ام املعال�ج واملعلب�ات ،والرتكي�ز
عىل الخ�رضاوات والفواكه.تحتوي هذه
العصائ�ر الت�ي يدخ�ل يف مكوناتها أنواع
م�ن الفاكه�ة ع�ىل كمي�ات كب�رية م�ن
الس�كر تقدر ب  8-6مالع�ق صغرية من
السكر ،قد يتسبب تناولها وعىل مدى أيام
متتالية يف التالعب بمس�تويات الجلوكوز
واألنسولني عىل املدى الطويل.

خطورة البقع البيضاء عىل األظافر
البق�ع البيض�اء ع�ىل أظاف�رك
ش�ائعة إىل ح�د م�ا ،ويمكن أن
يك�ون هناك عدد من األس�باب
لظهورها ،من العدوى الفطرية
إىل نقص املعادن.
وقال�ت الدكت�ورة وخب�رية
التجميل فالريي مني ،لصحيفة
«إكس�ربيس» الربيطاني�ة ،إن
البق�ع البيض�اء ع�ىل األظاف�ر
ع�ادة م�ا تكون غري ض�ارة وال
ينبغي أن تكون مدعاة للقلق.
وأضاف�ت« :يمك�ن أن تك�ون
ناجم�ة ع�ن ح�االت مختلف�ة مث�ل الحساس�ية وااللتهابات
الفطري�ة وإصاب�ة األظافر ونق�ص املعادن .األس�باب األكثر
ش�يوعا ه�ي الصدم�ات مث�ل رضب أظافرك عىل األس�طح يف
حياتك اليومية».
إال أن فالريي مني اس�تدركت بقولها« :عىل الرغم من أن معظم
األسباب ليس�ت خطرية ،إال أن بعض الحاالت الطبية الخطرية
قد تس�بب بقعا بيضاء مثل مرض الكىل املزمن أو رد فعل عىل

بع�ض األدوي�ة .إذا كن�ت قلقا
عىل اإلطالق أو إذا كانت الحالة
تتق�دم ،فتأك�د من طل�ب رأي
الطبيب».
من جانب�ه ،قال بيك�ي الروك،
املالك واملعالج برشكة «Becky
،»Laroc Beauty & Aesthetics
إن هناك س�وء فهم عام للبقع
البيضاء عىل أظافرك باإلش�ارة
فق�ط إىل أنها عالمة عىل نقص
الكالسيوم.
وأض�اف «بش�كل ع�ام يظه�ر
نقص الكالسيوم يف األظافر الضعيفة جدا و /أو الناعمة .لكن
يف بع�ض الحاالت ،ق�د تكون البقع البيض�اء عالمة عىل نقص
الزنك».بدورها ،قالت روكس�ان باك�ر ،اختصاصية التغذية إن
البق�ع البيضاء عىل األظافر قد تك�ون عالمة عىل وجود عدوى
فطرية تسمى «فطر األظافر األبيض السطحي».
وأوضح�ت« :إنه�ا ع�دوى يمكن عالجه�ا بس�هولة من خالل
األدوية املضادة للفطريات التي ال تستلزم وصفة طبية».

حل اللغز

ننصحك باستخدام الليمون األسود يف طعامك

Apago
PDF Enhancer
يعترب الليمون األسود املجفف ،أحد التوابل يتمت�ع الليمون األس�ود املجف�ف ،بنفس

األساس�ية يف الخليج العربي ،وهو عبارة
عن ثم�ار الليمون الطازجة والتي تغىل يف
املاء ،ومن ثم تجفف يف الهواء حتى تصبح
صلبة ويميل لونها بعد ذلك إىل األس�ود أو
البني الغامق.
وه�و م�ن أن�واع الحمضيات الت�ي تزرع
يف منطق�ة البحر املتوس�ط وآس�يا ،وهو
أح�د املكون�ات الت�ي تس�تخدم بكثرة يف
الرشق األوسط ،واملعروفة بأسماء عديدة
كاللومي العماني ونومي البرصة ،والجري
األسود ،واللومي.
فوائد الليمون وأكثر

القيمة الغذائي�ة لليمون تقريبا ،ويضيف
ً
ً
وحامض�ا لألطب�اق ،وه�و
لذي�ذا
طعمً�ا
غن�ي بمجموع�ة م�ن العن�ارص الغذائية
كالفيتامين�ات واملع�ادن ومض�ادات
األكسدة.
فوائد إضافية
يعد الليمون األسود ،مصدرًا غن ًيا بفيتامني
ج وفيتامني د ،ويحتوي عىل نس�بة كبرية
من الكالس�يوم والبوتاس�يوم ،ما يجعله
داعم�ا لوظائ�ف الجس�م املختلفة.كم�ا
أكدت الدراس�ات أن اللومي مفيد لعضلة
القل�ب ،ويعم�ل عىل تقويته�ا ،بالحد من

خفقان القلب وتنظيم دقاته وعملية ضخ
ال� ّدم ،كم�ا تعمل مضادات األكس�دة فيه
ع�ىل التقليل من خط�ر اإلصابة بأمراض
القلب ،ويعمل ع�ىل دعم وتنظيم وظائف
الدماغ ،والحفاظ عىل صحتها .وهو مفيد
ج ًدا إلزالة الس�موم من الجسم ،فهو أحد
املطه�رات الطبيعي�ة للجه�از الهضمي،
الحتوائه عىل خصائص مضادة للبكترييا
تعم�ل ع�ىل إزالة وط�رد جميع الس�موم
والفضالت من الجس�م ،بفض�ل فيتامني
يس أو ج املوج�ود يف داخل�ه ،وللحص�ول
عىل أفضل النتائج يمكن مزجه مع الجزر
الغني بفيتامني أ.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهني�اً :لديك اليوم حضور مهني متميز  ،تقدر
مكانتك  ،تشجع التقدم واملثابرة  ،يزدهر األمل
 ،وترتفع الروح املعنوية.
عاطفي�اً :أنت تركز عىل موضوع يقلق الرشيك
 ،ويس�يطر عىل أف�كاره واهتماماته  ،ويبعده
عنك

امليزان
مهني�اً :ك�ن هادئ�ا ً لتس�تعيد برسع�ة زم�ام
املب�ادرة يف عمل�ك  ،وال ت�دع اإلحباط يس�يطر
علي�ك ويضعف عزيمتك  ،حت�ى تظهر ضعيفا ً
وضعيف�ا ً  ،رقم حظك اليوم ،عاطفياً :ال تراهن
عىل فش�ل الرشيك  ،بل حاول أن تكون صاحب
املبادرة  ،لكي تصبح أكثر إقناعاً.

الثور
مهني�اً :إن اهتمامك ببع�ض التفاصيل املهمة
يدف�ع أصح�اب العم�ل ملنحك املزيد م�ن الثقة
والحري�ة للم�ي قدما ً والقيام بما تش�عر أنه
مناس�ب ل�كال الطرفني.عاطفي�اً :تتح�رر من
السالس�ل إذا كن�ت متصالً  ،اترك م�ا يزعجك ،
وعيش تجربة جديدة تحفزك كث ً
ريا.

العقرب
مهني�اً :ك�ن منفتحا ً عىل كل أن�واع االحتماالت
واملناقش�ات واملفاوض�ات  ،والت�زم بما تنوي
فعله حتى النهاية  ،وستنجح يف كل ما تخطط
له.
عاطفياً :ابق عىل اتصال دائم مع الرشيك يف هذا
اليوم املميز الذي يعيد الفرح واألمل إىل حياتك

اجلوزاء
مهنياً :آفاق واسعة وإمكانيات متنوعة وتنسيق
يريح�ك م�ن القلق ويصحح مواق�ف معينة  ،يف
الهواء هناك مصالحة أو لقاء أو عودة قديمة إىل
حياتك.عاطفياً :تظهر العواقب الوخيمة للعالقة
مع الرشيك برسعة  ،وهي سبب له االبتعاد عنك
 ،ومعالجة األمر قبل فوات األوان.

القوس
مهني�اً :ب�دأت بتنفي�ذ م�رشوع جدي�د يحق�ق
طموحات�ك وأحالم�ك يف العم�ل ويضع�ك ع�ىل
الطري�ق الصحيح  ،وهناك مكافآت مالية كبرية
يف الطريق .رقم حظك له�ذا اليوم  ،برج القوس
 ،ه�و .3عاطفياً :وج�ودك الخفيف يس�اهم يف
إعجابك لكنه يسبب غرية الرشيك فال تبالغ فيه

السرطان
مهني�اً :أن�ت تح�دد خياراتك  ،وتعي�د النظر يف
بعض األمور املعلق�ة يف العمل  ،وتتلقى عرضا ً
جذابا ً وتتوصل إىل تسوية مالية لصالحك  ،رقم
حظك اليوم  ،برج الرسطان  ،هو .8
عاطفياً :ترصفات الرشيك رائعة وتجعلك تعيد
النظر يف العالقة حتى ال تنتهي بمأزق

اجلدي
مهني�اً :الي�وم تحصل عىل مس�اعدة من زميل
يعني لك الكثري وأنت تقدره بوضع اس�مه عىل
أصحاب العمل من أجل ترقيته أو تحسني راتبه
 ،رقم حظك لهذا اليوم ،عاطفياً :عليك أن تكون
أكث�ر تس�امحا ً يف عالقات�ك مع م�ن تحب وإال
ستفقد العالقة معناها الحقيقي.

االسد
مهني�اً :أنتم مهتمون بأمر مايل ولكني أحذركم
من ميلكم إىل االستفزاز والهدم  ،فاحذروا اليوم
وال تدخلوا يف نقاشات مع زمالء العمل.
عاطفياً :يمنحك هذا اليوم جوًا إيجاب ًيا  ،لذا فإن
الحوافز كثرية وذات مغزى وبناءة  ،ويمكنك أن
تسعد بإرشاك الرشيك يف سعادتك.

الدلو
مهنياً :يدفعك بعض األشخاص لتغيري قراراتك
 ،لذا فأنت يف ح�رية من أمرك بني مجموعة من
القرارات التي تحتاج إىل اتخاذ موقف بش�أنها.
عاطفياً :إذا كنت ال تس�تطيع تحمل االنفصال
ع�ن م�ن تح�ب  ،فاب�ادر باالتصال به�م كلما
سنحت لك الفرصة وكن مطمئنا ً منهم.

العذراء
مهني�اً :لدي�ك كل املقوم�ات إلج�راء التغيريات
الالزمة واملفيدة يف مجالك  ،وتجاوز كل العقبات
وتحقيق النتيجة املرجوة .رقم حظك لهذا اليوم
 ،برج العذراء  ،هو 2
عاطفياً :اختالف يف ال�رأي بينك وبني الرشيك ،
لذا أدعوك الحرتام جميع أنواع االلتزامات

احلوت
مهني�اً :االبتعاد عن الع�داء والتعصب والتمتع
بالجو لالنخراط يف مش�اريع جديدة أو التعامل
مع املشاكل القديمة عىل املستوى املهني.
عاطفياً :تعرب ع�ن أفكارك وآرائك أمام الرشيك
برصاح�ة  ،فتأخذ يف عينيه قيم�ة أكرب وتتعلق
بك أكثر فأكثر.
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األوملبي يف املجموعة الثالثة للتصفيات
املؤهلة لنهائيات آسيا

برعاية رئيس الوزراء ..إقامة هنائي الكأس بحضور مجاهريي
المستقبل العراقي /متابعة
برعاي�ة رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي س�يقام يف الس�ادس ع�ر
من الش�هر الحايل نهائي بطولة الكأس
بك�رة القدم ع�ى ملعب الش�عب الدويل
بني ناديي الزوراء والقوة الجوية .أعلن
ذل�ك الناط�ق اإلعالمي لوزارة الش�باب
والرياضة الدكتور موف�ق عبد الوهاب،
عق�ب االجتماع الخ�اص الذي تم عقده
برئاس�ة وزير الش�باب عدن�ان درجال،
وحضور عدد من مدي�ري دوائر الوزارة
 ،مضيف�ا ان التنس�يق س�يكون ع�ى
اع�ى املس�تويات ب�ني وزارة الش�باب
والهيئ�ة التطبيعي�ة إلقام�ة املباراة ع�ى ملعب
الش�عب وتهيئته بالكامل الس�تقبال ( 10اآلف)
مش�جع من الذين يمتلك�ون كارت التلقيح ضد
ف�روس كورونا تحديدا.وأش�ار «عب�د الوهاب»
إىل أن رشاء البطاق�ات س�يكون ( اون الي�ن)،
ع�ر موق�ع الكرتوني خ�اص باملباراة ،وس�يبدأ
بي�ع التذاكر بدءا ً م�ن اليوم الس�بت ،مضيفا أن

س�عر تذكرة الدخ�ول س�يكون (  5االف دينار)
للجه�ة املقابلة للمقص�ورة ،و(  10اآلف دينار)،
ع�ى جانبي املقص�ورة  ،بينما س�تتم دعوة عدد
م�ن الش�خصيات الرياضية والالعب�ني الدوليني
الس�ابقني ،لحض�ور املب�اراة وس�يخصص لهم
مكان وس�ط املقصورة.وب�ني «عبد الوهاب» ان
املباراة النهائية ستكون برعاية أكثر من رشكة،
وستش�هد إقامة حف�ل غنائي كب�ر يحييه عدد

مصادر كروية :مفاوضات مع أوديشو
لقيادة منتخب العراق

م�ن نج�وم الغن�اء الع�رب والعراقي�ني
تنظم�ه رشكة فني�ة مختص�ة  ،فضال
عن تخصي�ص جوائز كثرة وكبرة غر
مس�بوقة ،أبرزه�ا س�يارة حديثة نوع
تويوتا الندگروز  , 2022 VXRوس�يارة
ك�وروال  2022ع�دد  2دف�ع رباع�ي،
واجهزة كهربائي�ة ،وجوائز عدة أخرى،
لن تش�مل الجمهور داخل امللعب فقط،
ب�ل ستش�مل كل م�ن يقتن�ي بطاقات
القرع�ة التي س�يتم طرحه�ا أيضا عر
املوقع اإللكرتوني ،وس�يكون س�عرها(
 3ثالث�ة االف دين�ار فقط).وتابع «عبد
الوهاب» بالقول :ان التحضرات الكبرة
والتنس�يق ع�ايل املس�توى والرعاي�ة
جميعها تصب يف مصلحة الكرة العراقية ،ونأمل
أيضا أن يكون تنظيم املباراة بالتعاون
والتنسيق مع جميع الجهات واملؤسسات الساندة
بوابة الس�تضافة البطوالت واألح�داث الكرى ،
مُ هيبا ً بجماهر الك�رة إنجاح هذه التجربة التي
ُتطب�ق ألول مرة ،يف ظل جائح�ة كورونا عى أتم
وجه ،ونقل صورة مرفة عن الكرة العراقية.

وكيله :حكيمي حيلم
بالعودة إىل ريال مدريد

المستقبل العراقي /متابعة
أك�د جاريث س�اوثجيت ،مدرب منتخ�ب إنجلرتا ،أن
نهائ�ي ي�ورو  2020ال�ذي س�يجمع األس�ود الثالثة
بإيطالي�ا ،سيش�هد بدون ش�ك مواجهة ب�ني أفضل
فريق�ني يف البطولة.ونجح�ت إنجل�رتا يف الوصول إىل
نهائ�ي بطولة كرى للمرة األوىل منذ مونديال ،1966
إال أن رض�ا األس�ود الثالثة ل�ن يكتم�ل إال بالتتويج
باللقب بحسب س�اوثجيت.وقال ساوثجيت بحسب
ما نقل موقع «سكاي سبورتس»« :يجب أن نكون يف

تحدث ه�اري كني ،مهاج�م منتخب إنجلرتا ،ع�ن مواجهة
إيطالي�ا األحد يف نهائ�ي الي�ورو ،وأهمية التتوي�ج باللقب
لألس�ود الثالثة.وق�ال ك�ني ،يف ترصيحات ملوق�ع «يويفا»:
«اللع�ب يف ويمبي يجع�ل الحدث خاص بص�ورة أكر ،هنا
س�نجد جماهرنا تغني من أجلنا ،س�تكون الطاقة هائلة،

منتخب�ا ً من منطقتي الرق وآس�يان.ويتأهل إىل
النهائيات صاحب املركز األول يف كل مجموعة ،إىل
جانب أفض�ل أربعة منتخب�ات تحصل عى املركز
الثاني يف املجموعات ال�.11وتس�تضيف مباريات

مجموع�ات الغ�رب كل م�ن البحري�ن واألردن
والكويت وقطر وطاجيكستان واإلمارات ،يف حني
تستضيف مجموعات الرق كل من الصني تايبيه
وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة.

أفضل حالة لنا للفوز باملباراة ،هم فريق اس�تثنائي،
وب�دون ش�ك ،أفض�ل فريق�ني يف البطول�ة وصال إىل
املباراة النهائية ،وبالتايل س�يتوج باللقب من سيقدم
األداء األفضل يف يوم املباراة».وأضاف« :عند الوصول
إىل النهائي ،يجب أن تحقق االنتصار ،س�يكون األمر
صع ًبا نعرف ذلك ،ولكن هذا هو طموحنا وإيماننا».
وواص�ل« :أتاب�ع إيطاليا منذ عام�ني ،وأعرف العمل
ال�ذي يقدم�ه روبرت�و مانش�يني (م�درب إيطاليا)،
ً
واضح�ا ،وروح عالية وطاقة
يملكون أس�لوب لعب
ً
هائلة ،يملكون ً
انضباطا خطط ًيا مثل كل الفرق
أيضا

ً
مختلفا عن الفرق
اإليطالية ،ولكنهم يقدمون أسلو ًبا
اإليطالية التي تابعتها عندما كنت أصغر يف العمر».
وتابع« :نش�عر باإلث�ارة لتحضرنا لنهائ�ي اليورو،
ن�درك أن الرحل�ة كانت رائع�ة حتى النهائ�ي ،ولكن
ً
فريقا يملك أفضل س�جل يف
نحن هنا للفوز ،ونواجه
كرة الق�دم األوروبية يف آخر  3أع�وام ،ويضم العبني
أصحاب خرة بقيادة مدرب رائع».واستكمل« :امللعب
(ويمبي) منحن�ا طاقة هائلة ،وس�تتواجد جماهر
إيطالية يوم األحد وستكون األجواء رائعة ،ولكن هذا
ً
ضغطا علينا.
ال يمثل

يتوج بط ًال لدوري الصاالت الكروي
رسمي ًا ..نفط الوسط ّ

المستقبل العراقي /متابعة
المستقبل العراقي /متابعة

املمت�از لكرة القدم داخ�ل الصاالت للمرة
الثامنة منذ مشاركته باملسابقة .
وج�اء تتوي�ج الفريق ب�درع ال�دوري يف
ختام منافسات املوس�م الحايل بعد تغلبه
ع�ى اوروك بنتيج�ة كب�رة (  )5 - 18يف
اللقاء الذي جرى امس االول يف قاعة نادي
التضامن الريايض وس�ط احتفاالت ادارة
والعبي نادي نفط الوسط .
وت�م خالل حفل الختام الذي أقامته لجنة
الص�االت يف الهيئ�ة التطبيعي�ة وحرضه
محاف�ظ النج�ف االرشف ل�ؤي اليارسي
ورئي�س واعض�اء لجنة الص�االت توزيع

كش�ف أليخان�درو كامان�و ،وكي�ل أرشف حكيمي ظهر
باريس سان جرمان ،أن الالعب املغربي يحلم بالعودة إىل
ريال مدريد.
ونش�أ حكيم�ي يف أكاديمية ريال مدريد قب�ل أن يخرج يف
إعارة إىل بوروسيا دورتموند ملدة موسمني ،ثم بيعه إىل إنرت
ميالن مقابل  40مليون يورو يف صيف .2020
وق�ال كامان�و ،يف ترصيح�ات أبرزتها صحيف�ة «ماركا»
اإلسبانية« :كان لريال مدريد الحق يف رفض انتقال حكيمي
إىل ن�ا ٍد آخر ،حتى وقت إعالن باريس س�ان جرمان وإنرت
أن الصفقة حسمت».
وأضاف« :نحتفظ بحلم أن أرشف س�يعود إىل ريال مدريد،
ألنه ولد ونش�أ يف مدريد ،ويرغب يف اللعب هناك يف يوم من
األيام كهدف نهائي».
عرضا ً
ً
أيض�ا ألرشف ،لكن حقيقة
وتابع« :قدم تش�يليس
أنهم بطل أوروبا ربما جعلهم يؤجلون الصفقة».
وواصل« :س�ان جرمان يقول إن مبابي لن يرحل ،لكن يف
كرة القدم أنت ال تعرف أب ًدا ما س�يحدث .إذا بقي سيكون
األمر رائ ًعا ،وإال رحل فهذه ليست نهاية العالم».
وختم« .كنا سعداء ج ًدا بانتقال سرجيو راموس إىل سان
جرمان».

ال يوجد م�كان أفضل للفوز باللقب الثاني إلنجلرتا ،س�وى
يف ويمب�ي م�رة أخرى».وأض�اف« :ه�ذه لحظ�ة هائلة يف
تاري�خ أمتنا ،س�نعاني م�ن التوتر بعض ال�يء ،يف 1966
ف�ازت إنجلرتا بكأس العال�م يف إنجاز هائ�ل للفريق والبلد،
واآلن الجماه�ر خلفن�ا ،وه�و نف�س الح�ال يف كل بطولة
حيث يدفعونن�ا لألمام».وتاب�ع« :اآلن أمامنا فرصة لكتابة
املزيد من التاريخ ،بالنس�بة لعائلتنا لم يش�اهدوا إنجلرتا يف

طلب شخيص وراء انضامم راموس
إىل سان جريمان
المستقبل العراقي /متابعة

الك�ؤوس وامليداليات والهداي�ا التذكارية
بني الف�رق الفائزة باملراك�ز الثالثة االوىل
للموس�م  2021 - 2020وه�ي نف�ط
الوسط والرطة ونفط الجنوب باالضافة
اىل جائ�زة هداف ال�دوري وافضل حارس
مرمى وجوائز اخرى متعددة.
وقدمت الهيئة التطبيعية ولجنة الصاالت
ش�كرها وامتنانه�ا لجمي�ع األندي�ة
املش�اركة وثمنت الجه�ود التي بذلت من
اجل إنجاح مس�ابقة الدوري.وباالضافة
اىل تتوي�ج عندلي�ب الفرات ح�ل الرطة
باملركز الثاني ونف�ط البرصة ثالثا ،بينما
حص�د القوة الجوية جائزة الفريق املثايل،
ونال ط�ارق زياد جائ�زة الالعب األفضل
يف ال�دوري ،ووليد خالد هداف املس�ابقة،

ت�و َ
بلق�ب الدوري
 Enhancerالوس�ط
نّج فريق نفط
Apago
PDF

المستقبل العراقي /متابعة

ومحمد سامي حصد جائزة أفضل حارس
مرم�ى ،وعي صري افضل العب ش�اب،

اوعز محافظ نينوى ،البدء بإعمار وتأهيل جميع املنشآت
واملرافق الرياضية التي تعرضت للدمار يف محور ش�مال
املوص�ل .وقال نجم الجب�وري :ان « اعمار البنى التحتية

النهائي من قب�ل ،وبالتايل هذا يمثل أمرًا مهما .هذه لحظة
خاص�ة ،وإذا أنهينا عملنا ،س�يتم تذكرن�ا يف التاريخ طوال
حياتن�ا ،هذا ه�و التحدي».وواصل« :قبل مب�اراة الدنمارك
(يف نصف النهائي) ،كان هناك الكثر من التس�اؤالت بشأن
تعلمن�ا من خرات املايض ،وقلت بأن تلك املجموعة يف مكان
أفضل ذهن ًيا ،وتتعامل بصورة أفضل مع املباريات».وأردف:
«أم�ام الدنم�ارك تأخرن�ا يف النتيجة للم�رة األوىل ،ولكن لم

الرياضي�ة واعادة بناء اكثر من خمس�ة اندية فضال عن
ملع�ب كبر يف قضاء تلكيف ال�ذي يبعد  20كم عن مركز
املحافظ�ة يأت�ي ضم�ن املرحل�ة الثانية العم�ار املواقع
الرياضية املدمرة»وتابع الجبوري ان» الحكومة االتحادية
خصصت مبالغ النعاش الواقع الريايض الحيوي يف عموم

محافظة نينوى «مبينا بانه « سيكون هناك اعمار مالعب
رياضية مدمرة اخرى يف قضاء الشيخان مع انشاء اندية
رياضية جديدة وقاعات للتدريب ضمن املرحلة الثانية يف
ناحيتي بعشيقة والسادة بعويزة العادة الحياة الرياضية
اىل املوصل».

نش�عر بالفزع ،كنا نعرف قدرتنا عى العودة ،واس�تحققنا
االنتص�ار يف نهاي�ة املطاف ،وه�ذا يظهر إيمانن�ا يف بعضنا
البعض ،نحتاج نفس العقلية يوم األحد كي نتوج باللقب».
وعن مواجهة جورجيو كيلين�ي وليوناردو بونوتي« :هما
مدافعان عظيمان ،لديهما قراءة رائعة للمباريات ،ويعرفان
جي� ًدا أين يتمركزان ويقاتالن بص�ورة هائلة ،والتايل أنتظر
معركة كبرة ،سيقدمان كل يشء للفوز.

أتلتيكو مدريد يرفض عرض ليفربول
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،ع�ن اهتمام
ليفرب�ول بالتعاق�د م�ع أح�د العب�ي أتلتيكو
مدري�د خ�الل املركات�و الصيف�ي الج�اري.
ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية،

ف�إن ليفربول ق�دم عرضا ألتلتيك�و مدريد يف
الس�اعات األخرة لضم العب الوسط ساؤول
نيجويز مقابل  40مليون يورو.وأشارت إىل أن
أتلتيكو رفض عرض ليفربول ،ألنه يبحث عن
مقابل مايل أكر للتخي عن الالعب اإلسباني يف
املركاتو الصيفي الجاري.وأوضحت الصحيفة

اإلس�بانية أن س�اؤول صاحب ال��  26عاما،
يرتب�ط بعقد مع أتلتيك�و مدريد حتى ،2026
باإلضافة إىل وج�ود رشط جزائي بقيمة 150
مليون يورو.وزعمت تقارير إسبانية ،اليوم،
أن س�اؤول يرغب يف ترك أتلتيكو مدريد هذا
الصيف ،لخوض تح ٍد جديد.

جريزمان بطل صفقة تبادلية بني برشلونة وأتلتيكو
ري�ال مدريد م�ع برش�لونة يف كأس األبطال
ً
وس�يطا
الدولية يف ذلك الوقت ،وكان راموس
إلقن�اع نيمار باالنتقال إىل املرنجي ،بناء عى
طلب إدارة النادي امللكي.ومنذ هذه الواقعة،
حاف�ظ راموس ونيمار عى عالقتهما املميزة
حت�ى تزامال يف س�ان جرمان ه�ذا الصيف.
يذكر أن نيمار انتقل رسم ًيا إىل سان جرمان
بعد أي�ام قليلة م�ن مباراة برش�لونة وريال
مدريد يف صيف .2017
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كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،عن صفق�ة تبادلية
محتملة بني برش�لونة وأتلتيكو مدريد خالل املركاتو
الصيفي الجاري.
ً
ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلس�بانية ،فإن
الصيف الحايل قد يش�هد صفق�ة تبادلية بني الناديني
تتضم�ن أنط�وان جريزم�ان (برش�لونة) وس�اؤول
نيجويز (أتلتيكو).

واالفغان�ي محمد في�ايض افضل محرتف
وابو الفضل عباس أفضل مدرب.

الرشوع بتأهيل وإعامر مالعب شامل املوصل

كني :ويمبيل املكان األفضل للتتويج التارخيي
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كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني ،عن
جزء م�ن كواليس انضمام س�رجيو
رام�وس إىل باري�س س�ان جرم�ان
خ�الل املركات�و الصيف�ي الج�اري.
ووق�ع رام�وس منذ أيام م�ع باريس
حتى صيف  ،2023ويحصل عى راتب
ً
يورو.ووفقا
س�نوي يبلغ  12ملي�ون
لصحيفة «سبورت» اإلس�بانية ،فإن
راموس انضم إىل سان جرمان بطلب
ش�خيص من النجم الرازيي نيمار دا سيلفا
إلدارة باريس.وأشارت إىل أن نيمار أبلغ سان
جرمان بأن راموس قادر عى صنع طفرة يف
الفريق ،وقيادته للفوز بدوري أبطال أوروبا.
وأوضح�ت أن العالق�ة ممتازة ب�ني راموس
ونيمار منذ صيف  ،2017أثناء تواجد الالعبني
يف ميام�ي ،حي�ث كان األول الع ًب�ا يف ري�ال
مدريد ،بينما كان الثاني يف برشلونة.والتقى

أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت  23عاماً،
املؤهلة لنهائيات كأس آسيا  2022يف أوزبكستان،
منتخبن�ا األوملب�ي يف املجموع�ة الثالث�ة إىل جانب
منتخب�ات البحري�ن وأفغانس�تان واملالدي�ف ،يف
املجموع�ة الت�ي س�تقام مبارياته�ا يف العاصمة
البحريني�ة املنام�ة ،وذلك عقب الحف�ل الذي أقيم
أم�س الجمع�ة يف العاصم�ة األوزبكية طش�قند.
ويشارك يف التصفيات  42منتخبا ً يتنافسون خالل
الفرتة من  23إىل  31ترين األول  ،2021من أجل
الحص�ول عى  15مقع�دا ً يف النهائيات ،لالنضمام
إىل أوزبكس�تان مستضيفة النسخة الخامسة من
البطول�ة ،والت�ي س�تقام للم�رة األوىل يف منطقة
وس�ط آس�يا.وتم توزيع املنتخبات بني منطقتني
ً
منتخب�ا م�ن الغرب
جغرافيت�ني ،تض�م األوىل 23
والجنوب والوس�ط ،يف حني تتكون الثانية من 19

ساوثجيت :إيطاليا فريق استثنائي ..وويمبيل يمنحنا طاقة هائلة
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فتح�ت الهيئ�ة التطبيعي�ة التح�اد الك�رة العراق�ي باب
املفاوضات مع مدرب القوة الجوية أيوب أوديشو ،لقيادة
املنتخب األول يف التصفيات الحاسمة املؤهلة لكأس العالم
.2022
وقال مصدر مقرب من الهيئة التطبيعية« :تم فتح قنوات
اتص�ال مع أوديش�و بطريقة غر مب�ارشة ملعرفة رغبته
بشأن قيادة املنتخب من عدمه».
وأكد املصدر« :املدرب أبدى قناعة أولية بإمكانية اس�تالم
املهمة».وأش�ار إىل وج�ود تواف�ق أويل بني أعض�اء الهيئة
التطبيعية إلسناد املهمة إىل املدرب أيوب أوديشو بعد اعتذار
نّ
مالية.وبني أن
املدرب كاتانيتش عن إكمال املهمة ألسباب
ق�رار كاتانيت�ش أج�ر التطبيعية عى البح�ث عن مدرب
مح�ي لضي�ق الوقت قبل انط�الق التصفيات الحاس�مة.
وأش�ار إىل أن قرار التعاقد مع أوديشو ما زال قيد الدراسة
رغم أن عددا من أعضاء الهيئ�ة التطبيعية أبدوا قناعتهم
برضورة حس�م التعاقد معه رسميا.يش�ار إىل أن املنتخب
العراقي سيلعب ضمن املجموعة األوىل إىل جانب منتخبات
إيران وكوريا الجنوبية واإلمارات وسوريا ولبنان.
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وأش�ارت إىل أن هذه الصفقة ما تزال يف املراحل األوىل،
لكنها ستقدم فوائد عديدة للناديني يف املركاتو.
وأوضح�ت أن س�اؤول ،البالغ م�ن العم�ر  26عامً ا،
يرغ�ب بش�دة يف الرحي�ل ع�ن أتلتيكو وخ�وض تح ٍد
جدي�د ،لكنه يصطدم بأزمة ع�دم وجود عرض مقنع
للروخيبالنكوس.
ويبح�ث برش�لونة يف املقاب�ل عن العب وس�ط عقب
الفشل يف التعاقد مع جورجينيو فينالدوم الذي انتقل
إىل باريس سان جرمان.

ويع�د جريزمان م�ن أصحاب الروات�ب الكبرة يف
برش�لونة ،لذا ال يمانع األخر يف رحيله لتس�هيل
تجديد عقد ليونيل مييس.
وس�يكون دييجو س�يميوني ،مدرب أتلتيكو،
سعيدا باس�تعادة جريزمان مرة أخرى ،بعد
أن حاول التوقيع معه يف الصيف املايض.
ويفض�ل جريزم�ان وعائلت�ه الع�ودة إىل
مدريد ،إذا ق�رر الالعب البحث عن وجهة
جديدة يف الصيف الحايل.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2411االحد  11تموز 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

سامي جواد كاظم

عباس البخاتي

مفردات السياسة اخلبيثة

مما ال ش�ك فيه ان السياسة يف النصف قرن املايض اخذت منحدرا ً
خبيثا ً يف اس�تخدام اسوء الوس�ائل من اجل التالعب بمصري بلد او
ش�عب ،سابقا كانت مفردات السياسة هي املصطلحات والكلمات
الرنان�ة خصوص�ا ً ذات املعاني املتع�ددة ويرقص بينها الس�يايس
ليمرق من خبثه اىل دائرة اخرى اخبث من االوىل.
تطورت مفرداتها لتتالعب بالقوة العسكرية واالقتصادية لتصبح
هاتني القوتني خاضعتني ملزاج السيايس الذي يحمل النوايا السيئة
ليتالعب بحياة البرش سواء بالقتل عسكريا او باملجاعة اقتصاديا،
وقد جاءت هذه السياس�ة بنتائج كارثية السيما قبل عرشين عام
عندم�ا صوت الكونغ�رس االمريكي يسء الصي�ت بتخويل املجرم
بوش االبن بش�ن الحروب واعالن الحصار االقتصادي وقد س�قط
ماليني من االبرياء بني ش�هداء وضحايا ،هل تذكرون جريمة ملجأ
العامري�ة وهي واحدة من مئات وليس ع�رشات من جرائمهم اما
اث�ار الحصار االقتص�ادي فحدث بال بغ�داد  /املس�تقبل العراقي
حرج .وتطورت مفردات السياسة الخبيثة مع تقنية وسائل االعالم
لتعلب دورا ً اش�د فت�كا ً يف تمزيق النس�يج االجتماعي للمجتمعات
الت�ي تعيش بتالف وس�الم وتعايش س�لمي لتحق�ق جرائم يندى
لها الجبني وتفننت باس�تخدام ملفات إلثارة الشارع العام وكذلك
تس�ويف ملفات جرائمية هم ابطالها حتى تختف�ي ادلة ادانتهم،
وكان�وا يث�ريون اكاذيب يش�غلون الراي الع�ام ليقوموا بدراس�ة
ردود االفع�ال وع�ى ضوئها يتم تثبيت الكذب�ة او الرتاجع عنها او
اشغالهم بها لتمرير مؤامرة من الباب الخلفي ،ثلث وسائل االعالم
ع�ى الكرة االرضية يملكها مردخ�اي الصهيوني الذي يحمل ثالث
جنايس اسرتالية وبريطانية وامريكية.
االن تطورت وس�ائل السياسة الخبيثة لتس�تخدم االوبئة الفتاكة
م�ع التالع�ب بانتش�ارها وقتل من ال ي�روق لهم وقد اس�تخدمها
حت�ى الحكومات الفاش�لة ،وال�كل تابعها كي�ف اصبحت صناعة
اللقاح�ات له�ا قضية سياس�ية بني ال�دول الكربى ،جن�ون البقر
وانفلونزا الطيور وسارس وانفلونزا الخنازير واخرها كورونا التي
ش�لت العالم وقتلت ابرياء بعم�د من غري اثبات عى القاتل ،ودائما
االس�لوب الخبي�ث حتى يمرر ع�ى االخرين دون اته�ام الحكومة
الت�ي تلجا الي�ه فانها تعطي بعض ابنائها ضحي�ة لهذه الجريمة
حت�ى تبعد الش�بهة عنه�ا وهذا امر اعت�ادت عليه بال�ذات االدارة
االمريكية.
«كورونا» مرض فتاك موجود تتالعب به اصابع السياسة اكثر من
فايروس�اته وقد ط�وروه ألكثر من جيل بعدما ثب�ت نجاحا ً كبريا ً
وحقق اهدافا ً يحلم بها الخبث السيايس.

حتديات املرحلة
م�ن الن�ادر أن نجد اجماعا عى ح�دث معني يالزم قضي�ة ما ،وتكاد
تك�ون وصفا ل�ه نتيجة عوامل ع�دة تحيط بظروف العم�ل عليه ،أو
ربم�ا تكون قيودا تكتنف العاملني به .االنتخابات القادمة أمر حظي
باتفاق املقاطعني والداعمني واملش�اركني ،بل حتى من ال اهتمام لهم
به�ذا الش�أن _ خصوصا يف جزئية خطورة املرحل�ة التي تعقب إعالن
النتائج_ وحساسية الظرف الذي مر به العراق بعد انتخابات  2018وما
رافقها .كثري من عوامل الدعم ال وجود لها قبيل وبعد تلك املمارس�ة،
وال يمكن مقارنتها بس�ابقاتها بأي حال م�ن األحوال ،خصوصا تلك
التي جرت ع�ام  2005والتي تعترب املمارس�ة الديمقراطية األوىل بعد
زوال آخ�ر الجمهوريات اإلنقالبية .يف عام  2005كان املزاج الش�عبي
العام خصوصا يف مناطق الوسط والجنوب ،يسوده القلق من املصري
املجهول يف ظل الوجود األمريكي ،لذا كان يرى يف املش�اركة الواسعة،
وس�يلة س�لمية فعالة عىس أن تكون أحد األدوات التي يمكن الضغط
م�ن خاللها ع�ى قوات االحت�الل ل�إرساع باملغ�ادرة أو يف األقل فتح
قنوات الحوار معهم إلبعاد خطر تواجد تلك القوات عن املدن واإلحياء
الس�كنية .يضاف ملا س�بق أن نظرة الش�ارع للقوى السياسية كانت
تتس�م بيشء م�ن التفاؤل والثق�ة ،إذ كان البعض يرى يف املس�ميات
القادم�ة م�ن «املجهول» بمثاب�ة املنقذ من الضياع الثق�ايف والفكري
بعد عقود من حكم البع�ث ..واملخلص من أطماع القوى الكربى التي
هيمن�ت عى مقدرات العراق بقوة الس�الح! «أما الق�وى القادمة من
املعل�وم فتلك لها رصيدها الجماهريي حتى بعد تلكؤ األداء الس�يايس
وإخفاقها يف توفري ما للمواطن من حقوق» .دعم املرجعية وتوجيهها
للمش�اركة الفاعل�ة يف انتخاب�ات  ،2005م�ن األم�ور الت�ي ال يمكن
تجاهلها ،كونها رأت يف تلك املمارس�ة آنذاك تأسيس�ا لعرف «يؤصل»
لوالية األمة عى نفسها ورفضها للوصاية من أي طرف خارجي ،حيث
كان «حسن الظن بالقوى السياسية» املتصدية يف حينها سمة متفق
عليه�ا ،من قبل عدي�د من رشائح املجتمع ونخب�ه الثقافية والدينية.
التخندق الطائفي هو اآلخر دفع بأغلب املسميات أن تستشعر الخطر
ال�ذي يه�دد وجودها فعم�دت إىل التم�رتس خلف املس�مى الطائفي
واملذهبي والقومي .تلك العوامل والظروف التي كانت متحكمة بمزاج
الناخب م�ا عادت اليوم موج�ودة يف ذهنية الف�رد العراقي الذي فقد
الثق�ة بالطبق�ة السياس�ية ..فما عاد حس�ن الظن يج�دي نفعا ً بعد
تجربة س�نوات من الفشل واإلحباط ،كذلك تبني املرجعية عملية غلق
األبواب بوجه الطبقة السياس�ية إلزالة الفهم الخاطئ الذي يربط تلك
الق�وى بمرجعية النج�ف األرشف ،إذ يمكن القول إنها أسس�ت بتلك
الخطوة عى فك إرتباط الجهات السياس�ية بها وإيكال األمر للقواعد
الجماهريية يف مسألة منح الثقة لها من عدمه.

كـاريكـاتـير
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فريق طبي جيري عملية جراحية
نادرة جنويب العراق

أعلنت دائرة صحة املثنى ،عن نجاح عملية جراحية نادرة أجريت الستئصال
«الفط�ر األس�ود» من أح�د املرىض .وذك�رت الدائ�رة يف بي�ان ورد ،أن فريقا ً
جراحيا ً أجرى يف مستش�فى الحسني التعليمي بمدينة السماوة ،عملية نادرة
ملريض يبلغ من العمر  34عاما ً الس�تئصال الفطر االس�ود .وبينت أن املريض
كان يعان�ي م�ن صداع ش�ديد وخ�در يف نصف الوج�ه األيرس والف�م ،كما أن
نظ�ره تأثر وتحددت حركة العني اليرسى ،مضيفة أنه بعد الفحص الرسيري
والناظ�وري تب�ني أنه مص�اب بمرض الفطر االس�ود .وأوضح�ت الدائرة؛ أن
العملية اس�تغرقت نحو س�اعة كاملة الس�تئصال الفطر بالكامل من الجيب
االنف�ي االيرس وحول محج�ر العني وتحت التخدير الع�ام ،مؤكدة أن املريض
خرج بعد العملية الس�تكمال العالج يف الردهة وهو االن تحت الرعاية الطبية
واملتابع�ة و بصح�ة جيدة .وأوضحت الدائ�رة ان الفري�ق الجراحي تألف من
طبي�ب اختصاص جراح�ة األن�ف واألذن والحنجرة الدكت�ور حبيب عبد عيل
الفي�داوي ،وطبيب اختص�اص تخدير الدكتور حس�ني محم�د الزم ،وطبيب
مقيم اقدم تخدير الدكتور حس�نني عيل نعم�ة ،واملمرض الجامعي مصطفى
شيال خلف ،ومساعد جراح رجاء كاظم بدر ،ومساعد مخدر سوسن حسون
عبد الله ،وموظف الخدمة حسام صاحب عبد العباس.

العراقـي

نصائح ذهبية حلامية األطفال من أشعة الشمس
بلغت درجات الحرارة يف األيام األخرية أرقاما
قياس�ية يف كثري من الدول ،وس�ط تحذيرات
م�ن خط�ورة التع�رض املب�ارش ألش�عة
الشمس ،خاصة لكبار السن واألطفال ،إذ قد
يؤدي ذل�ك إىل إصابتهم بالجفاف و»رضبات
الش�مس» ،وق�د يتفاق�م األم�ر إىل اإلصابة
برسطان الجلد.
ولذلك يوجه الخرباء نصائح مغلفة بالتحذير
إىل اآلباء بش�أن كيفية حماي�ة أطفالهم من
أرضار أش�عة الش�مس ،ال س�يما يف فص�ل
الصيف .وتوضح استشاري املناعة والتغذية
العالجي�ة ،نهلة عبد الوه�اب ،يف ترصيحات
صحفية ،أن ارتفاع درجات الحرارة يف فصل
الصيف يسبب معاناة كبرية لألطفال ،وربما
يعرضه�م ذل�ك إىل العديد م�ن األرضار؛ من

بينه�ا اإلصاب�ات الجلدية وحروق الش�مس
والجف�اف .ووجه�ت ع�دة نصائ�ح للوقاية
من أرضار الش�مس؛ أهمه�ا تجنب الخروج
إال لل�رورة القصوى؛ خاصة من الس�اعة
الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عرصا،

بسبب االرتفاع الكبري يف درجات الحرارة.
كما يجب اتخاذ س�بل الوقاية من الش�مس
بقدر اإلمكان كاس�تخدام مظل�ة ،مع ارتداء
مالبس قطنية ،بألوان فاتحة تعكس أش�عة
الش�مس ،والحرص عى توفر زجاجات املاء
للرشب وترطيب الجسم باستمرار.
وتابع�ت نصائحه�ا إىل ما بعد ع�ودة الطفل
إىل املنزل قائلة؛ س�واء كان الطفل عائدا من
املدرس�ة أو النادي أو أي م�كان آخر ،فيجب
علي�ه أن يق�وم بخل�ع ثياب�ه بالكام�ل فور
عودت�ه إىل املنزل ،ثم االس�تحمام بماء فاتر،
ومن املمكن استخدام الغسول أو «الشامبو»
املناس�ب لس�نه ،بمعدل مرتني يف األس�بوع،
ويك�ون االس�تحمام يف باق�ي األي�ام بامل�اء
الفاتر فقط.

«تيك توك» يستغني عن البرش يف إزالة هذه الفيديوهات
ق�رر تطبيق «تيك ت�وك» الصيني للفيديوهات
االستغناء عن املراجعني البرش إلزالة أي محتوى
خ�ارج وغري الئ�ق من منصته ،واالس�تعانة يف
املقابل بنظام آيل.
وق�ال «تيك توك» يف بيان عرب موقعه الرس�مي
إن�ه س�يبدأ يف أمري�كا وكن�دا بالتخل�ص م�ن
مقاطع الفيدي�و التي تحتوي عى عري وعنف

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

وأي أنش�طة وأفع�ال غري قانوني�ة وانتهاكات
لسياس�ة ال�����س�المة باس�تخدام أنظم�ة
مراجعة آلية.
وعندم�ا ترصد تلك األنظم�ة األوتوماتيكية أي
من تل�ك الفيديوهات الخارجة ،تقوم بس�حبه
من منص�ة «تيك ت�وك» عى الفور ،وس�تمنح
صاحب�ه الفرصة للتواص�ل مع مرشف برشي

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

يتبع لتطبي�ق «تيك توك» لكي يس�مح بإعادة
نرشه من جديد.
وق�ال متح�دث باس�م «تيك ت�وك» ملوق�ع «ذا
ف�ريج» أن التطبيق كان يقوم بتش�غيل جميع
مقاط�ع الفيدي�و من قبل وس�طاء برشيني يف
الواليات املتحدة ،وذلك قبل أن تقرر االس�تغناء
عنهم ،واستبدالهم بأنظمة آلية.
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ابتكار تقنية لتخزين الوقود الشمسى
حلامية املناخ

ط�ورت رشكتان يف س�ويرسا تقني�ة كيميائية حرارية شمس�ية تعتمد عى
الحرارة املعالجة الناتجة عن ضوء الشمس املركز ،لتخزين الطاقة الحرارية
بتكلفة قليل�ة ويف درجات حرارة مرتفعة ،حيث يتم إنتاج الوقود الش�ميس
م�ن ضوء الش�مس عن طري�ق التمثيل الضوئ�ي االصطناع�ي ،أو التفاعل
الكيميائ�ي الح�راري ،ويس�تخدم الضوء كمص�در للطاقة ،إذ يت�م تحويل
الطاقة الشمسية إىل طاقة كيميائية ،عادة عن طريق تخفيض الپروتون إىل
الهيدروجني ،أو ثاني أكسيد الكربون إىل مركبات عضوية.
كم�ا يمكن إنتاج الوقود الش�ميس وتخزينه الس�تخدامه فيم�ا بعد ،عندما
يك�ون ضوء الش�مس غ�ري متوافر ،مما يجعل�ه بديال للوق�ود ،وتتيح هذه
التقنية تخزين جزء من الطاقة الشمس�ية الستخدامها أثناء غياب الشمس
يف الليل ،أو عندما تكون الس�ماء ملبدة بالغيوم ،مما يتيح التشغيل املستمر
للمفاعالت ،وبالتايل تزداد قدرة املصنع بش�كل الفت ،كما تنخفض النفقات
الرأسمالية.
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